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Ágrip 

Eitt helsta heilsufarsvandamál sem steðjar að í samfélaginu er ofþyngd barna og unglinga. Ofþyngd 

barna getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér í formi aukinnar tíðni lífsstílssjúkdóma síðar á 

ævinni.  

Tilgangur þessa verkefnis var að kanna útbreiðslu ofþyngdar meðal íslenskra grunnskólanemenda 

í 6., 8., og 10. bekk og athuga hvort bakgrunnsþættir í lífi þeirra hafi áhrif á tíðni ofþyngdar. Þær 

bakgrunnsbreytur sem skoðaðar voru í þessu verkefni voru aldur, kyn, búseta, fjölskyldugerð, þjóðerni 

og efnahagsstaða. Rannsakað var hver útbreiðslan væri og hvaða bakgrunnsbreyta hafði sterkustu 

tengslin við tíðni ofþyngdar. 

Verkefnið byggði á landskönnuninni Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC) sem var lögð fyrir 

nemendur skólaárin 2017-2018. Öllum grunnskólum landsins var boðin þátttaka og tók hún eina 

kennslustund. Spurningalistarnir voru útfylltir á rafrænu formi án þess að hægt væri að rekja svörin. 

Heimtur í landskönnuninni voru 54,5% og byggist verkefnið á svörum 6.102 íslenskra nemenda en það 

var sá fjöldi sem skilaði vel útfylltum spurningalista. Notast var við spurningar úr könnuninni sem lýstu 

hæð og þyngd nemenda til þess að reikna líkamsþyngdarstuðul þeirra. Ofþyngd var því næst tengd 

við valdar bakgrunnsbreytur. 

Helstu niðurstöður verkefnisins voru þær að tíðni ofþyngdar meðal barna á Íslandi jókst með 

hækkandi aldri en það var öfugt við niðurstöður flestra annarra Evrópuþjóða. Fjölskyldusamsetning var 

sú breyta sem hafði mest áhrif á tíðni barna í ofþyngd, en þó sýndu allar bakgrunnsbreyturnar veika 

fylgni í tengslum við tíðni ofþyngdar. Tíðnin var lægst hjá þeim börnum sem bjuggu hjá báðum 

kynforeldrum en jókst hjá þeim börnum sem bjuggu hjá einstæðu foreldri, hjá stjúpforeldrum og að 

lokum var tíðnin hæst hjá þeim sem bjuggu við annað úrræði. Aðrar bakgrunnsbreytur höfðu allar 

marktæk tengsl við ofþyngd nema breytan þjóðerni. Fleiri drengir voru í ofþyngd heldur en stúlkur og 

tíðnin var hærri hjá þeim börnum sem bjuggu á landsbyggðinni. Börn sem bjuggu við miðlungs eða 

háa efnahagsstöðu voru ólíklegri til að vera í ofþyngd heldur en börn sem tilheyrðu lágri efnahags-

stöðu. 

Út frá niðurstöðum könnunarinnar má draga þá ályktun að tíðni barna í ofþyngd sé lægri nú en 

seinustu ár hafa sýnt. Hugsanlega gæti þetta verið vegna aukinnar vitundarvakningar í samfélaginu 

um mikilvægi heilbrigs lífstíls og betri forvarna í grunnskólum. Þessar forvarnir eru til að mynda 

þróunarverkefnið Heilsueflandi grunnskóli en einnig hefur verið lögð áhersla seinustu ár á að efla starf 

skólahjúkrunarfræðinga með tilliti til heilsueflingar. Tíðni ofþyngdar er mismunandi eftir bakgrunni 

nemenda og ætti að leggja aukna áherslu á forvarnir meðal barna sem tilheyra þeim hópum.  
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Abstract 

Overweight among children and teenagers is among society’s biggest health problems. Overweight 

children are at a greater risk of facing lifestyle diseases later in life. 

This study focuses on the prevalence of overweight among Icelandic secondary school students in 

the 6th, 8th and 10th grade, and differences in frequency of overweight by sociodemographic 

background. The background variables are age, sex, family structure, ethnicity and economic status. 

The study is based on the Icelandic part of the international collaborative HSBC (Health Behaviour 

in School-Aged Children) survey, which was conducted in the school year 2017-2018. Students filled 

out the study questionnaire in the classroom. The survey was conducted electronically and the 

answers were untraceable. This study is based on the answers of 6.102 students who returned valid 

questionnaire (response rate 54,4%). Questions regarding the students’ height and weight were used 

to calculate their BMI to determine the presence or absence of overweight. Background differences in 

overweight were subsequently analysed.  

The main results are that overweight increased among Icelandic schoolchildren as they got older, 

which contrasts with results in most other European studies. Family structure was the variable most 

strongly related to overweight among children. The frequency of overweight was lowest among 

children who lived with both of their biological parents, higher among children who lived with a single 

parent or a stepparent, and highest among children in other living family arrengements. Other 

background variables were also related to overweight, with the exception of one – ethnicity. Boys were 

more likely to be overweight than girls, and children living outside the capital area were more likely to 

be overweight. Children with high or average family affluence were less likely to be overweight than 

children with lower affluence. 

It is concluded that overweight in Icelandic schoolchildren has declined in recent years. This is 

possibly because of increased awareness about the importance of a healthy lifestyle and improved 

prevention measures in schools, such as the development program Heilsueflandi grunnskóli (e. Health 

Promoting School), as well as increased emphasis on the school nurse’s role in health promotion. 

Nonetheless, the frequency of overweight among children differs between students by 

sociodemographic backgrounds, and prevention measures should be emphasized among the higher 

risk groups. 
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1 Inngangur  

Aukin tíðni ofþyngdar og offitu meðal barna og fullorðinna á seinustu áratugum er eitt helsta 

áhyggjuefni í heilbrigðismálum á 21. öldinni. Offita og ofþyngd er fimmta algengasta dánarorsök í 

heiminum (Gungor, 2014; Pandita o.fl., 2016; Rankin o.fl., 2016; Sahoo o.fl., 2015).  

Ofþyngd eða offita eru skilgreind sem of mikil líkamsfita og til útreikninga er oftast notaður 

líkamsþyngdarstuðullinn BMI (e. Body Mass Index, BMI) sem er reikniformúla þar sem þyngd í 

kílógrömmum er deilt með hæð í metrum í öðru veldi (kg/m2). Stuðullinn er því auðveldur í notkun. BMI 

stuðullinn hefur hins vegar nokkra galla, þar sem hann gerir ekki greinarmun á vöðvamassa og fitu-

massa og tekur ekki mið af dreifingu líkamsfitu (Gungor, 2014). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO), eru fullorðnir skilgreindir í ofþyngd ef BMI skor er um 

eða yfir 25, en offita er skilgreind sem BMI skor yfir 30 (World Health Organization, 2018). Þar sem 

börn eru enn að þroskast og dafna er ekki hægt að nota sömu staðla og hjá fullorðnum. Því þróaði 

Cole aðferð árið 1979 til að skilgreina líkamsástand barna þar sem notaður er líkamsþyngdarstuðull 

sem aðlagar þyngd að hæð barna eftir aldri þeirra og kyni (Cole, 1979).  

Orsakir offitu geta verið margvíslegar og eru oft samverkandi. Þeir þættir sem vega þyngst eru 

hreyfingarleysi og óheilbrigðar matarvenjur sem leiða til meiri orkuinntöku umfram orkunotkun. Aðrir 

þættir sem má nefna er að offita verður til vegna samspils umhverfis og tilhneigingar líkamans til að 

safna á sig fituvef sem ræðst af erfðum, en rannsóknir benda til að ofþyngd sé að hluta til arfgeng. Þó 

er einungis hægt að sýna fram á beint orsakasamband milli offitu barna og erfða í 5% tilvika. Einnig 

skipta félagslegir þættir máli á borð við stéttarstöðu, efnahag og þjóðerni (Gungor, 2014; Sahoo o.fl., 

2015).  

Ofþyngd og offita hefur alvarlegar afleiðingar bæði fyrir líkamlega og andlega heilsu (Edvardsson, 

Edvardsson og Hornsten, 2009; Sahoo o.fl., 2015). Offita eykur líkurnar á mörgum langvinnum 

sjúkdómum á borð við háþrýsting, blóðfituhækkun, sykursýki af týpu 2, hjarta- og æðasjúkdómum og 

astma. Offita barna getur haft alvarlegar afleiðingar á líffærastarfsemi og leitt til sömu langvinnu 

sjúkdóma sem sjást yfirleitt einungis í of þungum fullorðnum (Gungor, 2014). Loks hefur offita mikil 

áhrif á andlega líðan barna og sjálfstraust þeirra, en rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli offitu og lakari 

námsárangurs, lægri lífsgæða og neikvæðari sjálfsmyndar (Edvardsson o.fl., 2009; Rankin o.fl., 2016; 

Sahoo o.fl., 2015). 

Vitað er að offita eykur dánarlíkur einstaklinga, en ekki er vitað hvort þróun offitu í barnæsku auki 

dánarlíkur enn frekar þegar offitan þróast seinna á ævinni (Daniels, 2009). Mikilvægt er að koma í veg 

fyrir ofþyngd strax á barnsaldri þar sem auknar líkur eru á að börn í ofþyngd verði það áfram á 

fullorðinsárum en það er auðveldara að koma í veg fyrir eða stjórna þyngdaraukningu á barnsaldri 

heldur en á fullorðinsaldri (Pandita o.fl., 2016; Raychaudhuri og Sanyal, 2012; Sahoo o.fl., 2015). 

