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ÁGRIP
Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hlutfallslegu þyngd skólataska grunnskólabarna
og hve mörg þeirra bera of þungar skólatöskur. Notuð var megindleg rannsóknaraðferð til að
svara rannsóknarspurningunum: (1) Hve þungar eru skólatöskur grunnskólabarna miðað við
þyngd eigandans? (2) Hve stór hluti grunnskólabarna ber of þungar skólatöskur? (3) Hvaða
munur er á milli þyngd skólataska eftir kyni, árgangi grunnskólabarna, grunnskólum í þéttbýli
og dreifbýli og fámennum og fjölmennum grunnskólum? Þátttakendur voru 2062 nemendur í
1.-10. árgangi í 35 grunnskólum sem tóku þátt í Skólatöskudögunum á vegum Iðjuþjálfafélag
Íslands vikuna 22.-26. september 2008. Tæplega 70 fagmenn, flestir iðjuþjálfar og
iðjuþjálfanemar söfnuðu gögnum vítt og breitt um landið. Við greiningu gagna var
tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) notað til að finna út
meðaltal, staðalfrávik, miðgildi og spönn hlutfallslegu þyngdar skólataskanna og til að kanna
marktækan mun á milli hópanna. Helstu niðurstöður sýndu að þyngd skólataska þátttakenda
var að meðaltali 8,3% af líkamsþyngd eigandans, allt frá 0,83% upp í 34,24%. Ekki var
marktækur munur á milli hlutfallslegrar þyngdar skólataskanna á milli kynja og árganga en
niðurstöðurnar leiddu í ljós að drengir voru með hlutfallslega þyngri skólatöskur en stúlkur
samfara hækkandi aldri. Þátttakendur í skólum í dreifbýli voru með hlutfallslega martækt
léttari skólatöskur en þátttakendur í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri.

Lykilhugtök: Grunnskólanemendur, þungar skólatöskur, megindleg rannsókn
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ABSTRACT
The purpose of this study was to explore schoolbags of elementary students. Firstly, the
proportion of the schoolbags weight compared to the weight of the students. Secondly, how
many students carry too heavy schoolbags, and thirdly, if demographic variables such as sex,
school grades, living in an urban or a suburban environment or attending schools with many
or few students, had any relation to too heavy schoolbags. The participants were 2062
students in 35 elementary schools around Iceland. They were from all grades, that is from
grade one to ten and took part in School Backpack Awareness Day held September 22.-26.
2008, by The Icelandic Occupational Therapy Association. Almost 70 professionals, mostly
occupational therapists and occupational therapy students, collected the data. They weighted
each student with and without his or her schoolbag and found out the proportional weight of
the bag. So the methodology used was quantitative and descriptive statistics were applied.
The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was utilized to find out means,
standard deviations, mediums and minimum-maximum of the proportionate weight of the
school bags and to see whether there was a significant difference between different groups.
The main results show that on average, a students’ school bag weighs 8,3% of the students
body weight, ranging from 0,83%-34,24%. There was not a significant difference in the
proportional weight of school bags between different sexes or school grades but the results
did show that as they got older, boys carried proportionally heavier school bags than girls did.
Students in suburban schools carried significantly proportionally lighter school bags than did
students in urban areas such as Reykjavík and Akureyri.

Key words: Grammar school students, heavy school bags, quantitative research.
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KAFLI I
INNGANGUR
Í fyrsta kafla er fjallað um bakgrunn viðfangsefnis. Gert er skil á tilgangi, gildi og
forsendum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar eru bornar fram. Sú hugmyndafræði
sem rannsóknin byggist á er kynnt, meginhugtök eru skilgreind og að lokum er fjallað um
uppbyggingu skýrslunnar.

Bakgrunnur viðfangsefnis
Verkir í stoðkerfi eru dæmi um vaxandi einkenni hjá börnum og verða þeir algengari
eftir því sem börn eldast (Burton, Clarke, McClune og Tillotson, 1996; Murphy, Buckle og
Stubbs, 2007; Watson o.fl., 2002; Young, Haig og Yamakawa, 2006). Rannsóknir hafa leitt í
ljós að allt frá 20% upp í 87% barna hafa upplifað verki ýmist í baki, öxlum eða hálsi í styttri
eða lengri tíma (Adamson, Murphy, Shevlin, Buckle og Stubbs, 2007; Chiang, Jacobs og
Orsmond, 2006; Cottalorda, Bourelle og Gautheron, 2004; Cudré-Mauroux, o.fl., 2006;
Haselgrove o.fl., 2008; Moore, White og Moore, 2007; Puckree, Silal og Lin, 2004; Rice,
DeVilbiss og Bazley, 2008). Verkir barna eru misalvarlegir en mörg dæmi eru um það að börn
hafa ekki getað sinnt skólaskyldum sínum eða tómstundaiðju sökum verkja (Cudré-Mauroux,
o.fl, 2006; Goodgold o.fl., 2002; Moore o.fl., 2007; Murphy o.fl., 2007; Siambanes, Martinez,
Butler og Haider, 2004; Skoffer og Foldspang, 2008; Young o.fl., 2006).
Vegna fleiri og tíðari verkja hjá börnum hefur athyglin beinst að atriðum í
nærumhverfi barna sem geta orsakað verki (Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, Hólmdís Freyja
Methúsalemsdóttir og Kristjana Ólafsdóttir, 2007; Trevelyan og Legg, 2006). Þá meðal annars
að skólaumhverfi þeirra frá sjónarhorni vinnuvistfræðinnar. Út frá því sjónarhorni er helst
horft til langrar kyrrsetu barna við lærdóm annars vegar og hins vegar byrði skólatöskunnar
(Erez, Shenkar, Jacobs og Gillespie, 2008). Rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli þessara þátta
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og verkja hjá börnum (Adamson o.fl., 2007; David, 2007; Trevelyan og Legg, 2006) og
skólayfirvöld og foreldrar barna hafa lýst yfir áhyggjum sínum vegna þeirra (Erez o.fl., 2008).
Í þessari rannsókn er áherslan lögð á of þunga byrði barna, nánar tiltekið of þungar
skólatöskur.
Áður fyrr báru börn eina til tvær bækur undir annarri hendi í og úr skóla. Tilkoma
skólatöskunnar létti fyrir mörgum börnum en henni fylgdi einnig aukin byrði, meiri en
æskilegt er (Cavallo, Hlavaty og Tamase, 2003). Nú til dags bera börn skólatöskur sem
innihalda gjarnan fjölda bóka, pennaveski, nesti og leikfimisdót í og úr skóla. Auk þess sem
þau bera oftar en ekki aðra hluti eins og hljóðfæri, íþróttaföt eða annað sem tengjast
tómstundum. Í kjölfar þess þyngist byrðin og álagið á barnið eykst til muna (Cavallo o.fl.,
2003; Chiang o.fl., 2006; Young o.fl., 2006).
Þegar talað er um of þungar skólatöskur er miðað við að skólataskan sé meira en 10%15% af líkamsþyngd barna. En rannsóknir hafa sýnt að ef skólataskan fer yfir þá hlutfallslegu
þyngd þá hefur hún verulega slæm áhrif á líkamsstöðu og líkamsbeitingu barna
(Chansirinukor, Wilson, Grimmer og Dansie, 2001; Hong og Brueggemann, 2000; Hong, Li
og Fong, 2008; Mackie, Stevenson, Reid og Legg, 2005; Singh og Koh, 2009 ). Samkvæmt
erlendum rannsóknum er fjöldi barna að bera of þungar skólatöskur (Chiang o.fl., 2006;
Feingold og Jacobs, 2002; Grimmer og Williams, 2000; Moore o.fl., 2007; Rice o.fl., 2008;
Skoffer og Foldspang, 2008).

Tilgangur og rannsóknarspurningar
Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hlutfallslegu þyngd skólataska
grunnskólabarna og hve mörg þeirra bera of þungar skólatöskur. Slík rannsókn hefur ekki
verið gerð hér á landi áður. Með rannsókninni er leitast við að fá svör við eftirfarandi
spurningum: (1) Hve þungar eru skólatöskur grunnskólabarna miðað við þyngd eigandans?
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(2) Hve stór hluti grunnskólabarna ber of þungar skólatöskur? (3) Hvaða munur er á milli
þyngd skólataska eftir kyni, árgangi grunnskólabarna, grunnskólum í þéttbýli og dreifbýli og
fámennum og fjölmennum grunnskólum?

Gildi
Mikilvægt er að vekja börn, foreldra þeirra og skólayfirvöld til umhugsunar um þyngd
skólatöskunnar hjá grunnskólabörnum. Þetta verkefni getur verið liður í því. Verkefninu má
síðan fylgja eftir með fræðslu um þá hættu sem fylgir því að börn bera of þungar skólatöskur
og hvaða leiðir er hægt að fara til að koma í veg fyrir heilsutjón af völdum skólatöskuburðar.

Forsendur
Gengið er út frá því í rannsókninni að grunnskólabörnin sem voru vigtuð með og án
skólatösku á Skólatöskudögunum hafi verið heiðarleg. Þau hafi látið vigta allt sem
skólataskan innihélt þann daginn. Einnig er gengið út frá því að sú vigt sem notuð var í hvert
skipti hafi verið nákvæm og rétt og að iðjuþjálfarnir eða iðjuþjálfanemarnir hafi fært inn í þær
tölur sem við áttu.

Hugmyndafræði
Við framkvæmd rannsóknarinnar er stuðst við hugmyndafræði sem á ensku kallast
Model of Person, Environment and Occupation og hefur fengið heitið Einstaklingur, umhverfi
og iðja á íslensku. Innan þeirrar hugmyndafræði er litið svo á að þegar samræmi ríkir í fyrsta
lagi milli einstaklings og getu hans, í öðru lagi kröfu sem iðja gerir til hans og í þriðja lagi
þess stuðnings sem umhverfið veitir þá eru bestu skilyrði til framkvæmda og minnstar líkur á
heilsutjóni (Stewart o.fl., 2003). Þessi rannsókn fjallar um grunnskólabarnið og iðju sem
tilheyrir náminu þ.e. að setja á sig skólatöskuna og bera hana á milli staða.
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Í umfjöllun um barnið, stoðkerfi þess og hreyfingar er horft á barnið með augum
lífaflfræðinnar. Þar eru þættir að baki hreyfingar skoðaðir, þ.e.a.s. bein, liði og vöðva og áhrif
utanaðkomandi krafta á líkamann (Kielhofner, 2004). Það má m.a. nota til að skoða áhrif
skólatöskunnar, þyngdar og notkunar hennar á líkamsstöðu og hreyfifærni barnsins.