Hreyfing er einn mikilvægasti þátturinn í að fyrirbyggja ofþyngd hjá börnum þar sem bæði þarf að auka 

líkamlega hreyfingu og minnka kyrrsetu. Einnig hefur hegðunarmeðferð verið áhrifarík en sú meðferð 

gengur út á að hjálpa börnum og foreldrum þeirra að finna þá þætti sem eru að valda 

þyngdaraukningunni og veita aðstoð og leiðsögn um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir 
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áframhaldandi þróun hennar (Pandita o.fl., 2016). Samskiptahæfni heilbrigðisstarfsfólks getur verið 

hindrandi þáttur í forvörnum gegn ofþyngd barna þar sem fagfólk á almennt erfitt með að opna 

umræðuna um vandamálið við foreldra og eru hrædd um að hún valdi uppnámi. Að nota vaxtarlínurit 

og sýna foreldrum vaxtarkúrfur barnanna til stuðnings hefur hins vegar reynst vel (Edvardsson o.fl., 

2009).  

Í þessari ritgerð verður notast við svonefnda HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) 

könnun á börnum og unglingum sem var framkvæmd í 6., 8. og 10. bekk í íslenskum grunnskólum. 

Könnunin var framkvæmd seinast árin 2017 og 2018 og notast verður við eldri kannanir til 

samanburðar. Áhersla verður lögð á ofþyngd og offitu og útbreiðslu hennar í einstökum hópum barna 

og unglinga. Notast verður við orðið „ofþyngd“ fyrir alla þá sem eru með BMI skor yfir 25 og ekki verður 

gerður greinarmunur á ofþyngd og offitu nema annað verði tekið fram.  
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2 Fræðileg samantekt 

Samkvæmt WHO hefur tíðni barna fimm ára og yngri í ofþyngd aukist frá 30 milljónum yfir í 41 milljónir 

á árunum 1990-2016. Áætlað er að árið 2025 verði um 70 milljónir barna fimm ára og yngri í ofþyngd, 

ef ekkert verður gert til að minnka tíðnina (World Health Organization, 2017). Þróunin er flóknari ef 

aðeins eru tekin íslensk grunnskólabörn í ofþyngd þar sem tíðnin er nokkuð sveiflukennd á milli ára. 

Einnig er tíðnin mismunandi eftir aldri og kyni. Hins vegar er athyglisvert að sjá að mikil aukning var frá 

árunum 1958-1998 hjá níu ára krökkum þar sem árið 1958 voru 6,5% barna í ofþyngd og árið 1998 

var tíðnin 23,7%. Frá árunum 1998-2012 hafa bæði verið sveiflur upp og niður en árið 2012 var tíðnin 

sú sama og árið 1998, sem sagt 23,7% (Brynhildur Briem, 1999).  

Ofþyngd og offita getur haft áhrif á nánast öll líffærakerfi barna og unglinga og haft þar að leiðandi 

alvarlegar afleiðingar. Langvinnir sjúkdómar sem sáust yfirleitt aðeins í fullorðnum eru farin að sjást 

meira í börnum og unglingum með aukinni tíðni ofþyngdar og offitu. Þessir langvinnu sjúkdómar eru 

meðal annars háþrýstingur, sykursýki týpa 2, fitulifur, blóðfituhækkun og sálfélagsleg vandamál 

(Gungor, 2014). 

Þrátt fyrir að tíðnin hafi staðið nokkuð í stað fram að árinu 2012 þá ætti þess samt sem áður að 

vænta að tíðnin fari minnkandi miðað við almenna umræðu um afleiðingar ofþyngdar og vegna þeirra 

forvarna sem hafa verið settar í gang á undanförnum árum (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2013).  

Þessi rannsókn fjallar um útbreiðslu ofþyngdar meðal íslenskra grunnskólabarna. Þættirnir sem 

tengjast hvað mest aukinni tíðni ofþyngdar hjá börnum tengjast félagslegu umhverfi. Þar á meðal eru 

bakgrunnsbreyturnar aldur, kyn, búseta, þjóðerni, efnahagsleg staða fjölskyldunnar og samsetning 

fjölskyldunnar.  

2.1 Aldur 

Fjöldi einstaklinga í ofþyngd hefur farið fjölgandi á seinustu árum í öllum aldurshópum. Margar 

rannsóknir hafa sýnt að þyngdaraukning eykst með aldrinum og því eru fleiri í ofþyngd á unglingsaldri 

heldur en á barnsaldri. Niðurstöður einnar rannsóknar sem framkvæmd var í Englandi sýndi að tíðni 

einstaklinga í ofþyngd þrefaldaðist yfir fjórtán ára tímabil, frá unglingsaldri yfir á fullorðinsaldur frá 

árunum 1994-1996 til 2008-2010. Tíðni kvenna í ofþyngd var komin í 20,1% og tíðni karla í 12,1% árin 

2008-2010 (Vlassopoulos, Combet og Lean, 2014). 

Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir í Bandaríkjunum um tíðni ofþyngdar á milli aldurshópa og 

sýndu þær allar sömu niðurstöður. Rannsókn frá árunum 1999-2014 sýndi í fyrsta lagi að tíðni 

einstaklinga í ofþyngd hafði aukist á þessum árum og að einstaklingar voru almennt að verða þyngri. 

Einnig sýndi hún að eldri börn voru með hærri líkamsþyngdarstuðul (e. Body Mass Index, BMI) heldur 

en yngri börn. Aldurshóparnir voru 2-5 ára, 6-11 ára og 12-19 ára og niðurstöður sýndu að lægsta BMI 

skor fannst hjá yngsta aldurshópnum en hæsta BMI skor var hjá elsta aldurshópnum. Í úrtakinu voru 

1.386 börn og unglingar og þar að voru 37,4% af þeim í ofþyngd (Skinner, Perrin og Skelton, 2016). 

Áframhaldandi rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða tíðni einstaklinga í ofþyngd á milli aldurshópa í 
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Bandaríkjunum. Önnur rannsókn sem gerð var árin 2015-2016 sýndi sömu niðurstöður þar sem kom í 

ljós að tíðnin hækkaði með aldrinum. Tíðni barna í ofþyngd (2-19 ára) var í heild 18,5% þar sem tíðnin 

var hæst hjá elsta aldurshópnum, 12-19 ára. Á meðal fullorðinna (20 ára og eldri) var tíðnin 39,8% 

(Hales, Carroll, Fryar og Ogden, 2017).  

Rannsóknir frá öðrum löndum hafa hins vegar sýnt aðrar niðurstöður en þær sem komu frá 

Bandaríkjunum. Rannsókn sem framkvæmd var í Brasilíu árin 2010-2012 sýndi að börn í yngri 

aldurshópum voru þyngri en börn í eldri aldurshópum. Úrtakið var 3.130 börn og aldurshóparnir voru 

7-10 ára, 11-14 ára og 15 ára og eldri. Tíðni barna í ofþyngd í yngsta aldurshópnum var 43,5% á 

meðan tíðnin hjá elsta aldurshópnum var 24,5% (Castilho, Nucci, Hansen og Assuino, 2014). 

Samkvæmt skýrslu sem unnin var út frá gögnum könnunarinnar HBSC frá árunum 2002-2014 kom 

fram að meðaltíðni barna í offitu í 27 evrópulöndum, að Íslandi meðtöldu, var 4%. Ef tekið var saman 

offita og ofþyngd var tíðnin 19% (Inchley, Currie, Jewel, Breda og Branekow, 2017). Í flestum 

löndunum var tíðnin hærri í yngri aldurshópunum heldur en í eldri. Í pólskri rannsókn kom fram að tíðni 

barna í ofþyngd jókst með aldri alveg að kynþroska en eftir það lækkaði tíðnin. Þessar niðurstöður eru 

aðeins frábrugðnar þeim niðurstöðum frá Bandaríkjunum. Mismunandi menningarheimar, öðruvísi siðir 

og venjur á milli landa geta verið ástæður fyrir margskonar niðurstöðum (Kulaga o.fl., 2016). 

2.2 Kyn 

Þegar skoðaður er munur á tíðni ofþyngdar hjá kynjunum þá tengist munurinn aldri á margan hátt. Við 

kynþroskaaldur verða miklar lífeðlisfræðilegar breytingar á börnum sem hefur áhrif á hormóna-

starfsemi þeirra, vöxt og líkamssamsetningu (Perry og Pauletti, 2011). Til að mynda hefur kynþroskinn 

áhrif á fitumyndun og eykur öllu jafna heildarfitu í líkamanum. Heildarfituvefur líkamans hækkar að 

jafnaði með aldri. Stúlkur hafa oftar meiri fituvef en drengir, bæði á meðan kynþroskinn stendur yfir og 

þegar honum lýkur. Drengir eru hins vegar líklegri til að safna á sig fitu á kviðsvæðinu en hafa minni 

heildarfitu í líkamanum eftir kynþroska. Kviðfitan er talin vera hættulegri þar sem hún hefur meiri áhrif á 

insúlinviðnám líkamans og eykur þannig líkur á efnaskiptavillu (Staiano og Katzmarzyk, 2012). Í 

rannsókn Staino og Katzmarzyk var líkamsfitan einnig skoðuð í prósentum frá átta ára aldri til tvítugs. 

Stúlkur hækkuðu frá 20% líkamsfitu upp í 26% á þeim tíma, sem á sér að vissu leyti þá skýringu að við 

kynþroska byrja stúlkur að safna fitu á handleggi og mjaðmasvæði. Aukningin var minni hjá drengjum 

en þar var meiri aukning á fitufríum vöðvamassa við kynþroska sem minnkaði þá einnig fituprósentu 

líkamans (Staiano og Katzmarzyk, 2012).  

Samkvæmt HBSC könnuninni frá 2014 var líklegra að drengir væru í ofþyngd, en stúlkur voru 

líklegri til þess að upplifa sig of feitar. Stúlkur voru því líklegri til þess að sýna þyngdarstjórnunar-

hegðun á borð við hugsun um inntöku hitaeininga og næringar í fæðu. Þetta sást sérstaklega vel hjá 

eldri árgöngum grunnskóla þegar kynþroskinn var byrjaður eða yfirstaðinn hjá meginþorra unglinganna 

(Inchley o.fl., 2016). Einnig var hægt að sjá mun á hegðunartengdum þáttum í lífsvenjum barna. 