Skilgreining meginhugtaka
Hér verða skilgreind hugtök eins og þau verða notuð í verkefninu.
Árgangur. Skipting þátttakenda eftir aldursári. Árgangarnir eru alls tíu. Í fyrsta árgangi eru
sex ára börn, í öðrum árgangi eru sjö ára börn o.s.frv.
Hlutfallsleg þyngd skólatösku. Hlutfall þyngdar skólatösku af líkamsþyngd eigandans.
Skólastig. Árgangar í grunnskóla eru tíu og þeir eru flokkaðir niður í þrjú skólastig. Neðsta
skólastig nær yfir 1.- 4. árgang, mið stig yfir 5.-7. árgang og efsta stig yfir 8.-10. árgang.
Skólatöskur. Yfirleitt er átt við töskur sem bornar eru á baki en einstaka sinnum um aðrar
gerðir. Í einhverjum tilfellum er innifalið í skólatöskunni íþróttadót, hljóðfæri eða annað sem
barnið tók með sér þann dag sem mælingar rannsóknar fóru fram.
Þátttakendur. Allir þeir grunnskólanemendur sem tóku þátt í Skólatöskudögunum haustið
2008.
Þéttbýli og dreifbýli. Þéttbýli á við um bæjarfélag með yfir 10.000 íbúa og dreifbýli með undir
10.000 íbúa.
Þungar skólatöskur. Of þungar skólatöskur eru skólatöskur sem vega á milli 10%-15% af
líkamsþyngd eigandans og alltof þungar skólatöskur eru skólatöskur sem vega yfir 15% af
líkamsþyngd eigandans.
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Uppbygging skýrslu
Rannsóknarskýrslan skiptist niður í fimm kafla. Í öðrum kafla er greint frá fræðilegum
grunni viðfangsefnis og aðferðafræði rannsóknar gerð skil í þriðja kafla. Niðurstöður
rannsóknar eru kynntar í fjórða kafla og þær síðan túlkaðar og bornar saman við fræðilegan
bakgrunn í fimmta og síðasta kaflanum.
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KAFLI II
FRÆÐILEG SAMANTEKT
Í kafla II er byrjað á að tengja hugmyndafræðina sem leiðir verkefnið við
rannsóknarefnið þar sem fjallað er um nemandann, grunnskólann og burð skólatöskunnar.
Verkir barna eru skoðaðir og í framhaldi af því er fjallað um hvernig þeir tengjast burði
skólatöskunnar og þá sérstaklega með tilliti til þyngdar hennar. Að lokum er fjallað um
iðjuþjálfun og sérstaka uppákomu í skólum á haustin, svokallaða Skólatöskudaga.

Nemandinn, grunnskólinn og burður skólatöskunnar
Með heilsu og vellíðan einstaklings að leiðarljósi og til að hann nýti færni sína sem
best þarf hann, iðja og umhverfi að vinna vel saman (Stewart o.fl., 2003). Grunnskóli er ein af
skyldum nemandans og gerir hann ýmsar kröfur til hans. Mikilvægt er að skoða þessar
skyldur og kröfur grunnskólans með tilliti til velferðar nemandans.

Nemandinn og grunnskólinn
Grunnskólanemandi eyðir mestum tíma sínum á heimilinu og í skólanum og er litið á
grunnskólann sem vinnustað nemandans. Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er
skólaskylda á grunnskólastigi að jafnaði í tíu ár eða frá sex ára aldri til 16 ára aldurs.
Starfstími grunnskólanemanda skal vera að lágmarki níu mánuðir á hverju skólaári og
skólatímar skulu eigi vera færri en 180 á ári sem er 10 tíma aukning frá síðustu lögum
grunnskóla frá árinu 1995 (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, nr. 91/ 2008).
Grunnskóli gerir ýmsar aðrar kröfur til nemandans en að mæta skólaskyldu. Ein af
þeim kröfum er burður skólatöskunnar en undanfarið hafa áhyggjur skólayfirvalda og foreldra
nemenda aukist verulega vegna hans (Erez o.fl., 2008). Það er ekki að ástæðulausu þar sem
rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli verkja barna og burðar skólatöskunnar (Chiang o.fl., 2006;
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Moore o.fl., 2007; Murphy o.fl., 2007; Siambanes o.fl., 2004). Mismunandi er hve löng sú
vegalengd er sem skólataskan er borin hverju sinni og fer hún ýmist eftir fjarlægðar á milli
kennslustofa og fjarlægðar á milli heimilis og skóla. Auk þess er mismunandi hvernig
nemandinn fer í og úr skóla. Sumir nemendur ganga, aðrir eru keyrðir á einkabílum eða í
skólabílum og enn aðrir taka strætó. Engin lög eru til um skólaakstur en sveitarfélög bera
ábyrgð á skipulagi hans og er kostnaður hans alfarið á vegum sveitarfélagsins (Lög um
grunnskóla, nr. 91/2008).

Nemandinn og burður skólatöskunnar
Að mörgu þarf að huga við notkun skólatöskunnar til að koma í veg fyrir verki af
hennar völdum (Erez o.fl., 2008). Það þarf að huga að þyngd hennar og stærð, hvernig hún er
borin og ólarnar stilltar og hvernig raðað er í hana. (Erez o.fl., 2008; The American
Occupational Therapy Association, 2009).
Skólataskan má hvorki vera of stór né of þung en mælt er með að skólataskan fari ekki
yfir 10%-15% af líkamsþyngd eigandans (Cavallo o.fl., 2003). Stærð töskunnar fer síðan eftir
stærð og aldri nemandans (Erez o.fl., 2008). Rökréttara er að nota bakpoka sem skólatösku
fremur en hliðartösku eða handtösku, þar sem þá bera sterkustu vöðvar líkamans, bak- og
kviðarvöðvar, mesta þunga bakpokans (Dale, 2004).
Þrátt fyrir að best sé að nota bakpoka til að bera skóladót getur röng notkun hans haft
neikvæð áhrif á nemandann (Dale, 2004; Painter, 2004). Hvað varðar rétta ásetningu þá á
taskan að hvíla jafnt á báðum öxlum þegar haldið er á henni til að dreifa álaginum, auka
jafnvægið og halda líkamsstöðunni réttri. Ólar eiga að vera stilltar þétt að líkama nemandans
um axlir, mitti og brjóstkassa, án þess þó að þrýsta of mikið að honum (The American
Occupational Therapy Association, 2009). Hafa þarf í huga að skólataskan má hvorki vera
stillt þannig að hún liggi of ofarlega á baki né of neðarlega. Samkvæmt niðurstöðum
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rannsóknar Grimmer, Danise, Milanese, Pirunsan og Trott (2002) hefur skólataskan minnst
áhrif á líkamsstöðu nemandans ef hún er staðsett fremur neðarlega á hryggsúlunni, sem næst
þungamiðju hans (fylgiskjal A). Raða á þyngstu hlutunum aftast, þ.e. sem næst baki og
miðlínu nemandans og passa að þeir séu stöðugir svo þeir renni ekki til (Erez o.fl, 2008; The
American Occupational Therapy Association, 2009).
Til þess að nemandinn geti notað skólatöskuna rétt eða eins og fjallað var um hér að
ofan þarf skólataskan að vera gædd þeim eiginleikum sem góð taska þarf að bera. Þegar velja
á skólatösku er vert að hafa í huga þrjá þætti hennar, þ.e. bakhlið töskunnar, ólarnar og stærð
hennar. Bakhlið töskunnar, þ.e.a.s. sú hlið sem liggur upp að baki nemandans á að vera hörð
og bólstruð, ólarnar bólstraðar, breiðar og stillanlegar og stærð töskunnar má alls ekki vera
breiðari en bak nemandans þannig að hann geti hreyft olnboga án þess að reka sig í töskuna
(Erez o.fl., 2008).

Verkir barna
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á verkjum barna og hafa þær beinst að orsök,
tíðni, staðsetningu og varanleika verkja og að hve miklu leyti þeir hindra börn við að sinna
daglegum viðfangsefnum sínum. Niðurstöður þeirra sýndu að allt frá 20% að 87% barna
greindu frá verkjum ýmist í baki, hálsi og/eða öxlum (Adamson o.fl., 2007; Cudré-Mauroux,
o.fl, 2006; Murphy o.fl., 2007; Watson o.fl., 2002). Misjafnt var hversu lengi verkirnir stóðu
yfir í senn en rannsóknir sýndu allt frá einum til tveimur dögum og upp í nokkra mánuði (Rice
o.fl., 2008; Watson o.fl., 2002).
Verkir barna eru misalvarlegir en dæmi eru um að börn hafa ekki getað sinnt skyldum
sínum sökum verkja. Hluti þeirra barna sem þjást af verkjum og misst hafa úr skóla eða
tómstundum leita sér faglegrar aðstoðar til að meðhöndla verkina (Cudré-Mauroux o.fl., 2006;
Moore o.fl., 2007; Murphy o.fl., 2007; Siambanes o.fl., 2004; Watson o.fl., 2002). Aðeins
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11,2% af þeim sem greindu frá verkjum í rannsókn Young o.fl. (2006) leituðu sér faglegrar
aðstoðar vegna verkja og aðeins fjórðungur í rannsókn Cudré-Mauroux o.fl. (2006).
Margir samverkandi þættir tengjast verkjum barna og er því ekki hægt að benda á einn
sökudólg. Í grein Trevelyan og Legg (2006) er fjallað um þá þætti sem rannsóknir hafa sýnt
að leiddu til verkja hjá börnum. Þeir voru saga um verki í fjölskyldunni, sérlega mikil eða lítil
íþróttaiðkun, léleg setstaða, mikið sjónvarpsáhorf, of þungar skólatöskur og sálfélagsþættir
eins og streita og þunglyndi.

Verkir barna og skólataskan
Notkun skólatöskunnar tengdist verkjum barna á aldrinum 13-14 ára í rannsókn sem
Chiang o.fl. (2006) gerðu. Af þeim 100 börnum sem tóku þátt greindi rúmlega helmingur
þeirra frá verkjum af völdum skólatöskunnar, flest greindu frá verkjum í baki og öxlum en
einnig í hálsi. Rúmur þriðjungur þeirra greindi frá verkjum á göngu með töskuna, fjórðungur í
hvert skipti sem þau báru töskuna og tæpur fimmtungur eftir að hafa borið töskuna og látið
hana frá sér. Samskonar rannsókn Siambanes o.fl. (2004) sýndi að af þeim 64% barna sem
greindu frá verkjum fundu 41,3% þeirra fyrir verkjum á meðan þau báru skólatöskuna og
nánast öllum létti töluvert þegar hún var tekin af.
Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að tíðni verkja sökum skólatöskunnar eykst samfara
hækkandi aldri (Murphy o.fl., 2007; Rice o.fl., 2008; Watson o.fl., 2002).
Samanburðarrannsókn Young o.fl. (2006) á níu og 12 ára börnum sýndi að 45,6% 12 ára
barna tilgreindu verki en aðeins 15,3% níu ára barna. Ekki sýndu þó allar rannsóknir aukna
tíðni verkja samfara hækkandi aldri heldur þvert á móti, þ.e. hærri tíðni verkja hjá yngri
börnum (Goodgold o.fl., 2002; Moore o.fl., 2007).
Samkvæmt rannsóknum virðast stúlkur fremur en drengir vera með verki af völdum
skólatöskunnar (Adamson o.fl., 2007; Cudré-Mauroux o.fl., 2006). Grimmer og Williams
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(2000) könnuðu verki átta til 12 ára barna með tilliti til kynja. Sú rannsókn leiddi í ljós að
tíðni verkja vegna skólatöskunnar var hærri í öllum aldurshópum hjá stúlkum með einni
undantekningu, en það var hjá 10 ára börnum. Þar greindu fleiri drengir en stúlkur frá
verkjum. Haselgrove o.fl. (2008) og Moore o.fl. (2007) könnuðu einnig verki með tilliti til
kynja en niðurstöður þeirra sýndu báðar að mun fleiri stúlkur greindu frá verkjum en drengir.
Þar kom fram að 26% stúlkna tilgreindu verki í baki en aðeins 19% drengja. Í rannsókn
Moore o.fl. (2007) tilgreindu 58% stúlkna frá verkjum en 40% drengja.
Margar rannsóknir tilgreina skólatöskuna sem hugsanlega orsök verkja hjá börnum en
ekki eru allir á eitt sáttir um meginorsökina. Rannsóknir hafa sýnt að skólataskan með tilliti til
tíma og vegalengdar sem hún er borin (Chansirinukor o.fl., 2001; Chiang o.fl., 2006;
Haselgrove o.fl., 2008), þyngdar (Adamson o.fl., 2007; Haselgrove o.fl., 2008; Moore o.fl.,
2007; Murphy o.fl., 2007) og það hvernig hún er fest á bakið (Dale, 2004; Painter, 2004) geti
leitt til verkja barna.

Tími og vegalengd
Það hve lengi skólataskan er borin hefur mismikil áhrif á barnið en sterkasti
áhrifaþáttur verkja sökum skólatöskunnar í rannsókn Grimmer og Williams (2000) var
tímalengdin, þ.e.a.s. því lengur sem barnið hélt á töskunni því meiri hætta var á verkjum.
Niðurstöður rannsókna Chiang o.fl. (2006) og Haselgrove o.fl. (2008) styðja þessar
niðurstöður. Rannsókn Chiang o.fl. (2006) sýndi marktækan mun á tíðni verkja á 0-10
mínútna gangi og 11-30 mínútna gangi.

Ásetning skólatöskunnar
Rannsókn Rice o.fl. (2008) leiddi í ljós að af þeim þátttakendum sem notuðu bakpoka
sem skólatösku (81,8%) sögðust 26% þeirra hafa verki en alveg helmingur þeirra sem notuðu
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hliðartösku. Þegar notkun bakpoka sem skólatösku var könnuð í rannsóknum Adamson o.fl.
(2007) og Rice o.fl. (2008) sýndu niðurstöður að þeir þátttakendur sem báru ekki skólatöskur
sínar á báðum öxlum greindu frekar frá verkjum en þeir sem báru töskuna á báðum öxlum. Sú
hætta er fyrir hendi að hryggsúlan skekkist ef aðeins önnur öxlin er notuð við burð sem aftur
getur valdið verkjum (Chansirinukor o.fl., 2001). Rannsóknir eru þó ekki allar samhljóma um
þetta atriði því sumar þeirra sýndu ekki marktækan mun á tíðni eða magni verkja hvor heldur
aðferðin við burð var notuð (Grimmer og Williams, 2000; Siambanes o.fl., 2004).

Of þungar skólatöskur
Umræður um það hve þunga byrði börn mega bera hefur aukist töluvert undanfarin ár.
Til að auðvelda samanburða á milli barna og til að setja einhverja staðla hefur verið horft á
þyngd skólatöskunnar sem hlutfall af líkamsþyngd eigandans. Ekki eru þó allir á eitt sáttir um
hvert hættumarkið er en nefndar hafa verið tölur allt frá 5% upp í 20%. Hin ýmsu samtök hafa
sett mörk á hversu mikið hvert barn má bera miðað við líkamsþyngd. America Chiropractic
Association (ACA) setur mörkin á milli 5% og 10%, en samkvæmt American Occupational
Therapy Association (AOTA) og International Chiropractic Pediatric Association (ICPA) má
prósentuhlutfallið ekki fara yfir 10% af líkamsþyngd barns. American Physical Therapy
Association (APTA) er á þeirri skoðun að þyngdarhlutfall töskunnar miðað við líkamsþyngd
barnsins megi ekki fara yfir 15% (Cavallo o.fl., 2003).

Hlutfall barna með of þungar skólatöskur
Þegar tekið er mið af ofangreindum viðmiðum hafa erlendar rannsóknir sýnt að mörg
börn bera of þungar skólatöskur samanborið við líkamsþyngd sína (Cavallo o.fl., 2003;
Feingold og Jacobs, 2002; Grimmer og Williams, 2000; Skoffer og Foldspang, 2008).
Goodgold o.fl. (2002) rannsökuðu notkun skólatösku barna í 5.-8. árgangi. Sú rannsókn leiddi
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meðal annars í ljós að skólatöskur barnanna voru að meðaltali 17,5% af líkamsþyngd þeirra en
rúmlega helmingur barnanna (55%) voru með alltof þungar skólatöskur. Samskonar rannsókn
Goodgold og Nielsen (2003) leiddi í ljós að 44% barna í 5. og 6. árgangi voru með alltof
þungar skólatöskur.
Samkvæmt rannsókn Negrini og Carabalona (2002) voru skólatöskur misþungar eftir
vikudögum en ofangreindar rannsóknir könnuðu þyngd skólatöskunnar aðeins einu sinni, þ.e.
á einum degi vikunnar.