Rannsókn var gerð á kanadískum börnum þar sem þau voru beðin um að meta hegðun sína til ýmissa 

þátta tengdum heilbrigðum lífsstíl. Þar voru fleiri stúlkur en drengir sem töldu sig borða hollan mat, 

drengir drukku meira gos en hreyfðu sig meira en stúlkur og náðu lágmarks svefni (Rao, Kropac, Do, 

Roberts og Jayaraman, 2017). Áhugavert er að skoða þetta í því samhengi að stúlkur eru líklegri til 
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þess að upplifa líkama sinn of feitan og einblína þá á að borða næringarríkari fæðu á meðan drengir 

spá minna í hvað þeir borða en hreyfa sig meira. Einnig sýndi pólsk rannsókn fram á að stúlkur á 

aldrinum 11-13 ára sýndu líklegri til að hafa meiri þekkingu á næringu og heilsu frekar en drengir en 

þeir hreyfðu sig meira. Í sömu rannsókn var farið yfir hversu mikilvægt það væri að temja sér góða 

hegðun í tengslum við mat og hreyfingu á þessum aldri til að fyrirbyggja lífsstílstengda sjúkdóma síðar 

á ævinni (Wadolowska o.fl., 2018).   

Evrópsk rannsókn tók saman tíðni hjá 10-18 ára börnum í ofþyngd í þrjátíu Evrópulöndum árið 

2010 og var Ísland eitt af þeim löndum. Sú rannsókn sýndi fram á að algengi ofþyngdar hefur aukist 

gríðarlega á síðastliðnum áratugum en þó virðist vera að hægja á aukningunni á fyrsta áratug 21. 

aldar. Drengir koma verr út úr þessari rannsókn í flestum löndum og algengi ofþyngdar virðist minnka 

með aldri (Lien, Henriksen, Nymoen, Wind og Klepp, 2010). Pólsk rannsókn sýndi fram á mun á tíðni 

ofþyngdar á milli kynjanna eftir aldri og drengir komu þar verr út en stúlkur. Þegar börnin voru 7-12 

ára, var tíðnin hærri hjá drengjum eða frá 21,7% upp í 30,4% á meðan stúlkurnar höfðu tíðni frá 18,4% 

til 23,2%. Þetta breyttist svo þegar börnin urðu eldri, en hjá 13-18 ára unglingum var tíðnin hjá 

drengjum 14,6% til 19,4% en hjá stúlkum 10,3% til 13%. Einnig var rætt um muninn fyrir og eftir 

kynþroska þar sem tíðni ofþyngdar var hæst fyrir kynþroska og lækkaði aftur eftir kynþroska (Kulaga 

o.fl., 2016). Sömu niðurstöður var að fá hjá albönskum börnum en þar komu drengir einnig verr út en 

stúlkur. Tíðnin var 18,8% hjá drengjum á móti 17,8% hjá stúlkum (Tarp, Jarani, Muca, Spahi og 

Grontved, 2018).  

Þó eru til rannsóknir sem fengu aðrar niðurstöður. Hales og félagar tóku saman rannsóknir yfir tíu 

ára tímabil varðandi algengi ofþyngdar hjá börnum eftir kyni og aldri. Niðurstöður sýndu að algengi 

ofþyngdar jókst með aldri barnanna en ekki var marktækur munur á milli kynjanna (Hales o.fl., 2017). 

Einnig var gerð rannsókn af sömu félögum þar sem ofþyngd var borin saman á milli barna og unglinga 

í Bandaríkjunum á átta ára tímabili. Þar var engin marktækur munur á algengi ofþyngdar eftir kyni né 

aldri en þó var algengi hæst hjá elstu börnunum og lægst hjá yngstu börnunum (Hales, Fryar, Carroll, 

Freedman og Ogden, 2018).  

2.3 Búseta 

Búseta getur haft áhrif á heilbrigði barna. Aðgengi að hollum mat, grænum svæðum, góðum 

göngustígum, tómstundum og líkamshreyfingu eru allt þættir í íbúahverfum sem stuðla að auknu 

heilbrigði barna. Einnig geta líkur á hækkuðu BMI skori ráðist af því hvort barn búi í þéttbýli eða dreif-

býli. 

Aðgengi barna að líkamlegri hreyfingu fer eftir því hvar þau búa. Flestum börnum finnst gaman að 

leika sér úti við vini sína og því er mikilvægt að þau hafi aðgengi til þess. Græn svæði og garðar eru 

mikilvægir þættir í umhverfi barna til að hvetja til hreyfingar og leiks. Rannsóknir hafa sýnt jákvætt 

samband á milli grænna svæða eða góðs aðgengis að görðum sem auka líkamlega hreyfingu barna 

og minni tíðni ofþyngdar. Einnig er mikilvægt að íbúahverfi hafi góða göngustíga. Göngustígar sem eru 

öruggir og greiðfærir hvetja fólk til að ganga leiða sinna hvort sem það er til vinnu eða skóla (Lovasi, 

Hutson, Guerra og Neckerman, 2009; Schalkwijk, van der Zwaard, Nijpels, Elders og Platt, 2018). 
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Einstaklingar af mismunandi aldri, kyni og efnahagsstöðu hafa ólíkar áherslur í hreyfingu og 

hvernig þeir stunda hana. Þeir sem eru betur stæðir eru líklegri til að fara í líkamsræktarsal og nota 

aðstöðuna þar en þeir sem eru minna efnaðari eru líklegri til að nota ódýrari kosti eins og að fara í 

göngutúra. Til að íbúahverfi hvetji til hreyfingar allra barna óháð efnahagsstöðu er mikilvægt að þau 

geti gengið til vina sinna, gengið eða hjólað í skólann og leikið sér úti. Ekki er nóg að vera með 

líkamsrækt þar sem sú hreyfing höfðar ekki til allra og er sá kostur kostnaðarsamur (Lovasi o.fl., 2009; 

Schalkwijk o.fl., 2018).  

Aðgengi að hollum mat er nauðsynlegt fyrir öll börn. Tíðni einstaklinga í ofþyngd er minni í 

íbúahverfum þar sem gott aðgengi er að stórum verslunum. Úrvalið af mat í þeim verslunum er 

fjölbreyttara og gæðin betri, til dæmis af grænmeti og ávöxtum, heldur en í minni búðum. Í efnaminni 

íbúahverfum má oft sjá meira af minni búðum og sjoppum og því er aðgengi fyrir þá íbúa að góðum 

mat lélegra þar sem minni búðir uppfylla síður háa gæðastaðla eins og stóru verslunarkeðjurnar gera 

(Lovasi o.fl., 2009). Skólinn spilar stórt hlutverk í forvörnum barna gegn ofþyngd og þá sérstaklega 

maturinn sem þar er boðinn upp á. Í mörgum skólum mega börn í unglingadeild fara af skólalóðinni í 

matarhléum og hafa þá frjálst val um hvað þau borða. Árið 2016 var framkvæmd rannsókn í 

Þýskalandi sem rannsakaði matsölustaði í kringum 21 skóla og úrvalið af mat sem þeir buðu upp á 

fyrir börn. Niðurstöðurnar sýndu að helstu matsölustaðirnir í kringum skólana voru skyndibitastaðir og 

sú vara sem var oftast í boði á skólatíma og var mest seld voru gosdrykkir. Flestir matsölustaðirnir í 

kringum skólana seldu óhollan mat, aðeins um fjórðungur eða 23,5% seldu ávexti og aðeins 12,2% 

seldu grænmeti á meðan 84,3% seldu gosdrykki. Börn á Íslandi sem eru komin í 8., 9., og 10. bekk 

mega fara af skólalóðinni og því hafa búðirnar í kring mikil áhrif á matarval barnanna og geta því 

stuðlað að óæskilegri þyngdaraukningu (Timmermans o.fl., 2018).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um hvort það að búa í dreifbýli eða þéttbýli hafi áhrif á þyngd 

barna og möguleika á ofþyngd í framtíðinni. Samanburðarrannsóknir hafa verið gerðar á fjölda barna í 

ofþyngd í dreifbýli og þéttbýli og flestar niðurstöður sýna fram á að tíðni of þungra barna sé hærri í 

dreifbýli heldur en í þéttbýli (Johnson og Johnson, 2015; Sjoberg o.fl., 2011).  

Gerð var stór langtímarannsókn í Ástralíu sem náði yfir 25 ár þar sem safnað var gögnum á þremur 

tímapunktum, fyrst árið 1985, síðan á milli 2004-2006 og seinast á milli 2009-2011. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvort þyngd einstaklinga á fullorðinsárum yrði fyrir áhrifum af búsetu 

einstaklinganna í barnæsku. Í ljós kom að þeir sem bjuggu á einhverjum tímapunkti í dreifbýli voru 

með hærra BMI skor en þeir sem bjuggu í þéttbýli allan tímann. Áhættan varð meiri eftir því sem 

einstaklingurinn bjó lengur í dreifbýli (Patterson o.fl., 2017).  

Ástæðurnar fyrir þessum mismun á milli búsetu eru enn óljósar en ætla má að mismunurinn komi 

meðal annars vegna skorts á aðgengi að hreyfingu. Pólsk rannsókn sýndi fram á að börn sem bjuggu í 

þéttbýli væru með lægra BMI skor og ástæðan fyrir því væri aukin hreyfing og betra aðgengi að 

hreyfingu. Skortur er á aðgengi að skipulögðum íþróttum víða í dreifbýli, sérstaklega hvað varðar 

fjölbreytni. Út frá gögnunum sem safnað var í pólsku rannsókninni voru aðeins 10% barnanna sem 

stunduðu íþróttir í dreifbýli á meðan það voru um 80% barnanna í þéttbýli (Chwalczynska, Rutkowski, 

Jedrzejewski, Wojtowicz og Sobiech, 2018).  
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2.4 Þjóðerni 

Tíðni barna í ofþyngd í tengslum við þjóðerni hefur verið töluvert rannsakað í gegnum tíðina. Í flestum 

löndum heims, að Íslandi meðtöldu, er fjöldi íbúa af mismunandi þjóðerni að aukast. Vegna þessarar 

fjölgunar er þetta þáttur sem vert er að hafa í huga þegar skoðaðar eru ástæður aukinnar tíðni 

ofþyngdar hjá börnum og hvort þjóðerni sé breyta sem getur haft áhrif á þá tíðni. Þegar þjóðerni er 

skilgreint í erlendum rannsóknum er fólki skipt upp í ákveðna flokka eftir uppruna (Williams og 

Sternthal, 2010).  