Áhrif of þungra skólataska á líkamsstöðu barna
Rannsóknir hafa sýnt að því þyngri sem skólatöskur eru því neikvæðari áhrif hefur hún
á líkamsstöðu barna, börnin fara í óæskilega stöðu sem getur leitt til verkja. Chow o.fl. (2006)
könnuðu áhrif misþungrar byrðar á stúlkur og leiddi sú rannsókn í ljós að með vaxandi byrði
færðist þyngdarpunkturinn aftar. Þar af leiðandi hölluðu stúlkurnar efri hluta bolsins frá
mjöðmum meira fram á við en venjulega og teygðu höfuðið enn framar. Allt til að vega upp á
móti þyngdinni á bakinu og færa þyngdarpunktinn framar. Hið sama kom fram í rannsóknum
Hong og Brueggemann (2000) og Zultowski og Aruin (2008), þ.e. að börn halla sér fram á við
í takt við og samfara þyngri byrði til að færa þyngdarpunktinn framar.
Fleiri samskonar rannsóknir leiddu í ljós að við of þunga byrði jókst vöðvastarfsemin
til muna, hreyfigetan minnkaði töluvert (Hong o.fl., 2008), auka álag var á
spjaldhryggjarliðina og háls og axlir fóru í óæskilega stöðu (Chansirinukor o.fl., 2001).
Vöðvarnir í bol og mjöðmum urðu stífari (Singh og Koh, 2009) og álagið á axlirnar jókst
töluvert (Mackie o.fl., 2005). Af sökum ofangreindra þátta gengu börnin hægar og
gangtakturinn varð óreglulegri (Singh og Koh, 2009).
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Of þungar skólatöskur og verkir barna
Rannsóknir hafa sýnt samspil á milli of þungra skólataska og verkja hjá börnum
(Adamson o.fl., 2007; Haselgrove o.fl, 2008; Hough o.fl, 2006; Mackie,o.fl., 2005; Murphy
o.fl., 2007). Rannsókn Moore o.fl. (2007) sýndi að þau börn sem tilgreindu ekki verki báru
skólatöskur undir 10% af líkamsþyngd sinni en þau sem greindu frá verkjum báru skólatöskur
yfir 10% af líkamsþyngd sinni. Hið sama kom í ljós í rannsóknum Grimmer og Williams
(2000) en 72% þeirra barna sem báru of þungar skólatöskur greindu frá verkjum.
Rannsóknir eru þó ekki allar samhljóma, þ.e. að of þungar skólatöskur eru orsök
verkja hjá börnum. Rannsókn Goodgold og Nielsen (2003) sýndi að ekki virtist vera samspil á
milli þeirra barna sem báru alltof þungar skólatöskur og þeirra sem tilgreindu verki. Sú
rannsókn sýndi að 44% barnanna fannst óþægilegt að bera skólatöskur sínar án þess að það
tengdist of þungum skólatöskum. Rannsóknir Goodgold o.fl. (2002) og Rice o.fl. (2008)
sýndu engan marktækan mun á eymslum, verkjum eða óþægindum hjá börnum sem báru
skólatöskur yfir eða undir 10-15% af líkamsþyngd sinni.
Ástæða er til þess að benda á að börn bera gjarnan fleira en skólatöskuna eina saman í
og úr skóla. Þau eru oft með hljóðfæri, æfingadót, sunddót og fleira. Rannsókn Young o.fl.
(2006) sem leiddi í ljós að verkir barna tengdust ekki burði á of þungum skólatöskum heldur
því að þau voru með ýmislegt aukadót einnig. Þetta sýnir að ekki nægir að horfa einungis á
þyngd skólatöskunnar heldur þarf að horfa á allt það sem barnið tekur með sér í og úr
skólanum.
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Iðjuþjálfun og Skólatöskudagar
Iðjuþjálfafélag Íslands (IÞÍ) hefur beint sjónum sínum að þessum vanda barna og
brugðist við honum. Einu sinni á ári, eina viku í senn stendur félagið fyrir Skólatöskudögum.
Þá heimsækja iðjuþjálfar og gjarnan iðjuþjálfanemar við Háskólann á Akureyri (HA)
grunnskóla vítt og breitt um landið þar sem þeir veita fræðslu og ráðleggingar varðandi
notkun skólatöskunnar. Í flestum tilfellum fer fram fyrirlestur og sýnikennsla á réttri notkun
skólatöskunnar, auk þess sem farið er í hvernig best er að pakka niður í töskuna. Að lokum er
nemendum boðið upp á að vigta sig með og án skólatöskunnar og í kjölfarið er reiknuð út
hlutfallsleg þyngd töskunnar samanborið við þyngd eigandans. Allir nemendur fá blað með
sér heim með hlutfallslegri þyngd töskunnar ásamt fræðslubæklingi af sama toga og fræðslan
sem fram fór í skólastofunni. Bæklingnum er ekki síður ætlað að leiðbeina foreldrum
nemenda (Erla Björk Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2007).
Skólatöskudagarnir eru haldnir að fordæmi Bandaríska iðjuþjálfafélagsins (AOTA)
sem staðið hefur fyrir Skólatöskudögunum (School Bacpack Awareness Day) síðastliðin ár og
eru nú haldnir á heimsvísu. Forsprakki Skólatöskudaganna hér á landi var Karen Jacobs
prófessor í iðjuþjálfun við Boston háskóla í Bandaríkjunum en hún var gestakennari við HA
árið 2005. Hún fékk í lið með sér iðjuþjálfa á Eyjafjarðarsvæðinu og nemendur á þriðja ári í
iðjuþjálfun við HA en viðburðurinn var hluti af áfanga sem Karen Jacobs kenndi við skólann
(Erla Björk Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2007).
Í september 2005 voru Skólatöskudagarnir haldnir á Íslandi í fyrsta skipti. Iðjuþjálfar
fóru í nær alla grunnskóla á Eyjafjarðarsvæðinu auk þess sem tveir iðjuþjálfar fóru í nokkra
skóla í Kópavogsbæ. Karen Jacobs hafði frumkvæði að því að kynna forvarnargildi
Skólatöskudaganna við Lýðheilsustöð og Menntamálaráðuneytið og fékk þar góðar undirtektir
(Erla Björk Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2007).
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Í kjölfarið var stofnuð undirbúningsnefnd innan IÞÍ sem skipulagði og hélt utan um
framkvæmd daganna haustið 2006. Það ár var í fyrsta skipti sem Skólatöskudagarnir voru
haldnir á landsvísu en þá tóku 38 iðjuþjálfar þátt og heimsóttu 53 grunnskóla, 36 á
landsbyggðinni og 17 á höfuðborgarsvæðinu (Erla Björk Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2007). Ári
síðar, haustið 2007, voru Skólatöskudagarnir haldnir í annað skipti á landsvísu. Það ár tóku 52
iðjuþjálfar og iðjuþjálfanemar þátt og heimsóttu 38 skóla (Anna Dís Guðbergsdóttir, Hólmdís
Freyja Methúsalemsdóttir, Oddný Hróbjartsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir, 2008).
Í lok september 2008 voru Skólatöskudagarnir síðan haldnir í þriðja skiptið en þá
heimsóttu 47 iðjuþjálfar og 19 iðjuþjálfanemar 35 grunnskóla. Þetta árið styrkti Lýðheilsustöð
ríkisins Skólatöskudagana um 100.000 krónur og þetta sama ár var samstarf við Íþrótta- og
ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) með verkefninu „Göngum í skólann“ sem fólst í því að kynna
hvort annað (Björg Hreinsdóttir, Fanney Ída Júlíusdóttir, Harpa Ýr Erlendsdóttir, Helga
Kristín Gestsdóttir og Karen Björg Gunnarsdóttir, 2008).
Goodgold og Nielsen (2003) og Feingold og Jacobs (2002) könnuðu hvort fræðsla í
svipuðu formi og Skólatöskudagarnir skiluðu sér til nemenda. Eftir að hafa hlotið fræðslu
jókst kunnátta nemendanna um rétta notkun skólatöskunnar auk þess sem flestir sögðu að
fræðslan hefði verið nytsamleg.

Samantekt
Hverju sex til 16 ára barni ber skylda til að sækja skóla á grunnskólastigi. Sú skylda
gerir ýmsar kröfur til barnsins, meðal annars að bera skólatöskuna. Rannsóknir hafa sýnt að
burður skólatöskunnar er einn af álagsþáttum barna sem getur leitt til verkja, en verkir barna
hafa farið vaxandi á undanförnum árum. Verkirnir eru misalvarlegir og standa mislengi yfir
en í mörgum tilfellum hafa börn ekki getað sinnt viðfangsefnum sínum af völdum verkja.
Ekki eru allar rannsóknir á einu máli um hvort við skólatöskuna er að sakast en nefndir hafa
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verið þættir eins og of þungar skólatöskur, röng ásetning hennar og sá tími sem skólataskan er
borin sem sökudólg. Iðjuþjálfafélag Íslands hefur brugðist við þessum vanda með fræðslu og
ráðleggingum á Skólatöskudögum, annars hefur lítið verið gert í samfélaginu á þessu sviði.
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KAFLI III
AÐFERÐAFRÆÐI
Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar og tæpt á helstu kostum
hennar og takmörkunum. Rannsóknarspurningarnar eru settar fram, þátttakendur tilgreindir,
og gagnaöflun og gagnagreiningu lýst. Að lokum er fjallað um siðfræðilega þætti
rannsóknarinnar.

Rannsóknaraðferð
Notast var við megindlega rannsóknaraðferð. Sú rannsóknaraðferð er byggð á
rökrænum raunvísindalegum aðferðum heimspekinnar (Burns og Grove, 2001) og er hún talin
hárnákvæm (Bowling, 2005). Hún er formföst, hlutlæg og kerfisbundin þar sem notast er við
megindleg gögn til að öðlast upplýsingar og er þess krafist að notuð séu mælitæki með
tölulegum upplýsingum. Gögnin er síðan notuð til að lýsa breytum, kanna tengsl milli þeirra
og orsakasamhengi (Burns og Grove, 2001). En breyta er hvert það fyrirbæri sem rannsakað
er og er breytilegt milli einstaklinga eða fyrirbæra (Amalía Björnsdóttir, 2003).
Það hversu hlutlæg og vísindaleg megindleg rannsóknaraðferð er lenda
rannsóknarmenn gjarnan í vanda við að kanna veruleika sem er háður persónulegum
upplifunum einstaklinga. Önnur vandamál við notkun megindlegrar rannsóknaraðferðar eru
stjórn á öðrum breytum, réttmæti og að rannsóknarmaðurinn gæti misst af minnihlutahópum
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).
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Hægt er að notast við fjögur mismunandi rannsóknarsnið í megindlegri
rannsóknaraðferð. Þau eru lýsandi rannsóknarsnið (descriptive), samanburðar rannsóknarsnið
(correlational), hálftilrauna- (quasi-experimental) og tilrauna rannsóknarsnið (experimental)
(Burns og Grove, 2001).
Í þessari rannsókn var notað lýsandi rannsóknarsnið. Tilgangur þess er að kanna og
lýsa fyrirbærum við raunverulegar aðstæður sem lítið eða ekkert hafa verið könnuð áður. Slíkt
snið veitir nákvæma lýsingu á eiginleikum einstaklinga, aðstæðum eða hópum (Burns og
Grove, 2001).
Þar sem megindleg rannsóknaraðferð er formföst, hlutlæg og kerfisbundin eru aðeins
staðreyndir sem koma fram og upplýsingarnar sem unnið er með mælanlegar (Burns og
Grove, 2001). Fyrir þessa rannsókn var það mikill kostur þar sem ekki var verið að leitast eftir
gildi, tilfinningum eða öðrum persónulegum upplifunum þátttakenda. Annað sem er mikill
kostur við þessa eiginleika megindlegrar rannsóknaraðferðar er sá að rannsakandinn getur
ekki ráðskast eða haft áhrif á niðurstöðurnar á nokkurn hátt til að hagræða þeim eftir sínum
vilja (Royeen, 1997).
Megindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem hún hentar vel stóru úrtaki og
með henni er leitað eftir hve mikið af einhverju er til staðar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).
Eitt af lykilhugtökunum sem tengjast megindlegri aðferð er tölfræðileg marktækni en hún
hentaði vel til að kanna hvort munur væri á milli þyngdar skólataskanna eftir ýmsum þáttum.
Lýsandi snið megindlegrar rannsóknaraðferða varð síðan fyrir valinu þar sem það kannar og
lýsir fyrirbærum við raunverulegar aðstæður sem lítið hafa verið kannaðar áður en þyngd
skólataska grunnskólabarna á Íslandi hefur ekki verið könnuð áður. Önnur ástæða fyrir valinu
á lýsandi rannsóknarsniði var sú að það veitir nákvæma lýsingu á eiginleikum hópa og hvort
og þá hversu miklu munar á einstaklingum í hópi.
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Rannsóknarspurningar
Í rannsókninni var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: (1) Hve þungar eru
skólatöskur grunnskólabarna miðað við þyngd eigandans? (2) Hve stór hluti grunnskólabarna
ber of þungar skólatöskur? (3) Hvaða munur er á milli þyngd skólataska eftir kyni, árgangi
grunnskólabarna, grunnskólum í þéttbýli og dreifbýli og fámennum og fjölmennum
grunnskólum?
Til að svara rannsóknarspurningu (1) var hlutfallsleg þyngd töskunnar könnuð með því
að vigta þátttakendur með og án skólatöskunnar og finna út hlutfallið þar á milli. Skoðað var
hversu margir þátttakendur voru með of þungar skólatöskur og síðan alltof þungar skólatöskur
til að svara spurningu (2). Til að svara spurningu (3) var hlutfallslega þyngd töskunnar af
líkamsþyngd eigandans síðan könnuð nánar með tilliti til kynja, árgangs þátttakenda í
grunnskólunum, skóla í dreif- og þéttbýli og fámennra og fjölmennra skóla. Kannað var hvort
marktækur munur væri á milli þessara flokka, þ.e. milli drengja og stúlkna, neðsta og efsta
skólastigi, hvort skólinn er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu, á Akureyri eða annars staðar og
á milli fámennustu og fjölmennustu skólanna sem tóku þátt.

Þátttakendur
Þátttakendur rannsóknarinnar voru grunnskólanemendur vítt og breitt um landið sem
tóku þátt í Skólatöskudögunum vikuna 22.-26. september 2008. Nemendur voru ekki
skikkaðir til að taka þátt og því gátu þeir neitað þátttöku sinni eftir vild. Allir félagar
Iðjuþjálfafélags Íslands voru hvattir til að fara í skóla að eigin vali og fræða og vigta
nemendur og skólatöskur þeirra.
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Gagnasöfnun
Fræðslu- og kynningarnefnd IÞÍ skipuð af Björgu Hreinsdóttur, Fanney Ídu
Júlíusdóttur, Hörpu Ýr Erlendsdóttur, Helgu Kristínu Gestsdóttur og Karen Björgu
Gunnarsdóttur óskaði eftir iðjuþjálfum og iðjuþjálfanemum til þátttöku í Skólatöskudögunum
2008. Þeir iðjuþjálfar sem tóku þátt ákváðu sjálfir í hvaða grunnskóla, í hvaða og hversu
marga bekki þeir heimsóttu og fór það aðallega eftir hentugleika og tímarúmi hvers og eins.
Þeir sáu síðan um að finna tíma í hverjum skóla fyrir sig.
Fræðslu- og kynningarnefnd IÞÍ sendi út vigtunarblað (fylgiskjal B) á tölvutæku formi
til iðjuþjálfanna þar sem pláss var til að skrá niður upplýsingar um aldur, árgang og kyn
þátttakenda. Auk þess var ætlast til að iðjuþjálfinn eða iðjuþjálfaneminn skráði niður þyngd
þátttakenda með og án skólatöskunnar í kílóum (kg) eftir að hafa vigtað hann. Upplýsingarnar
voru skráðar beint í tölvu á vigtunarblaðið sem var á excel skjali og reiknaði sjálfkrafa út
hlutfallslegu þyngd skólatöskunnar eftir að þyngdirnar voru slegnar inn á vigtunarblaðið.
Eftir mælingarnar sendu iðjuþjálfarnir gögnin til Fræðslu- og kynningarnefndar IÞÍ
sem safnaði gögnunum saman. Þeim var síðan komið í hendur Kristjönu Fenger lektors og
brautarstjóra í iðjuþjálfun við HA sem síðan kom þeim áleiðis til rannsakanda. Til að fá
upplýsingar um aðra þætti eins og staðsetningu grunnskóla á landinu og fjölda nemenda í
hverjum skóla var notast við upplýsingar frá Hagstofu Íslands.

Greining gagna
Greining gagna fór fram í Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). En SPSS
er tölfræðiforrit til að vinna úr megindlegum gögnum (Amalía Björnsdóttir, 2005). Notuð var
lýsandi tölfræði (descriptive statistics) til að skilgreina gögnin en hún er m.a. notuð til að
finna út hvað er dæmigert fyrir gögnin og hversu munar á milli einstaklinga í hópnum
(Amalía Björnsdóttir, 2003). Með lýsandi tölfræði var fundið út meðaltal, miðgildi,
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staðalfrávik og spönn. Til að kanna marktækan mun á hópum var notast við t-próf (t-test), en
t-próf er marktektarpróf til að meta mun á milli meðaltala tveggja hópa (Bailey, 1991). Í
þessari rannsókn voru niðurstöður marktækar ef p < 0,05. Að lokum voru krosstöflur
(crosstables) notaðar til að kanna hvernig tvær breytur tengjast (Kjartan Ólafsson, 2003).
Gögnin voru síðan færð yfir í tölvuforritið Excel þegar við átti til að lýsa niðurstöðunum á
myndrænan hátt.

Siðfræðilegir þættir
Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur eigi hún að standa undir nafni.
Höfuðreglur í siðfræði heilbrigðisgreina eru fjórar, þær eru sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og
réttmæti (Sigurður Kristinsson, 2003). Í þessari rannsókn var farið eftir öllum þessum reglum.
Nemandinn vissi fyrirfram út á hvað mælingarnar gengu og hann kaus sjálfur um þátttöku
sína. Gögnin innihéldu aðeins aldur og kyn þátttakenda ásamt þyngd hans og skólatöskunnar
og þ.a.l. voru þau ekki persónugreinanleg. Skólarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn voru
ekki nafngreindir.
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KAFLI IV
NIÐURSTÖÐUR
Í þessum kafla er leitast við að svara rannsóknarspurningunum með því að gera grein
fyrir hlutfallslegri þyngd skólataska grunnskólabarna, hversu mörg börn eru með of þungar
skólatöskur og hvort munur var á þyngd skólataska á milli drengja og stúlkna, á milli
skólastiga, á milli grunnskóla í dreif- og þéttbýli og að lokum á milli fámennra og fjölmennra
skóla og hvort hann er marktækur. Að lokum eru niðurstöðurnar teknar saman, en byrjað er á
að gera grein fyrir þátttakendum.

Þátttakendur
Fjörtíu og sjö iðjuþjálfar og nítján iðjuþjálfanemar söfnuðu gögnum saman, en
þátttakendur voru 2062 nemendur í 130 bekkjum í 35 grunnskólum vítt og breitt um landið.
Það gerir um það bil 20% af öllum grunnskólum landsins og rétt tæplega 5% af öllum
grunnskólanemendum (Hagstofa Íslands, e.d.). Fremur jöfn dreifing var á milli kynja en
stúlkur voru aðeins fleiri, 51,1% stúlkur og 48,9% drengir. Það er ekki alveg í samræmi við
skiptingu kynja allra grunnskólanemenda á landinu. Þar eru nokkuð fleiri strákar (50,9%) en
stúlkur (49,1%) á sama tíma og söfnun gagna fór fram. Mismargir þátttakendur voru í
hverjum árgangi eða allt frá 63 þátttakendum upp í 384 þátttakendur. Að meðaltali voru 200
þátttakendur í hverjum árgangi sem tók þátt. Ekki bárust upplýsingar um hversu margir
neituðu þátttöku. Mynd 1 sýnir hvernig þátttakendur dreifðust eftir árgangi og kyni.
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Mynd 1. Fjöldi þátttakenda eftir árgangi og kyni.

Flestir þátttakendur voru í grunnskólum í dreifbýli (41%), aðeins færri þátttakendur
voru í skólum á höfuðborgarsvæðinu (39%) og fæstir í skólum á Akureyri (20%). Þrátt fyrir
það var hlutfallslega besta þátttakan á Akureyri þ.e. 16% nemendur í grunnskólum á Akureyri
tóku þátt, um 6% í skólum í dreifbýli en aðeins 3% nemenda í skólum á höfuðborgarsvæðinu.
Til að hægt væri að kanna hvort munur væri á milli fámennra og fjölmennra
grunnskóla voru þeir flokkaðir í fimm flokka eftir fjölda nemenda í skóla. Fámennustu
skólarnir voru með færri en 150 nemendur, síðan komu skólar með 151-300 nemendur, þá
301-450 nemendur, 451-600 nemendur og að lokum fjölmennustu skólarnir með yfir 600
nemendur. Dreifingu þátttakenda eftir fjölda nemenda má sjá á mynd 2 en fæstir þátttakendur
voru í fjölmennustu skólunum (8%) og síðan í þeim fámennustu (15%).
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N=141
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N=287
0-150 nemendur
151-300 nemendur

33%
N=620

21%
N=392

301-450 nemendur
451-600 nemendur

23%
N=442

601+ nemendur

Mynd 2. Hlutfall og fjöldi (N) þátttakenda eftir fjölda nemenda í skóla.

Þyngd þátttakenda og skólataska
Þátttakendurnir og skólatöskurnar þyngdust samfara hækkandi aldri. Meðalþyngd
drengja og stúlkna var svipuð í 1.árgangi en meðalþyngd drengja var orðin rúmlega sex
kílóum meiri en hjá stúlkum þegar komið var í 10. árgang. Munurinn á léttustu og þyngstu
þátttakendunum var allt að 109 kíló og allt að 93 kílóum í sama árgangi. Miðgildið var í
flestum tilfellum örlítið minna en meðaltalið, að undaskildum drengjum í 8. og 9. árgangi þar
sem það var rúmlega þremur kílóum minna en meðaltalið og stúlkum í 7. árgangi þar sem
miðgildið var tæplega fimm kílóum minna en meðaltalið (tafla 1). Aðeins fengust upplýsingar
um þyngd þátttakenda eftir kyni hjá 1734 þátttakendum og eftir árgöngum hjá 2040
þátttakendum.
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Tafla 1. Þyngd þátttakenda (kg) eftir árgangi og kyni
Allir
(N=1734)

Árgangur

Stúlkur
(N=878)

Drengir
(N=846)

m/kg

spönn

m/kg

spönn

m/kg

spönn

1 (N=212)

23,2

15,2 – 38,0

22,6

15,2 - 36,8

23,8

16,3 - 32,7

2 (N=142)

27,8

16,4 - 52,8

26,3

16,4 - 43,4

29,5

21,6 - 52,8

3 (N=167)

30,1

20,0 - 61,5

29,4

20,8 - 61,5

30,5

20,0 - 53,2

4 (N=381)

34,3

21,5 – 62,0

34,1

21,5 – 62,0

34,4

23,6 - 60,5

5 (N=371)

38,1

19,0 - 75,6

38,9

26,8 - 75,6

38,9

23,0 - 60,2

6 (N=275)

42,2

25,6 - 108,9

42,4

25,6 – 68,0

43,3

29,3 -108,9

7 (N=151)