Þegar skoðuð er tíðni ofþyngdar hjá minnihluta þjóðernishópum á móti innfæddum þá koma fram 

áhugaverðar niðurstöður. Bresk rannsókn sýndi fram á mismunandi tíðni og áhættu á ofþyngd barna 

eftir þjóðerni. Rannsóknin tók saman 29 rannsóknir og skipti niðurstöðunum eftir þjóðernishópum. Þar 

kom einna helst í ljós að drengir af suður-asískum uppruna glímdu frekar við offitu heldur en stúlkur af 

sama þjóðerni, en þær áttu síður við offitu að glíma miðað við stúlkur af öðrum þjóðernisuppruna. Börn 

af afrískum uppruna reyndust 40% líklegri til að vera of þung, en þar voru stúlkur í sérstakri áhættu. 

Kínversk börn voru síður en önnur börn í ofþyngd og offitu. Ofþyngd í þjóðernishópum hefur einnig 

verið tengd við hærri tíðni sjúkdóma og auknar dánarlíkur. Þá er áhugavert að benda á þá staðreynd 

að í Bretlandi hafa minnihlutahópar af ólíku þjóðerni gjarnan lægri efnahagsstöðu en almennt gerist og 

búa frekar við atvinnuleysi (El-Sayed, Scarborough og Galea, 2011).  

Önnur rannsókn fór fram um tengsl milli vaxtarhraða ungbarna og tíðni ofþyngdar seinna í 

barnæsku. Einna helst var athugað hvort þjóðernis- og efnahagsstaða hefði áhrif á þá tíðni. Skoðaðar 

voru tíu rannsóknir sem voru gerðar í hinum vestræna heimi og birtar eftir árið 2000. Þar kom í ljós að 

ef barn óx hraðar fyrstu tvö ár ævi sinnar en meðal vaxtarkúrfa sagði til um þá væri meiri líkur á hærra 

BMI skori og ofþyngd eða offitu síðar á ævinni. Þessi tengsl sáust sterkast hjá þjóðernishópum sem 

tilheyrðu minnihlutahópum samfélagsins og þeim sem höfðu lægri efnahagsstöðu. Þær rannsóknir 

sem höfðu flesta þátttakendurnar úr þessum tilteknu hópum sýndu sterkustu tengslin. Rannsakendur 

ályktuðu að aðstæður móður á meðgöngu og á fyrstu árum barnsins hefði mikil áhrif. Þar var einna 

helst minnst á aðgengi að næringarríkum mat, streituvaldandi umhverfi, aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

og fleira (Andrea, Hooker, Messer, Tandy og Boone-Heinonen, 2017).  

Rannsókn Rodgers og félaga gekk út á hvort þjóðerni ungmenna í ofþyngd hefði áhrif á 

þyngdarstjórnunarhegðun þeirra. Ungmenni í ofþyngd sem tilheyrðu þjóðernisminnihluta voru líklegasti 

hópurinn til að sýna óeðlilega þyngdarstjórnunarhegðun og voru stúlkur þar í sérstökum áhættuhóp. 

Alls voru það 25,6% stúlkur og 16,6% drengja í ofþyngd sem báru þess merki að hafa sýnt óeðlilega 

þyngdarstjórnunarhegðun síðastliðinn mánuð, einkum þeir sem tilheyrðu minnihluta þjóðernishóp 

(Rodgers o.fl., 2017).  

Vert er að hafa í huga að þjóðerni tengist að mörgu leyti efnahagsstöðu einstaklinga. Ligthart og 

félagar skoðuðu hvort einstaklingar sem tilheyrðu lægri efnahagsstöðu og þjóðernis minnihlutahópum 

hefðu minni eftirfylgni í þyngdarstjórnunarverkefnum fyrir börn. Rannsóknin sýndi fram á hærri tíðni 

brottfalls úr slíkum verkefnum hjá börnum af afrískum uppruna en ekki var marktækur munur á milli 

annarra þjóðernis minnihlutahópa (Ligthart, Buitendijk, Koes og van Middelkoop, 2017). Þjóðerni eitt 

og sér þarf því ekki að vera sterk breyta, en getur haft mikið hlutverk í sambandi við aðrar breytur, til 

dæmis félags- og efnahagslega stöðu fjölskyldunnar.  
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2.5 Félagsleg- og efnahagsleg staða fjölskyldu 

Félagsleg staða einstaklinga sem og efnahagur virðist skipta töluverðu máli þegar kemur að tíðni 

barna í ofþyngd og offitu. Þar eru margir þættir sem geta haft áhrif líkt og menntunarstig foreldra, 

fjárhagsstaða og fleira. Börn frá fjölskyldum sem tilheyra lægri efnahagsstöðu eru líklegri til að verða 

of þung og hefur tíðni barna í ofþyngd frá þessum hópi aukist á meðan tíðnin hefur minnkað hjá 

börnum sem tilheyra hærri efnahagsstöðu (Andrea o.fl., 2017; Frederick, Snellman og Putnam, 2014; 

Schreier og Chen, 2013). Minnihluta þjóðernishópar og einstaklingar með lága efnahagsstöðu eru 

líklegri til að eignast börn sem verða of þung eða í offitu sem að auki eru líklegri til að þróa með sér 

lífsstílssjúkdóma og hafa verri lífslíkur (Ligthart o.fl., 2017; O'Donoghue o.fl., 2018; Schreier og Chen, 

2013). Niðurstöður sýndu að það voru tengsl á milli lægri félags- og efnahagsstöðu og minni 

líkamlegrar hreyfingar hjá börnum og unglingum. Þeir sem tilheyrðu hærri efnahagsstöðu voru 

líkamlega virkari og stunduðu frekar skipulagða íþróttastarfsemi heldur en þeir sem tilheyrðu lægri 

efnahagsstöðu. Minni líkamleg virkni hafði bein áhrif á ofþyngd og offitu (Cislak, Safron, Pratt, Gaspar 

og Luszczynska, 2012; Stalsberg og Pedersen, 2010). Bilið virðist aukast sérstaklega þegar börn 

verða unglingar og þá fer efnahagsstaða foreldra að hafa töluverð áhrif á líkamlega heilsu barna þeirra 

(Elinder, Heinemans, Zeebari og Patterson, 2014).  

Tengsl félags- og efnahagslegrar stöðu við ofþyngd barna er flókin og breytileg eftir kyni, aldri og 

löndum heims. Félags- og efnahagsleg staða hefur áhrif á fæðuval fólks, matarvenjur og tíðni 

hreyfingar sem hefur allt áhrif á orkujafnvægi einstaklinga. Í bæði vestrænum löndum og þróunar-

löndum kemur fram að einstaklingar sem hafa auðveldan aðgang að orkuþéttari fæðu eru líklegri til að 

þróa með sér ofþyngd (Wang og Lim, 2012). Niðurstöður rannsókna sem hafa skoðað tíðni ofþyngdar 

og lágrar félags- og efnahagsstöðu í fátækari löndum heims benda til þess að tengsl séu á milli hærri 

efnahagsstöðu og offitu, því það að vera ríkur í þessum löndum virðist auka líkur á ofþyngd. 

Rannsakendur telja þetta stafa af því að fátækari fjölskyldur í þessum löndum hafa minna úrval og 

magn af fæðu. Þetta virðist tengjast frekar efnahag fjölskyldunnar en minna menntunarstigi. Einnig 

hefur menning þessara landa töluvert um þetta að segja en í mörgum þróunarlöndum telst það merki 

um að vera ríkur og aðlaðandi að vera feitur (Dinsa, Goryakin, Fumagalli og Suhrcke, 2012; 

Fruhstorfer, Mousoulis, Uthman og Robertson, 2016; Wang og Lim, 2012).  

Rannsókn Andrea og félaga skoðaði hvort hraður vöxtur fósturs á meðgöngu og á fyrstu mánuðum 

barns gæti haft áhrif á ofþyngd síðar á ævinni. Þar kom í ljós að ef barn óx hraðar en meðalkúrfa sagði 

til um fyrstu tvö ár ævi sinnar jók það líkur á ofþyngd síðar meir. Niðurstöður sýndu að tíðnin var hærri 

hjá minnihluta þjóðernishópum sem og fjölskyldum sem hafði lægri efnahagsstöðu. Hægt var að finna 

nokkrar ástæður fyrir þessum mun, en rannsakendur nefndu einna helst lægri menntunarstig foreldra í 

þessum hópum, en algengi ofþyngdar hefur aukist um 33% hjá börnum þeirra sem eru af lægri 

menntunarstigum og tilheyra einnig lægri efnahagshópum. Rannsóknin skoðaði einnig reykingar 

móður á meðgöngu sem getur leitt til sykursýkis hjá henni sem og efnaskiptavillu sem einnig hraðar á 

vexti barna. Tíðni reykinga móður á meðgöngu var hæst hjá konum sem eru í lágri félags- og 

efnahagslegri stöðu (Andrea o.fl., 2017).  