47,7

29,0 – 83,0

48,5

29,0 – 83,0

45,5

31,0 -76,0

8 (N=153)

54,9

31,0 – 124,0

55,4

32,0 -88,2

54,5

37,0 – 124,0

9 (N=125)

60,6

29,0 - 110,5

59,6

33,5-110,5

62,6

38,3 - 110,3

10 (N=63)

65,0

43,8 - 116,2

61,8

44,0 - 95,6

68,1

43,8 - 116,2

Allir
(N=2040)

42,4

15,2 – 124,2

41,9

15,2 – 110,5

43,1

16,3-124,0

Hvað þyngd skólataskanna varðar þá var hún að meðaltali þyngri hjá stúlkum á neðsta
stigi (2. - 4. árgangi) en hjá drengjum eftir 6. árgang. Munurinn á léttustu og þyngstu
skólatöskunum var allt að 10,8 kíló hjá hópnum í heild og allt að 10,2 kíló í sama árgangi
(tafla 2). Miðgildið var í öllum tilfellum nálægt meðaltali. Hjá alls 1733 þátttakendum fengust
upplýsingar um þyngd skólataskanna eftir kyni en hjá 2049 þátttakendum eftir árgangi.
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Tafla 2. Þyngd skólataska (kg) eftir árgangi og kyni
Allir
(N=1733)

Árgangur

Stúlkur
(N=885)

Drengir
(N=848)

m/kg

spönn

m/kg

spönn

m/kg

spönn

1 (N=212)

2,0

0,6 - 3,7

2,0

0,6-3,1

2,1

0,7 - 3,7

2 (N=142)

2,2

1,0 - 4,0

2,3

1,0 – 4,0

2,1

1,0 - 3,3

3 (N=166)

2,3

0,8 - 4,6

2,5

1,4 - 4,6

2,2

0,8 - 3,7

4 (N=383)

2,7

0,5 - 11,3

2,8

1,0 -11,3

2,6

0,5 - 7,4

5 (N=371)

2,9

0,8 – 9,0

2,9

1,1 – 7,0

2,9

0,8 - 6,9

6 (N=276)

3,5

0,8 – 11,0

3,3

1,0 -6,5

3,4

0,8 - 7,3

7 (N=153)

3,8

1,0 – 9,0

3,5

1,0 – 7,0

4,1

1,3 – 9,0

8 (N=158)

4,4

1,0 - 8,3

4,1

2,0 – 7,0

4,6

1,0 - 8,3

9 (N=125)

5,2

1,3 - 8,7

4,9

1,3 - 8,4

5,7

2,1 - 8,7

10 (N=63)

5,1

2,0 - 8,7

4,7

2,0 - 8,2

5,5

2,8 - 8,7

Allir
(N=2049)

3,4

0,6 – 11,3

3,3

0,6 – 11,3

3,5

0,7 – 9,0

Hlutfallsleg þyngd skólataskanna
Niðurstöður mælinga leiddu í ljós að stærsti hluti þátttakenda, eða um þrír fjórðu
þeirra báru skólatöskur undir 10% af líkamsþyngd sinni. En rúmlega fjórðungur eða 26%
þátttakenda báru of þungar skólatöskur og þar af lítill hópur sem báru alltof þungar
skólatöskur (mynd 3). Skólatöskurnar voru allt frá 0,83% upp í 34,24% af líkamsþyngd
eigandans og að meðaltali 8,3%.
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4%
N=68
22%
N=373

Töskur undir 10%
Töskur á milli 10 og 15%
74%
N=1282

Töskur yfir 15%

Mynd 3. Hlutfall og fjöldi (N) þátttakenda með skólatöskur undir 10% af
líkamsþyngd, á milli 10%-15% og yfir 15% af líkamsþyngd.

Hlutfallsleg þyngd skólataskanna eftir kyni
Ef hlutfallsleg þyngd skólataskanna er skoðuð nánar eftir kyni má sjá að fleiri drengir
(4,7%, N = 40) en stúlkur (3,2%, N = 28) báru alltof þungar skólatöskur. En fleiri stúlkur
(23,6% ; N = 207) en drengir (19,6% ; N = 166) báru of þungar skólatöskur. Nokkuð jafnt var
á milli kynja hjá þátttakendum með skólatöskur undir 10% af líkamsþyngd.
Ekki fannst marktækur munur á milli kynja í neinum af þeim þremur þyngdarflokkum
sem kannaðir voru, þ.e. skólatöskur þar sem þyngd þeirra var 0-9,9% af líkamsþyngd
eigandans, 10-14,9% og þær sem voru 15% af líkamsþyngd eigandans og meira.

Hlutfallsleg þyngd skólataskanna eftir árgangi
Mismunandi var eftir árgangi hver hlutfallsleg þyngd skólataskanna var en niðurstöður
sýndu ekki marktækan mun á neðsta og efsta skólastigi. Hjá alls 1723 þátttakendum fengust
upplýsingar um hlutfallslegu þyngd skólataskanna eftir kyni en hjá 2011 þátttakendum eftir
árgangi. Á töflu 3 sést hver hlutfallsleg þyngd skólataskanna var eftir árgangi og kyni
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Tafla 3. Hlutfallsleg þyngd skólataskanna eftir árgangi og kyni
Allir
(N=1732)

Árgangur

Stúlkur
(N=877)

Drengir
(N=846)

%

Spönn

%

spönn

%

Spönn

1 (N=212)

8,9

2,4-17,1

9,1

2,34-14,9

9,1

3-17,1

2 (N=142)

8,4

3,3-15,9

9,1

3,6-15,9

7,5

3,3-13,3

3 (N=166)

8,0

2,8-16,8

8,8

4,3-16,8

7,5

2,8-15,7

4 (N=381)

8,2

1,3-34,2

8,5

2,2-34,2

7,9

1,3-20,9

5 (N=371)

7,7

2,0 -30,0

7,7

2,7-19,7

7,7

2-18,3

6 (N=275)

8,5

0,8-31,4

8,0

2,9-16,9

8,1

0,8-19,8

7 (N=151)

8,4

1,9-22,5

7,8

1,9-18

9,2

2,8-22,5

8 (N=153)

8,5

2,1-18,7

7,7

3,8-14

9,0

2,1-17,3

9 (N=125)

9,0

2,3-18,8

8,6

2,3-14,9

9,6

3,8-18,8

10 (N=63)

8,0

2,9-16,7

7,7

2,9-12,8

8,3

3,65-16,7

Allir
(N=2011)

8,36

0,8-34,2

8,3

1,9-34,2

8,45

0,8-22,5

Hlutfallsleg þyngd skólataskanna eftir árgangi og kyni. Á mynd 4 er eftirtektarvert að
sjá hvernig stúlkur eru með hlutfallslega þyngri skólatöskur en drengir á neðstu skólastigum
en þessu er öfugt farið á efstu stigunum. Myndin sýnir greinilega þær breytingar sem verða.
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Mynd 4. Meðaltal hlutfallslegu þyngdar skólataskanna eftir árgangi og kyni.
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Hlutfallsleg þyngd skólataskanna eftir grunnskólum í þéttbýli og dreifbýli
Þegar hlutfallslega þyngd skólataskanna hjá þátttakendum var könnuð eftir því hvort
grunnskóli þeirra var staðsettur í dreifbýli, á höfuðborgarsvæðinu eða á Akureyri kom í ljós að
þátttakendur í skólum í dreifbýli báru marktækt léttari skólatöskur en bæði þátttakendur í
skólum á höfuðborgarsvæðinu, t (440) = 2,296; p = 0,007 og á Akureyri, t (254) = 2,867; p =
0,002. Ekki fannst marktækur munur á milli grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri
en meðalþyngd skólataska hjá þátttakendum í grunnskólum á Akureyri var aðeins meiri en í
grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Hlutfall þátttakenda með skólatöskur yfir 10% af
líkamsþyngd sinni eftir dreif- og þéttbýli má sjá á mynd 5 en þar má sjá að sá skóli með flesta
þátttakendur með töskur yfir 10% af líkamsþyngd eru skólar á höfuðborgarsvæðinu.
30%
25%

N=273

20%
15%

N=169

N=87

10%
5%
0%
Dreifbýli

Höfuðborgarsvæðið

Akureyri

Mynd 5. Hlutfall og fjöldi (N) þátttakenda í grunnskólum í dreifbýli, á
höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri með skólatöskur yfir 10% af líkamsþyngd.

Í aðeins einum grunnskóla af þeim skólum sem tóku þátt báru allir þátttakendurnir
skólatöskur undir 10% en sá skóli var fámennasti skólinn sem tók þátt. Af þeim grunnskólum
sem tóku þátt voru fjórir skólar þar sem fleiri þátttakendur voru með of þungar skólatöskur en
skólatöskur undir 10% af líkamsþyngd sinni og í tveimur þeirra voru yfir 70% þátttakenda
sem báru of þungar skólatöskur.
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Hlutfallsleg þyngd skólataskanna eftir fámennum og fjölmennum grunnskólum
Niðurstöður mælinganna sýndu ekki hlutfallslega þyngri skólatöskur samfara minni
eða meiri fjölda nemenda í grunnskóla. En þær sýndu að fjölmennustu skólarnir báru
marktækt þyngri skólatöskur en þeir fámennustu, t (113) = -1,706; p = 0,035. Aðeins fannst
marktækur munur þar á milli.
Samantekt
Farið var af stað með rannsóknarspurningarnar: (1) Hve þungar eru skólatöskur
grunnskólabarna miðað við þyngd eigandans? (2) Hve stór hluti grunnskólabarna ber of
þungar skólatöskur? (3) Hvaða munur er á milli þyngd skólataska eftir kyni, árgangi
grunnskólabarna, grunnskólum í þéttbýli og dreifbýli og fámennum og fjölmennum
grunnskóla?
Niðurstöður mælinganna leiddu í ljós að skólatöskur þátttakendanna voru allt frá
0,83% upp í 34,24% af líkamsþyngd þeirra og að meðaltali 8,3%. Rúmlega fjórðungar
þátttakendanna báru of þungar skólatöskur. Mismunandi var eftir kyni og árgangi hver
hlutfallsleg þyngd skólataskanna var en drengir báru hlutfallslega þyngri skólatöskur samfara
hækkandi aldri en stúlkur en stúlkur í neðri árgöngunum. Fleiri drengir báru alltof þungar
skólatöskur en fleiri stelpur voru með of þungar skólatöskur.
Þátttakendur í grunnskólum í dreifbýli voru með marktækt léttari skólatöskur en
þátttakendur í skólum annars vegar á höfuðborgarsvæðinu, t (440) = 2,296; p = 0,007 og hins
vegar á Akureyri, t (254) = 2,867; p = 0,002. Þátttakendur í grunnskólum á Akureyri báru að
meðaltali hlutfallslega þyngri skólatöskur en þátttakendur í skólum í dreifbýli og á
höfuðborgarsvæðinu, en fleiri þátttakendur í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu báru
skólatöskur yfir 10% af líkamsþyngd.
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Hlutfallsleg þyngd skólataskanna tengdist ekkert fjölda nemenda í grunnskóla. Þrátt
fyrir það leiddu niðurstöðurnar í ljós að þátttakendur í fámennustu skólunum báru marktækt
léttari skólatöskur en þátttakendur í fjölmennustu skólunum, t (113) = -1,706; p = 0,035.
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KAFLI V
UMRÆÐUR
Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og rannsakandi dregur
ályktanir af þeim. Helstu takmarkanir eru tilgreindar og hagnýtt gildi rannsóknarinnar dregið
fram og hugmyndir að framtíðarrannsóknum. Að lokum leggur rannsakandi fram tillögur að
leiðum til að létta skólatöskur grunnskólabarna og úrbætur til að gera Skólatöskudagana
skemmtilegri og auðveldari fyrir nemendur, kennara og iðjuþjálfa. Einnig má sjá tillögur að
því að gera mælingar nákvæmari og ýtarlegri.

Túlkun niðurstaða
Fyrri rannsóknir sem kannað hafa þyngd skólataska barna ýmist eftir kyni og árgangi
eru ekki allar samhljóma. Sumar þeirra eru í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar á
meðan aðrar sýna gagnstæðar niðurstöður. Hvað varðar meðalþyngd skólataska þátttakenda í
þessari rannsókn virðist hún vera töluvert léttari en niðurstöður erlendra rannsókna (Chiang
o.fl., 2006; Grimmer og Williams, 2000; Siambanes o.fl., 2004) eða allt upp í fjórum kílóum
léttari. Eins og í rannsókn Grimmer og Williams (2000) var spönn meðalþyngdar skólataska
frá 5,2 upp í 6,5 kíló en í þessari rannsókn var hún frá 2 kílóum upp í mest 5,2 kíló.
Skólatöskur þátttakendanna þyngdust samfara hækkandi aldri sem rannsakandi telur eðlilegt
þar sem að kennslutímum og námsgreinum fjölgar með hækkandi skólastigum (Lög um
grunnskóla, nr. 91/2008).
Það að skólatöskur voru samkvæmt fyrri rannsóknum þyngri erlendis en hér á landi
ályktar rannsakandi að námsefni sé mismunandi á milli landa. Mögulega eru námsbækur
erlendis þykkari og þ.a.l. þyngri og hugsanlega er meiri heimavinna. Einnig að grunnskólar á
Íslandi eru með betri aðstæður fyrir börn til að geyma námsefni í skólanum en skólar erlendis.
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hlutfallsleg þyngd skólataskanna var allt frá
0,83% upp í 34,24% af líkamsþyngd þátttakendanna sem er gríðarlegur mismunur að mati
rannsakanda. Munur á þyngd léttasta og þyngsta þátttakanda var 104 kíló og skólatöskurnar
voru á bilinu 0,5 kíló-11 kíló sem er töluverður munur og mögulega útskýrir muninn á
hlutfallslegu þyngd skólataska þátttakendanna. Hlutfallslega þyngd skólatöskunnar er þó
nokkuð í samræmi við niðurstöður rannsóknar Moore o.fl. (2007) þar sem hún var allt frá
1,8% upp í 33,3%. Aftur á móti í rannsókn Grimmer og Williams (2000) var hún frá 1,5% upp
í mest 47,7% sem eru aðeins víðari mörk.
Fjórðungur þátttakenda báru of þungar skólatöskur og þar af tæp 5% sem bar alltof
þungar skólatöskur. Þó rannsóknin miðast við að allt var vigtað sem þátttakendur komu með í
skólann þann dag sem mælingarnar fóru fram þá er ekki víst að svo hafi verið í öllum
tilfellum og gæti það lækkað eða hækkað hlutfall þeirra sem báru of þungar skólatöskur.
Fjórðungur þátttakenda með of þungar skólatöskur er lítið hlutfall ef niðurstöður eru bornar
saman við rannsóknir Goodgold o.fl. (2002) og Goodgold og Nielsen (2003). En þar var um
helmingur barna með alltof þungar skólatöskur. Það að hærra hlutfall barna erlendis er með
hlutfallslega þyngri skólatöskur en börn hér á landi telur rannsakandi eðlilegt þar sem
samkvæmt niðurstöðum erlendra rannsókna er meðalþyngd skólataskanna þó nokkuð þyngri.
Mismunandi þyngd barna getur einnig haft áhrif á hlutfallslegu þyngd skólatöskunnar, þ.e. ef
börn erlendis eru léttari en börn hér á landi.
Þrátt fyrir að hærra hlutfall barna erlendis báru of þungar skólatöskur en hlutfall barna
hérlendis telur rannsakandi að einn fjórði þátttakenda með of þungar skólatöskur vera hátt
hlutfall. Þar af leiðandi telur rannsakandi afar mikilvægt að unnið sé að því að fækka þeim
nemendum með of þungar skólatöskur til að koma í veg fyrir að skólataskan hafi neikvæð
áhrif á grunnskólabarnið.
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Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sýndu þær ekki mun á hlutfallslegri þyngd
skólataskanna eftir skólastigum. En fyrri rannsóknir sýna ýmist að hún er meiri í efri
skólastigum (Goodgold o.fl., 2002), á neðri skólastigum (Moore o.fl., 2007) eða tiltölulega
svipuð eftir skólastigum (Grimmer og Williams, 2000) eins og niðurstöður þessarar
rannsóknar sýna. Rannsakandi telur ástæðuna fyrir ólíkum niðurstöðum rannsókna varðandi
hlutfallslegu þyngd skólataskanna eftir skólastigum vera að námsefni, þyngd barna og
aðstæður til að geyma námsbækur séu mismunandi eftir skólum, landshlutum eða löndum.
Niðurstöður rannsókna Moore o.fl. (2007) og Grimmer og Williams (2000) sýndu að
stúlkur báru nær undantekningarlaust hlutfallslega þyngri skólatöskur á öllum skólastigum.
Það er ekki í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem fleiri drengir en stúlkur
báru hlutfallslega þyngri skólatöskur á efsta stigi en fleiri stúlkur en drengir á því neðsta.
Það að hlutfallslega þyngd skólataskanna var meiri hjá drengjum á efsta stigi í þessari
rannsókn er í samræmi við þyngd skólataskanna en þær fór úr því að vera meiri hjá stúlkum á
neðsta stigi í að vera meiri hjá drengjum á efsta stigi. Á sama tíma var mismunur á þyngd
kynjanna á milli skólastiga nokkurn veginn sá sami.
Rannsakandi þykir athyglisvert að hlutfallslega þyngd skólataskanna var meiri hjá
drengjum en stúlkum á efsta stigi þar sem hann taldi í upphafi rannsóknar að þyngd
skólataskanna væri sú sama á milli kynja en þyngd stúlkna minni en drengja. Þar af leiðandi
taldi rannsakandi hlutfallslegu þyngd skólataskanna vera meiri hjá stúlkum á öllum
skólastigum. Erfitt er að álykta hvað veldur því en rannsakandi telur stúlkur vera duglegri við
að taka aðeins það helsta með sér í skólann en drengir og að drengir séu frekar með aukadót
meðferðis en stúlkur.
Athugavert að mati rannsakanda var að þátttakendur í grunnskólum í dreifbýli báru
hlutfallslega marktækt léttari skólatöskur en þátttakendur í grunnskólum á
höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. En það hvort skóli er staðsettur í dreif- eða þéttbýli ætti
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ekki að hafa áhrif á þyngd töskunnar þar sem sama námsskrá með sama námsefni gildir fyrir
alla grunnskóla landsins (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Rannsakandi ályktar að betur sé
fylgst með hvað nemendur taka með sér í og úr skólanum í grunnskólum í dreifbýli og að þeir
séu með betri aðstæður til að geyma námsefni. Einnig er mögulegt að börn í þéttbýli séu
léttari en börn í dreifbýli sem veldur því að hlutfall skólatöskunnar er meira í þéttbýli þrátt
fyrir að skólatöskurnar séu jafnþungar. Þó að fámennustu grunnskólarnir báru marktækt léttari
skólatöskur en þeir fjölmennustu virðist það hafa verið tilviljanakennt þar sem skólataskan
þyngdist ekki samfara vaxandi nemendafjölda í skóla. Ekki fundust eldri rannsóknir til
samanburðar varðandi þessa þætti.
Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar samfara heimildum og fyrri
rannsóknum má draga þá ályktun að skólatöskur fjórðungs grunnskólabarna á Íslandi geti haft
alvarlega neikvæð áhrif á líkamsstöðu og líkamsbeitingu barna. Því er fjórðungur íslenskra
grunnskólabarna í hættu á að verða verkjum að bráð, ýmist í baki, öxlum og/eða hálsi. Auk
þess sem nemendur í skólum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri eru í frekari hættu en
nemendur í grunnskólum í dreifbýli.