Menntun hefur að mörgu leyti áhrif á efnahagsstöðu þar sem aukin menntun felur oftast í sér hærri 

innkomu tekna. Einnig felur aukin menntun í sér aukna þekkingu og gagnrýnni hugsun. Niðurstöður 



20 

sænskrar rannsóknar staðfesti það einnig að hærri menntunarstig foreldra hafi jákvæð áhrif á 

líkamsþyngdarstuðul barna þeirra, það er að þau hefðu minni líkur á að vera í ofþyngd (Elinder o.fl., 

2014). Sömu niðurstöður hafa fengist í evrópskri rannsókn (Brug o.fl., 2012). Því má áætla að 

einstaklingar með hærri menntunarstig hafi meiri þekkingu á hvaða fæða flokkast sem hollari kostur og 

hafa einnig aukna möguleika á að kaupa inn næringarríkari mat sem er oft dýrari vegna aukinna gæða 

(Andrea o.fl., 2017; Dinsa o.fl., 2012). Einnig má áætla að með aukinni menntun hafi einstaklingar 

einnig aukna þekkingu á heilbrigðismálum, þar á meðal áhættuþáttum sjúkdóma og heilbrigðra 

lifnaðarhátta.  

Félagarnir Schreier og Chen skoðuðu af hverju lág efnahagsstaða hefur áhrif á heilsufar barna, sér 

í lagi á ofþyngd. Lægri efnahagsstaða hefur áhrif á líkamlega heilsu fólks og eykur líkurnar á ofþyngd 

og offitu (Schreier og Chen, 2013). Samkvæmt sænskri rannsókn þá er tvisvar til sex sinnum líklegra 

að einstaklingar séu í offitu í lægri efnahagsstöðu heldur en þeim hærri (Elinder o.fl., 2014). Lægri 

efnahagsstaða foreldra hefur áhrif á börn þeirra bæði á líkamlegan og félagslegan hátt. Þættir sem 

snúa að íbúahverfum fjölskyldunnar eru til dæmis aðgengi að næringarríkum mat og hversu öruggt 

íbúahverfið er fyrir börn, til dæmis til að leika sér utandyra og að geta gengið á milli staða. Í 

íbúahverfum þar sem lág efnahagsstaða er einkennandi má oft sjá fleiri skyndibitastaði og sjoppur 

sem selja ódýrari orkuþéttan mat heldur en finnst í dýrari matvöruverslunum með næringarríkari mat. 

Því má segja að lægri efnahagsstaða skerði aðgengi barna að næringarríkri fæðu. Í þessum 

íbúahverfum er oft einnig minna aðgengi að grænum svæðum til að börn geti hreyft sig utandyra og er 

minna um skipulagða íþróttastarfsemi. Hvað varðar hlutverk foreldra, þá skiptir máli hvernig samband 

foreldris er við barn sitt, hvernig skipulag er á matmálstímum og hvernig matur er í boði á heimilinu. 

Einnig virðist streita og andleg heilsa foreldra hafa mikil áhrif á líkamlega heilsu barnanna, það er að 

segja ef andlegt ástand foreldra er slæmt hefur það bein áhrif á hversu mikinn stuðning börn upplifa 

frá foreldrum sínum (Schreier og Chen, 2013). Margir rannsakendur telja að efnahagsstaða foreldra 

gegni veigamiklu hlutverki þegar kemur að forvörnum gegn ofþyngd og offitu barna sinna 

(O'Donoghue o.fl., 2018; Russell o.fl., 2016).  

2.6 Samsetning fjölskyldu  

Fjölskyldugerð segir til um hvernig fjölskyldan er samsett og á seinustu árum hafa orðið miklar 

breytingar á hvernig hin hefðbundna fjölskylda er. Minna er um hefðbundnar fjölskyldur þar sem börn 

búa með báðum kynforeldrum sínum. Algengt er að börn búi hjá öðru foreldri sínu, hjá afa sínum og 

ömmu, hjá fósturforeldrum eða tilheyra blandaðri fjölskyldu. Blandaðar fjölskyldur er þegar foreldrar 

barna skilja, kynnast nýjum mökum og eignast börn með þeim. Þá tilheyrir barnið tveimur fjölskyldum 

og getur átt tvö heimili. Tíðni skilnaða hefur aukist á síðastliðnum árum og umtalsverður hópur barna 

upplifa skilnað foreldra sinna á ári hverju. Skilnaður getur haft neikvæð heilsufarsleg áhrif á börn og 

aukið kvíða þeirra. Barnið býr þá ýmist hjá föður sínum eða móður og á því tvö mismunandi heimili. 

Með tíð og tíma geta foreldrar eignast nýjan maka og önnur börn sem gerir samsetningu 

fjölskyldunnar ennþá flóknari (Mauskopf, O'Leary, Banihashemi, Weiner og Cookston, 2015).  

Á seinustu árum hafa verið framkvæmdar rannsóknir til að athuga tengsl á milli fjölskyldugerða og 

aukinnar hættu á ofþyngd barna. Margvíslegar niðurstöður hafa komið fram í þessum rannsóknum en 
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sá þáttur sem hefur verið rannsakaður einna mest er fjöldi systkina. Rannsóknir sýna að börn sem 

eiga engin systkini eru í aukinni hættu á að verða of þung, svo það að eiga systkini virðist vera 

verndandi þáttur gegn ofþyngd barna. Sýnt hefur verið fram á það að eldra barn sem á ekkert systkini 

er líklegra til að vera með hærra BMI skor heldur en yngra barn sem á ekkert systkini. Því má segja að 

því lengur sem barnið er einbirni því meiri verða líkurnar á ofþyngd þess (Formisano o.fl., 2014; 

Hunsberger, 2014). Í langtímarannsókn í Bandaríkjunum var fylgst með þróun BMI skora hjá börnum 

og hvernig fjölskyldugerð hafði áhrif á stuðulinn. Úrtakið var börn sem byrjuðu í leikskóla árið 1998-

2000 og var gögnum safnað í gegnum tíðina frá leikskóla, 1. bekk, 3. bekk og 5. bekk. Niðurstöðurnar 

voru settar fram árið 2010 og þar kom í ljós að BMI skor barnanna sem áttu engin systkini hækkaði 

meira yfir öll árin heldur en BMI skor barnanna sem áttu eitt eða fleiri systkini. Einnig kom í ljós að því 

fleiri systkini sem barnið átti því minni var þyngdaraukningin yfir árin (Chen og Escarce, 2010). Árið 

2014 komu síðan fleiri niðurstöður úr rannsókninni þar sem notast var við sömu gögn og úr fyrri 

rannsókn. Þá var verið að skoða sömu börn í 8. bekk og þyngdaraukningin hélt áfram hjá þeim 

börnum sem áttu engin systkini. Meiri líkur voru á því að þau myndu þróa með sér offitu heldur en hin 

börnin sem áttu eitt eða fleiri systkini (Chen og Escarce, 2014).   

Ástæður þess að börn sem eiga engin systkini eru með hærra BMI skor hefur ekki verið rannsakað 

að fullu en mögulegar ástæður eru til dæmis þær að systkini auka líkamlega hreyfingu barna. 

Líkamleg hreyfing er einn stærsti þátturinn sem hjálpar börnum að halda sér í kjörþyngd. Systkini eru 

góðir leikfélagar og eru hvetjandi til að halda leik áfram eftir að heim er komið úr leikskóla eða skóla. 

Systkini hjálpa hvort öðru að finna leiðir til að drepa tímann með öðrum leiðum heldur en að horfa á 

sjónvarp eða spila tölvuspil, sem hefur áhrif á kyrrsetu barnsins og þannig BMI skor þess (Chen og 

Escarce, 2010, 2014). 

Foreldrar hafa áhrif á lífstíl barna sinna og rannsóknir hafa sýnt að ef barn býr hjá báðum 

kynforeldrum er minni hætta á ofþyngd. Rannsóknir hafa verið gerðar á börnum sem ólust upp hjá 

einstæðum mæðrum og sýndu þær aukna áhættu á ofþyngd í framtíðinni. Ástæður geta verið þær að 

færri fullorðnir eru á heimilinu til að skipta niður húsverkum svo einstæðar mæður hafa ekki eins 

mikinn tíma til að sinna börnum sínum. Innkoma heimilisins er minni sem getur haft áhrif á 

matarúrvalið og gæði matarins sem keyptur er inn (Formisano o.fl., 2014; McConley o.fl., 2011; 

Sisson, Sheffield-Morris, Spicer, Lora og Latorre, 2014). Börn sem alast upp hjá afa sínum og ömmu 

eru einnig í aukinni hættu á hærra BMI skori. Ástæða fyrir því er til dæmis sú að afar og ömmur ná 

almennt ekki að hvetja til aukinnar hreyfingar því sum þeirra geta ekki leikið við börnin vegna 

hrumleika og slæms líkamsástands. Afar og ömmur hafa einnig oft á tíðum öðruvísi hugmyndir um 

matarvenjur barna. Þeim finnst gott þegar einstaklingar borða mikinn mat og vilja að alltaf sé klárað af 

diskinum sínum. Þetta eru venjur sem þau ólust upp við þegar líkamsvirkni þeirra var meiri en er 

gjarnan hjá börnum í dag. Afleiðingar þessara venja getur valdið því að orkuinntekt barnanna verði 

meiri en orkuþörf þeirra er (Formisano o.fl., 2014). 

Mismunandi niðurstöður hafa komið fram í sambandi við börn sem búa hjá blandaðri fjölskyldu. 