Takmarkanir
Ein af takmörkunum rannsóknarinnar var sú að mælingarnar fóru aðeins fram einu
sinni en rannsóknir hafa sýnt að skólatöskur eru misþungar eftir vikudögum (Negrini og
Carabalona, 2002). Ekki var vitað hvaða tíma dags mælingarnar fóru fram hverju sinni og því
ekki vitað hvort að t.d. nesti tilheyrði skólatöskunni eður ei. Auk þess sem gögnin upplýstu
ekki hvort íþróttadót, sunddót eða annað eins og hljóðfæri eða æfingadót var vigtað með
skólatöskunni. En engin skilyrði voru sett um það frá skipuleggjendum Skólatöskudaga hvort
vigta ætti allt sem barnið tók með sér í skólann þann dag sem mælingarnar fóru fram eða
aðeins skólatöskuna. Annað sem ekki kom fram í gögnunum sem bárust til rannsakanda var
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fjöldi þátttakenda sem neitaði þátttöku en það eru gjarnan stúlkur yfir kjörþyngd. Ef svo væri í
þessu tilfelli gæti það hafa haft áhrif á niðurstöðurnar.
Mismargir þátttakendur voru í hverjum árgangi, í hverjum skóla, í skólum í þétt- og
dreifbýli og í fámennum og fjölmennum skólum sem mögulega gæti haft áhrif á niðurstöður
rannsóknarinnar. Að lokum vissu þátttakendur af því að vigta ætti skólatöskuna og það gaf
þeim tækifæri á að þyngja eða létta töskuna vísvitandi. Þetta gæti hugsanlega verið ástæða
þess að léttasta skólataskan vó aðeins hálft kíló en rannsakandi telur að skólataska sem vegur
hálft kíló vera tóma.

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum
Áhugavert væri að gera samskonar rannsókn innan nokkurra ára til að kanna hvort
skólatöskur grunnskólabarna eru að þyngjast eða léttast. Sú rannsókn þyrfti að vera með
jafnari dreifingu þátttakenda og nákvæmari gögnum til að gera rannsóknina enn nákvæmari
og trúverðugri. Með nákvæmari gögnum er m.a. átt við að mælingarnar fari fram oftar en einu
sinni, upplýsingar um hvað er verið að vigta, hversu margir í hvaða árgangi og hvort það voru
strákar eða stelpur sem neituðu þátttöku svo eitthvað sé nefnt. Einnig væri áhugavert að kanna
samspil of þungra skólataska og verkja hjá grunnskólabörnum á Íslandi eins og rannsóknir
erlendis hafa gert. Þar sem annars vegar þyngd skólataskanna er könnuð og hins vegar verkir
barna og síðan að kanna hvort tengsl séu þar á milli.
Hvort Skólatöskudagarnir skila sér til barnanna er annað sem vert er að skoða að mati
rannsakanda. Það væri hægt að kanna með því að láta börnin fylla út lista fyrir og eftir fræðslu
þar sem spurt er út í atriði eins og hvernig skólataskan er borin, hvernig hún er stillt, hvort
allar ólar töskunnar eru notaðar og hvernig raðað er í töskuna. Síðast en ekki síst væri
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áhugavert að kanna hvort að skólatöskur barna léttust eftir að hafa hlotið fræðslu. Þá væri
hægt að fara í ákveðna bekki aftur og vigta skólatöskurnar og bera síðan þyngdirnar saman
fyrir og eftir fræðslu.

Hagnýtt gildi rannsóknar
Rannsakandi telur niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst grunnskólabörnum,
foreldrum þeirra og skólayfirvöldum til að vekja athygli á því hversu mörg grunnskólabörn
eru með of þungar skólatöskur og hvaða afleiðingar þær geta haft í för með sér. Auk þess telur
rannsakandi að rannsóknin nýtist þeim iðjuþjálfum og öðrum fagaðilum sem starfa með
börnum í skóla. Síðast en ekki síst telur rannsakandi rannsóknina nýtast þeim sem skipuleggja
og halda utan um Skólatöskudagana. Hún getur nýst til að sjá hvar leggja eigi áherslurnar á
næstu árin, þ.e. á stúlkum í neðri skólastigum, drengjum í efri skólastigum og skólum í
þéttbýli. Einnig hvernig hægt væri að bæta framkvæmd Skólatöskudagana enn frekar.

Leiðir til að létta byrðar barna
Skólakerfið er það sem setur kröfur til barna um að bera skólatöskurnar. Því er
mikilvægt að það sé vakandi fyrir þeim hættum sem af skólatöskunni stafar. Til að létta
skólatöskur grunnskólabarna gæti skólakerfið komið inn í það ferli á markvissan hátt.
Hægt væri að skipuleggja stundatöfluna þannig að þá daga sem skólaíþróttir eru, að
hafa ekki líka sundkennslu eða mikla heimavinnu. Að hafa heimavinnunna í litlum heftum í
stað vinnubóka eða hafa fleiri þynnri námsbækur frekar en færri og þykkari. Samfara aukinni
tölvunotkun væri hægt að færa hluta heimavinnunnar yfir á tölvutækt form þar sem helstu
námsgögn væru tiltækileg hvort sem er í gegnum internetið eða á disk. En niðurstöður
rannsóknar Mendicino, Razzaq og Heffernan (2009) sýndi að heimavinna á tölvutæku formi
skilaði sér betur en hefðbundin heimavinna með blaði og penna.
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Mögulega væri hægt að setja heimavinnuna inn í stundatöflu nemenda. Annað hvort
sem hluta af námsefninu eða í lok dags einu sinni til tvisvar í viku. Á þann hátt er barnið ekki
með mikið af námsefni í skólatöskunni og um leið minnkar það álagið bæði á barnið og
heimilið. En það hefur sýnt sig að heimavinna barna eykur ekki aðeins álagið á barnið heldur
einnig á foreldra barnanna og aðra á heimilinu (Cameron og Bartel, 2009).
Mikilvægt er að skólar hafi góðar aðstæður fyrir hvern og einn nemanda til að geyma
skólagögn sín í skólanum, hvort sem er í skúffum, skápum eða öðru. Þá gefst nemendum færi
á að geyma skóladót sem er ekki í notkun á milli kennslutíma og þegar haldið er heim í lok
skóladags. Önnur leið, en kostnaðarsöm, væri að hafa tvö sett af námsbókum, eitt til að hafa í
skólanum og annað heima við.
Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 ber nemendum að hlíta fyrirmælum
kennara. Þar af leiðandi er kjörið tækifæri fyrir kennara að nýta sér stöðu sína og leggja til við
nemendur hvað þeir eigi að taka með sér heim eftir hvern skóladag. Á þann hátt er komið í
veg fyrir að barnið taki óþarfa skólabækur með sér í og úr skóla. Það er ekki síður hlutverk
foreldra barna að vera vakandi fyrir því að börn þeirra taki ekki óþarfa hluti með sér í skólann.
Hugmynd að því að vekja athygli barna á þyngd skólatöskunnar er að hafa útreikning á
hlutfallslegri þyngd skólataskanna sem hluta af stærðfræðiáfanga þar sem kennsla á deilingu
og prósentum fer fram. Þá væri hægt að láta hvern nemanda vigta sig með og án
skólatöskunnar og síðan reikna út hver hlutfallsleg þyngd skólataskanna er. Í kjölfarið væri
hægt að hafa umræður um afleiðingar of þungra skólataska.
Annað sem rannsakandi telur mjög mikilvægt að hafa í huga er að grunnskólabörn í
sama árgangi eru misþung (Atli Dagbjartsson, Árni V. Þórsson, Gestur I. Pálsson og Víkingur
H. Arnórsson, 2000) og þar af leiðandi geta þau borið mismikla þyngd. Vegna þess þarf að
huga að hlutfallslegri þyngd skólataskanna samanborið við þyngd allra barnanna en ekki
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aðeins meðalþyngdinni. Á þann hátt er komið í veg fyrir að léttustu börnin bera ekki of
þungar skólatöskur á meðan meðalþung börn bera skólatöskur innan 10% af líkamsþyngd
sinni.
Þegar koma dagar sem barnið er með of þungar skólatöskur er betra að dreifa
þyngdinni á baki með að halda á til dæmis þyngstu bókinni í fanginu. Erlendis hefur verið
mælt með að ef skólatöskurnar eru of þungar að nota skólatöskur á hjólum sem barnið dregur
á eftir sér (The American Occupational Therapy Association, 2009). Rannsakandi telur það
ekki hentuga lausn hér á landi sökum mjög breytilegs veðurfars eftir árstíðum.

Tillögur að eflingu Skólatöskudaga
Til að Skólatöskudagarnir skili sér betur telur rannsakandi þörf á að fylgja fræðslunni
eftir þar sem börn eru gjörn á að gleyma. Það telur rannsakandi skólann getað unnið í
samstarfi við Skólatöskudagana með því að minna börnin reglulega á mikilvægi réttrar
notkunar skólatöskunnar. Nefnd Skólatöskudaganna gæti útbúið gátlista með atriðum um rétta
notkun sem kennarar færu yfir með nemendum sínum. Samnemendur gætu síðan farið yfir hjá
hvort öðru til að gera fræðsluna skemmtilegri og árangursríkari. Sú leið hentar ekki síður
þegar iðjuþjálfar fara í heimsókn í skólana og fræða nemendur.
Annað varðandi Skólatöskudagana er að þeir mega ekki taka of mikinn tíma frá
kennslu því annars er hætta á að skólar afþakki boð iðjuþjálfa. Ein leið sem reyndist
rannsakanda afar vel á Skólatöskudögunum 2008 var að í upphafi var haldin fræðsla fyrir
allan bekkinn og síðan færði iðjuþjálfinn og iðjuþjálfaneminn sig fram á gang. Þar fór
vigtunin og stillingar skólataskanna fram með tveimur nemendum í einu á meðan kennslan
hélt áfram. Þetta gagnaðist þeim sem voru feimin við að vigta sig frammi fyrir öllum
bekknum afar vel.
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FYLGISKJAL A: NOTKUN SKÓLATÖSKUNNAR
Röng notkun skólatöskunnar

Á þessum myndum má sjá dæmigerða notkun skólatöskunnar hjá börnum þar sem skólataskan
er stillt of neðarlega og hún liggur ekki þétt að baki barnsins.
Rétt notkun skólatöskunnar

Á þessum myndum má sjá sömu töskur og á myndunum hér að ofan þar sem axlarólarnar eru
rétt stilltar og því liggja þær þétt að baki barnsins. Á myndinni til hægri má sjá skólatösku
sem gædd er helstu eiginleikum sem góð skólataska þarf að bera.
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FYLGISKJAL B: VIGTUNARBLAÐ

Vigtunarblað
Skóli:
Iðjuþjálfi (ar):
Bekkur

Aldur

Kyn

Þyngd skólatösku (kg)

Þyngd nemenda (kg)

Hlutfall (%)