Flestar rannsóknir sýndu að fjöldi barna í ofþyngd sem bjuggu hjá blandaðri fjölskyldu var hærri heldur 

en fjöldinn sem bjó hjá báðum kynforeldrum. Árið 2014 voru birtar niðurstöður bandarískrar 

rannsóknar sem fjallaði um sambandið á milli fjölskyldugerðar og ofþyngdar barna í tengslum við 
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sjónvarpsáhorf og hvort sjónvarp væri inni í herbergi barnanna. Rannsóknin sýndi að börn sem bjuggu 

hjá öðru foreldri og nýjum maka þess voru 75% líklegri til að hafa sjónvarp inni hjá sér og voru 28% 

líklegri til að horfa meira á sjónvarpið en börn sem bjuggu hjá báðum kynforeldrum. Aukið 

sjónvarpsáhorf getur valdið minnkaðri hreyfingu sem eykur líkur á ofþyngd (Sisson o.fl., 2014). Ein 

rannsókn sýndi hins vegar aðrar niðurstöður, en í henni kom fram að börn sem bjuggu hjá blandaðri 

fjölskyldu væru að meðaltali með lægra BMI skor en börn sem tilheyrðu öðrum fjölskyldugerðum. 

Mögulegar ástæður fyrir þessum niðurstöðum voru þær að börnin þurftu að aðlagast nýju lífi. Börnin 

þurftu þá að læra að búa með nýrri manneskju sem kom með nýjar reglur og venjur inn á heimilið sem 

getur verið streituvaldur fyrir barn. Einnig geta börnin upplifað meiri kvíða sem hefur áhrif á 

matarvenjur og orðið til þess að þau borði minna (Formisano o.fl., 2014). 

Líkt og komið hefur fram er skilnaður fullorðinna algengur og fjöldi barna upplifir skilnað foreldra 

sinna á ári hverju. Skilnaður veldur röskun í lífi fjölskyldu þar sem samband barns við foreldra breytist 

og ósætti getur myndast á milli foreldra. Börn sem upplifa skilnað foreldra sinna eða búa á heimili þar 

sem annað hvort ekkert eða aðeins eitt foreldri býr á eru líklegri til að neyta meiri sykurs, sleppa frekar 

morgunmat og hreyfa sig minna. Því eru ákveðin tengsl á milli skilnaðar foreldra og aukinnar hættu á 

ofþyngd barna (Vazquez-Nava, Trevino-Garcia-Manzo, Vazquez-Rodriguez og Vazquez-Rodriguez, 

2013). Að halda í fjölskylduvenjur er verndandi þáttur gegn ofþyngd hjá börnum. Ef fjölskylduvenjur 

haldast óbreyttar við skilnað dregur það úr hugsanlegum afleiðingum skilnaðarins á líkamsástand 

barna. Börn eiga oft erfitt með breytingar og því er mikilvægt að börn sem upplifa skilnað fái að halda 

áfram sínum daglegu venjum (Mauskopf o.fl., 2015).  

2.7 Rannsóknin á útbreiðslu ofþyngdar meðal íslenskra 
grunnskólanemenda 

Þessi rannsókn byggir á íslenskum hluta fjölþjóðlegu könnunarinnar Heilsa og líðan skólabarna 

(HBSC) sem er gerð á fjögurra ára fresti í yfir fjörtíu löndum. Könnunin skoðar heilsu og líðan barna og 

unglinga frá mörgum sjónarhornum og tekur inn marga þætti sem geta haft áhrif á velferð þeirra, þar á 

meðal ofþyngd (World Health Organization, 2016). Lítið er til af innlendum rannsóknum sem hafa 

rannsakað áhrif þessara breyta á ofþyngd íslenskra barna og er því vitneskjan takmörkuð um málefnið 

hérlendis. Þar sem landið er lítið með dreifðri búsetu og er að verða að fjölmenningarþjóð er þörf fyrir 

fleiri rannsóknir af þessari gerð til að skoða hvar áhættan fyrir ofþyngd liggur einna helst. Þetta er 

nauðsynlegt til að hægt sé að koma í veg fyrir heilsufarsvandamál með sértækari forvörnum fyrir þá 

hópa þar sem tíðnin er meiri og þar af leiðandi spara heilbrigðiskerfinu töluverða fjárhæð vegna 

lífsstílssjúkdóma sem fólk í ofþyngd þróar með sér.  

Þeir þættir sem hér að framan hafa tengst aukinni tíðni ofþyngdar hjá börnum varða félagslegt og 

efnahagslegt umhverfi. Þar af leiðandi munum við skoða sex mismunandi bakgrunnsbreytur sem 

tengjast félagslegum þáttum í lífi íslenskra barna og unglinga. Bakgrunnsbreyturnar verða síðan 

bornar saman við nýjustu tölur úr könnun HBSC á Íslandi frá árunum 2017 og 2018. Könnunin verður 

notuð í þeim tilgangi að svara tveimur rannsóknarspurningum: 

Hver er útbreiðsla á ofþyngd meðal grunnskólanemenda í 6. bekk, 8. bekk og 10. bekk á Íslandi út 

frá ársskýrslu HBSC frá árunum 2017 og 2018? 
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Hvaða þættir í lífi grunnskólanemanda hafa áhrif á tíðni ofþyngdar út frá landskönnun HBSC frá 

árunum 2017 og 2018. Hver er munurinn eftir kyni, aldri, búsetu, þjóðerni, fjölskyldusamsetningu og 

félags- og efnahagslegri stöðu fjölskyldu? 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari ritgerð var notast við gögn úr alþjóðlegri rannsókn sem ber heitið Health Behaviour in School-

Aged Children (HBSC) sem var framkvæmd árin 2017 og 2018. Um fjörtíu lönd tóku þátt í 

rannsókninni og var Ísland þar á meðal. Markmið rannsóknarinnar var að kanna þætti tengda heilsu og 

lífskjörum barna og unglinga á aldrinum 11-16 ára. Rannsóknin er framkvæmd á fjögurra ára fresti 

(Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnasson, 2018). Rannsóknarsniðið er megindleg könnun (e. survey) 

þar sem staðlaðir spurningalistar með fyrirfram gefnum valkostum eru settir á tölulegt form til úrvinnslu. 

3.2 Gagnaöflun 

Í rannsókninni var notast við íslensku HBSC könnunina frá árunum 2017 og 2018. Öllum grunnskólum 

landsins var boðin þátttaka, að sérskólum undanskildum. Nemendur í 6., 8., og 10. bekk fylltu út 

spurningalista og svöruðu honum í skólastofu í einni kennslustund. Spurningalistarnir voru nafnlausir 

svo ekki væri hægt að rekja svörin. Í fyrsta skipti var könnunin gerð á rafrænu formi, það er að 

nemendur útfylltu spurningalistann hver í sinni tölvu. Ársæll Már Arnarsson er stjórnandi verkefnisins á 

Íslandi og ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Forvarnarsetur Háskólans á Akureyri (Einar B. 

Þorsteinsson og Ársæll Arnasson, 2018).  

Spurningalistar voru lagðir fyrir íslenska grunnskólanemendur í áðurnefndum bekkjum árin 2017 og 

2018. Alls skiluðu 6.102 nemendur vel útfylltum spurningalista og verður því byggt á þeim fjölda. 

Heimtur rannsóknarinnar voru 54,5%. Samanburður svarendahóps og þýðis leiddi í ljós að aldurs- og 

kynjasamsetning svarendahóps samsvaraði vel aldurs- og kynjasamsetningu þýðis. Í töflu 1 má sjá 

nánari lýsingu á svarendahóp. Drengir voru 49,8% svarenda og stúlkur 50,2%. Hvað varðar 

bekkjarskiptingu voru 31,0% svarenda í 6. bekk, 36,0% voru í 8. bekk og 33,0% í 10. bekk. 58,8% 

höfðu búsetu á höfuðborgarsvæðinu og 41,2% á landsbyggðinni. 

Tafla 1 Lýsing á svarendahóp 

 
Fjöldi (n) % 

 

Kynferði 
          Stúlkur 
          Drengir 
Heildarfjöldi 

 
3.053 
2.955 
6.008  

 
50,8% 
49,2% 
100% 

 

Bekkur 
          6.bekkur 
          8.bekkur 
         10.bekkur 
Heildarfjöldi 

 
1.889 
2.197 
2.016 
6.102 

 
31,0% 
36,0% 
33,0% 
100% 

 

Búseta 
         Höfuðb.svæði 
         Landsbyggðin 
 Heildarfjöldi 

 
3.591 
2.511 
6.102 

 
58,8% 
41,2% 
100% 
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Notast var við gagnasafnið Pubmed við heimildaleit, gerð á fræðilegum kafla ritgerðar og í 

umræðum. Leitað var í janúar og febrúar 2019. Leitarorðin sem notast var við voru „overweight“ og 

„obesity“ sem tengd voru við „children“ og „adolescence“. Þessi fjögur leitarorð voru síðan tengd við 

hverja bakgrunnsbreytu fyrir sig. Þær voru „age“, „gender“, „ethnicity“, „family structure“, „residence“ 

og „socioeconomic status“. Leitað var í greinum tíu ára og yngri ásamt einstaka greinum úr 

heimildaskrám valinna greina. Markmið leitarinnar var að finna greinar sem fjölluðu um tengsl 

bakgrunnsbreytanna við tíðni ofþyngdar barna og unglinga.    

3.3 Úrvinnsla gagna 

Tölfræðiforritið IBM SPSS statistics var notað við úrvinnslu gagna. Skoðuð var breyting á tíðni 

ofþyngdar barna og unglinga eftir bakgrunnsbreytum. Niðurstöðurnar voru settar upp í einfalda 

tíðnitöflu til að lýsa úrtakinu og krosstöflu til að athuga tengsl á milli bakgrunnsþátta og ofþyngdar. Kí-

kvaðratpróf var notað til að kanna hvort marktækt samband væri á milli bakgrunnsþátta og ofþyngdar. 

Marktektarmörk voru 0,05 og ef p-gildi var undir þeim mörkum var hægt að segja með 95% vissu að 

um samband væri að ræða milli breyta í þýðinu (Levin og Fox, 2011).  

Til að meta fylgni milli hópanna voru fylgnistuðlarnir Cramer’s V eða Phi notaðir. Cramer’s V 

stuðullinn er hentugur þegar um stærri krosstöflur er að ræða, það er þegar að minnsta kosti önnur 

breytan hefur fleiri en tvö gildi. Phi stuðullinn er notaður við minni krosstöflur, ef báðar breyturnar hafa 

aðeins tvö gildi. Um stuðlanna gildir að ef þeir eru á bilinu 0-0,1 er veikt samband milli breyta, ef þeir 

eru á bilinu 0,11-0,3 er miðlungs samband milli breyta og ef stuðullinn er yfir 0,3 þá má telja að sterkt 

samband sé milli breyta (Levin og Fox, 2011).  

3.4 Breytur 

3.4.1 Háðar breytur 

Til að meta hvort þátttakandi væri í ofþyngd var spurt út í hæð og þyngd. Reitir voru í spurningalista 

fyrir þyngd í kílógrömmum og hæð í sentimetrum. Spurningarnar voru: „Hversu þung(ur) ert þú án 

fata?“ og „Hversu há(r) ert þú á sokkaleistunum?“. Þessar tölur voru síðan notaðar til þess að reikna 

BMI skor barnanna þar sem hæð í öðru veldi (m2) er deilt í þyngd (kg), kg/m2. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO), eru fullorðnir skilgreindir í ofþyngd ef BMI skor er 25 eða yfir, en 

offita er skilgreind sem BMI skor 30 og yfir (World Health Organization, 2018). Þar sem börn eru enn 

að vaxa og þroskast er ekki hægt að nota sömu viðmiðunargildi og hjá fullorðnum og því þróuðu Cole 

og félagar aðferð til þess að skilgreina líkamsþyngd barna eftir hæð, þar sem BMI skor er aðlagað að 

aldri þeirra og kyni (Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz, 2000). Þessi skilgreining var notuð til þess að 

greina þau börn sem flokkuðust í ofþyngd en það voru þau börn sem skoruðu sem svarar til 25 stiga 

og yfir hjá fullorðnum. Í þessari rannsókn var reiknað hlutfall þeirra sem flokkuðust í ofþyngd fyrir hvert 

aldursár og kyn út frá framangreindri aðferð.  

3.4.2 Óháðar breytur 

Þátttakendur voru spurðir um kynferði og aldur.  Valmöguleikar fyrir kynferði voru „strákur“ eða „stelpa“ 

og fyrir aldur var það „6. bekkur“, „8. bekkur“ eða „10. bekkur“. Einnig var þjóðerni þátttakanda 
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athugað með því að spyrja hvaða tungumál væri oftast talað á heimili nemanda. Breytunni var skipt í 

tvo flokka við úrvinnslu gagna, „erlent tungumál á heimili“ og „íslenska á heimili“. Búseta þátttakanda 

byggðist á staðsetningu skóla. Búin var til búsetuflokkun á grundvelli hverfanna sem skólinn var í þar 

sem greint var á milli höfuðborgarsvæðis annars vegar og landsbyggðar hins vegar.  

Til að meta fjölskyldugerð þátttakanda var spurt um hvaða meðlimir bjuggu á heimili nemanda. 

Hægt var að merkja við „móðir“, „faðir“, „stjúpmóðir (eða sambýliskona foreldris)“, „stjúpfaðir (eða 

sambýlismaður foreldris)“, „fósturheimili“ og síðan var gefinn sá kostur að skrifa niður ef annar 

meðlimur byggi á heimilinu. Út frá þessu var búin til breyta um það hvort þátttakandi byggi með báðum 

kynforeldrum, einstæðu foreldri, stjúpforeldri (auk kynforeldris), eða í öðru fyrirkomulagi.  

Efnahagsstaða þátttakanda var metin með „Family Affluence Scale III“ (FAS-III) kvarða þar sem 

spurt var um eignir og neyslu fjölskyldu og gefin stig út frá því. Spurt var um fjölda bifreiða sem 

fjölskyldan átti, hvort barnið eða unglingurinn ætti sitt eigið svefnherbergi, hversu oft fjölskyldan 

ferðaðist til útlanda síðastliðið ár,  hversu margar tölvur fjölskyldan ætti, hversu mörg baðherbergi 

væru á heimilinu og hvort það væri uppþvottavél á heimilinu. Stigin voru gefin út frá svörum við hverri 

spurningu (sjá töflu 2) og stigin síðan lögð saman í heildarskor. Lægst var hægt að fá núll stig en hæst 

þrettán stig (Hobza, Hamrik, Bucksch og De Clercq, 2017).  

Út frá heildarskori á FAS kvarða var efnahagsstöðu skipt í þrennt: 0-7 stig voru skilgreind sem „lág 

efnahagsstaða“, 8-10 stig sem „miðlungs efnahagsstaða“ og 11-13 stig sem „há efnahagsstaða“.   

 

Tafla 2 Family Affluence Scale III 

 
Stig 
0                    1                     2                    3 

1. Á fjölskylda þín bíl? 

2. Hefur þú eigið svefnherbergi? 

3. Hversu margar tölvur á fjölskylda þín 

samtals? 

4. Hversu mörg baðherbergi eru á heimili þínu? 

 

5. Er uppþvottavél á heimilinu? 

6. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú 

farið í frí til útlanda með fjölskyldu þinni? 

Nei                Já                   Tvo eða fleiri 
Nei                Já 
Enga             Eina                Tvær             Fleiri 
                                                                  en tvær  
Ekkert           Eitt                  Tvö                Fleiri 

                                                                  en tvö 
Nei                Já 
Aldrei            Einu sinni        Tvisvar          Oftar 

                                                                  en tvisvar 

(Hobza, Hamrik, Bucksch og De Clercq, 2017). 
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4 Niðurstöður 

4.1 Fjöldi nemenda í ofþyngd 

Tafla 3 sýnir fjölda nemenda sem voru í ofþyngd samkvæmt skilgreiningu Cole og félaga (Cole o.fl., 

2000). Af 5.573 nemendum sem svöruðu spurningum um hæð og þyngd voru 883 nemendur í 6., 8., 

og 10. bekk í ofþyngd en það eru 15,8% svarendahópsins (tafla 3).   

Tafla 3 Lýsing á úrtaki með tilliti til ofþyngdar 

 
Fjöldi (n) Fjöldi (%) 

Þeir sem eru ekki í ofþyngd 

Þeir sem eru skilgreindir í ofþyngd 

Heildarfjöldi 

4.690 

883 

5.573 

84,2% 

15,8%  

100% 

 

4.2 Tíðni ofþyngdar eftir bakgrunnsbreytum 

Tafla 4 fer yfir fjölda nemenda sem voru skilgreindir í ofþyngd eftir þeim bakgrunnsbreytum sem teknar 

voru fyrir í rannsókninni. 

Tafla 4 Fjöldi nemenda í ofþyngd eftir breytum 

 
Ofþyngd (n)  Ofþyngd (%) p-gildi Phi/Cramers’V 

Kynferði 
    Stúlkur 
    Drengir 

 
378/2.776 
505/2.797 

 
13,6% 
18,1% 

 
 
0,000 

 
 
0,061 

Aldur 
    6. bekkur 
    8. bekkur 
    10. bekkur 

 
225/1.684 
307/2.013 
351/1.876 

 
13,4% 
15,3% 
18,7% 

 

 

0,000 

 

 

0,060 

Búseta 
    Höfuðb.svæði 
    Landsbyggðin 

 
450/3.263 
433/2.310 

 
13,8% 
18,7% 

 

0,000 

 

0,067 

Þjóðerni 
   Íslenska 
   Annað tungumál 
   talað á heimilum 

 
773/4.936 
110/637 

 
15,7% 
17,3% 

 

 
0,296 

 

 
0,014 

Fjölskyldusamsetning 
    Býr m/báðum 
    foreldrum 
    Einstætt foreldri 
    Stjúpforeldrar 
    Annað 

 
566/4.056 
 
116/610 
78/361 
119/504 

 
14,0% 
 
19,0% 
21,6% 
23,6% 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,092 



28 

Efnahagsstaða 
    Lág efnah.staða 
    Miðlungs 
    efnah.staða 
    Há efnahagsstaða 

  
176/840 
536/3.286 
  
156/1.344 

  

21,0% 

16,3% 
  

11,6% 

 
 
 
 
0,000 

 

 

 

 
0,080 

1 Marktekt miðast við kí-kvaðratpróf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’ V eða Phi  

 

4.2.1 Aldur og kyn 

Hvað varðar kynjamun á tíðni ofþyngdar þá sýndi könnunin að 13,6% stúlkna voru í ofþyngd en 18,1% 

drengja. Munurinn var tölfræðilega marktækur en þó var veik fylgni á milli breyta. Líkt og sjá má í töflu 

4 þá fór tíðni ofþyngdar hækkandi með hverjum bekk, en hlutfall nemenda í ofþyngd í 10. bekk var 

talsvert hærra en hlutfall nemenda í 6. bekk. Í 6. bekk voru 13,4% í ofþyngd, 15,3% í 8. bekk og 18,7% 

í 10. bekk. Aldursmunur milli bekkjanna var einnig tölfræðilega marktækur, en fylgnin var einnig veik.  

4.2.2 Búseta 

Breytunni búseta var skipt í tvennt, höfuðborgarsvæði og landsbyggð. Á höfuðborgarsvæðinu voru 

13,8% í ofþyngd, en 18,7% á landsbyggðinni og var sá munur tölfræðilega marktækur, en þó var 

fylgnin veik.  

4.2.3 Þjóðerni 

Þjóðerni greindi á milli þess hvort íslenska var töluð á heimilinu eða ekki. Af nemendum sem töluðu 

íslensku heima voru 15,7% of þungir, en 17,3% þeirra sem ekki töluðu íslensku heima. Hins vegar var 

ekki marktækt samband á milli þessara breyta og var fylgnin veik. 

4.2.4 Samsetning fjölskyldu 

Marktækt samband var á milli fjölskyldugerðar og ofþyngdar, en þó veik fylgni á milli breyta. Hlutfall 

ofþyngdar var 14,0% meðal svarenda sem bjuggu hjá báðum kynforeldrum, 19% hjá þeim sem bjuggu 

með einstæðu foreldri, 21,6% hjá þeim sem bjuggu hjá stjúpforeldri og 23,6% hjá þeim sem bjuggu í 

öðru fyrirkomulagi.  

4.2.5 Efnahagsstaða 

Samkvæmt töflu 4 var tíðni ofþyngdar hæst hjá svarendum sem tilheyrðu lágri efnahagstöðu (21%),  

lægri hjá þeim sem tilheyrðu miðlungs efnahagsstöðu (16,3%) og lægst hjá þeim sem tilheyrðu hárri 

efnahagsstöðu (11,6%). Marktækt samband var á milli efnahagsstöðu og ofþyngdar, en fylgnin veik 

milli breyta.  
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5 Umræða 

5.1 Samantekt 

Könnunin Heilsa og lífskjör skólanema á Íslandi (HBSC) frá árunum 2017 og 2018 spurði 7.156 

nemendur í 6., 8., 10. bekk hinna ýmsu spurninga tengda þeirra heilsu, lífskjörum og félagslegum 

þáttum. Af þessum nemendum skiluðu samtals 6.102 nemenda vel útfylltum spurningalista og eru 

niðurstöðurnar reiknaðar út frá þeim fjölda. Niðurstöður eru meðal annars þær að 15,6% íslenskra 

grunnskólabarna í 6., 8. og 10. bekk voru skilgreind í ofþyngd. Í 6. bekk voru 13,4% í ofþyngd, 15,3% í 

8. bekk og 18,7% í 10. bekk. Þessar niðurstöður voru bornar saman við HBSC könnunina frá árunum 

2013 og 2014. Hún sýndi fram á að 14% stúlkna og 23% drengja voru skilgreind í ofþyngd í 6. bekk, 

16% stúlkna og 23% drengja í 8. bekk og 18% stúlkna og 23% drengja í 10. bekk. Tíðnin fór því 

hækkandi hjá stúlkum eftir aldri en tíðnin hjá strákunum, sem var alltaf hærri en hjá stúlkunum, stóð í 

stað á milli aldurshópa. Samkvæmt þessum niðurstöðum má lesa út að tíðni barna í ofþyngd hefur 

lækkað á milli ára hjá öllum aldurshópum þrátt fyrir að ekki liggja gögn fyrir um skiptingu á tíðni 

ofþyngdar milli kynja í hverjum aldurshóp í nýjustu gögnum HBSC. Þessar tölur sýna okkur að 

meðaltíðnin hjá hverjum bekk árið 2018 var lægri en hlutfall beggja kynja árið 2014 að undanskildum 

10. bekk, þar sem stúlkur voru ögn lægri en meðaltíðnin árið 2018. Taka má fram að töluverður munur 

var á þátttakendafjölda á milli ára en fleiri tóku þátt árið 2013 og 2014 heldur en árin 2017 og 2018. 

Niðurstöðurnar geta því verið skekktar sökum þess.  

Áhugavert var að bera þessar niðurstöður saman við þau gögn sem við höfum um íslensk 

grunnskólabörn frá árinu 2012 en þá voru 23,7% barna í 4. bekk talin vera í ofþyngd (Stefán Hrafn 

Jónsson o.fl., 2013). Út frá niðurstöðum HBSC á Íslandi þá eykst tíðni barna í ofþyngd með aldri og 

því má áætla að tíðni barna í 6., 8., og 10. bekk hafi verið svipuð eða hærri en 23,7% árið 2012. Tíðnin 

hefur því farið minnkandi á seinustu árum sem styður við þá ályktun sem gerð var í upphafi ritgerðar. 

Gaman hefði verið að eiga nákvæmar tölur á íslenskum skólabörnum áður fyrr til frekari samanburðar. 

Ekki er almennilega vitað af hverju tíðnin hefur farið minnkandi en álykta má að samfélagið sé orðið 

meira meðvitað um mikilvægi heilbrigðis. Einnig er líklegt að fræðsla frá skólahjúkrunarfræðingum sé 

orðin öflugri í grunnskólum. Fyrir ekki svo löngu hófst verkefnið Heilsueflandi skóli en það er verkefni 

sem bæði grunnskólar og framhaldsskólar geta tekið þátt í. Markmið verkefnisins er að auka heilbrigði 

barnanna til dæmis með fræðslu um mataræði, hollara fæðuval í skólunum og daglegri hreyfingu með 

bættri aðstöðu. Áður fyrr var mikið boðið upp á safa og óholla fæðu en núna er meira lagt upp úr því 

að börnin fái grænmeti, ávexti og hollari fæðu en það hefur áhrif á hvað börnin venjast á að borða og 

hvetur til hollara fæðuvals í framtíðinni (Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2013).  
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5.2 Breytur 

5.2.1 Aldur  

Fjöldi íslenskra grunnskólanemenda í ofþyngd er breytilegur eftir aldri en samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar má sjá að tíðnin fór hækkandi með aldri. Töluverður munur var á milli nemenda í 

bekkjunum yfir allt landið þar sem 13,4% nemenda í 6. bekk voru í ofþyngd en 18,7% nemenda í 10. 

bekk. Áhugavert var skoða þessar niðurstöður miðað við niðurstöður erlendra rannsókna. Margar 

rannsóknir hafa sýnt að þyngdaraukning eykst með aldri og þá sérstaklega þær rannsóknir sem koma 

frá Bandaríkjunum. Ein bandarísk rannsókn var gerð á þremur mismunandi aldurshópum frá aldrinum 

2-19 ára og var úrtakið 1.386 börn. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndi að fjöldi barna í ofþyngd var 

lægstur hjá yngsta aldurshópnum en hæstur hjá elsta aldurshópnum og samtals voru 37,4% barna og 

unglinga í ofþyngd í öllu úrtakinu (Skinner o.fl., 2016). Fleiri bandarískar rannsóknir hafa sýnt sömu 

niðurstöður, að þyngdaraukning eykst með hækkandi aldri sem styður niðurstöðurnar úr könnuninni 

Heilsa og lífskjör skólanema á Íslandi. Hins vegar var áhugavert að bera bandarísku og íslensku 

niðurstöðurnar saman við evrópskar rannsóknir þar sem þær sýndu að tíðni barna í ofþyngd fór 

minnkandi með hækkandi aldri. Gerð var skýrsla sem tók saman gögn úr HBSC könnunum frá árunum 

2002-2014 sem sýndi að í mörgum Evrópulöndum minnkaði tíðni barna í ofþyngd með hækkandi aldri 

en það voru aðrar niðurstöður en sáust á Íslandi (Inchley o.fl., 2017). Ef Ísland var borið saman við 

Norðurlöndin þá mátti sjá að Svíþjóð sýndi svipaðar niðurstöður og Ísland, en Danmörk og Noregur 

gerðu það ekki. Samkvæmt niðurstöðum úr HBSC skýrslunni frá árinu 2014 þá stóð Ísland sig verst 

miðað við hin Norðurlöndin og hafði hæstu tíðni barna í ofþyngd í öllum bekkjunum. Af 42 löndum þá 

var Ísland í 30. sæti yfir hæstu tíðnina í 6. bekk, í 20. sæti í 8. bekk en í 7. sæti í 10. bekk meðan til 

dæmis Danmörk hélt sig alltaf í neðstu sætunum (Inchley o.fl., 2016). Út frá þessum niðurstöðum má 

sjá að Ísland fylgir frekar Bandaríkjunum heldur en öðrum Evrópuþjóðum þegar kemur að ofþyngd eftir 

aldri. Einnig hafa breskar rannsóknir sýnt það sama og þær bandarísku svo hægt er að segja það að 

Bandaríkin, Bretland og Ísland fylgist að. Ekki er almennilega vitað hvað það er sem veldur því að 

Ísland sé frábrugðið öðrum Evrópulöndum en hugsanlegt er að unglingar búi við meira sjálfræði hér á 

landi heldur en unglingar á öðrum Norðurlöndum og hafa þá meira val um hvaða fæðu þeir neyta utan 

skólatíma. Á síðastliðnum árum er það orðið algengara að foreldrar séu báðir í fullu starfi utan heimilis 

og hafi minni tíma fyrir börnin. Til eru nokkrar gerðir uppeldishætta og ein þeirra eru eftirlátssamir 

foreldrar en það eru þeir sem sýna stuðning og væntumþykju en skipta sér lítið af barninu. Barnið fær 

aukið sjálfdæmi og foreldrar vita lítið um ferðir þess (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Hugsanlegt er að 

þessi uppeldisháttur sé að verða algengari með auknum tíma sem foreldrar eyða í vinnunni. Auknar 

líkur eru á því að einstæðir foreldrar aðhyllist þessa uppeldisaðferð vegna þess álags sem það getur 

upplifað tengt efnahag, atvinnu, reka heimili og ala upp börnin sín eins síns liðs.    

Sláandi var að sjá hversu ofarlega Ísland var á listanum yfir tíðni nemenda í ofþyngd og þá 

sérstaklega hjá nemendum í 10. bekk. Að fara úr 30. sæti í 6. bekk yfir í 7. sæti í 10. bekk er mikið 

stökk, sérstaklega þegar tíðni barna í ofþyngd í öðrum Evrópulöndum fer minnkandi með hækkandi 

aldri. Hins vegar eru þetta tölur frá árinu 2014 og verður því áhugavert að sjá nýjustu tölur úr 
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skýrslunni sem mun byggja á gögnum frá 2017 og 2018. Þá er hægt að bera Ísland saman við önnur 

lönd og sjá hvort tíðnin hafi farið minnkandi. 

5.2.2 Kyn 

Áhugavert var að skoða tíðni ofþyngdar eftir kynferði hjá íslenskum börnum borið saman við þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum þessara tveggja breyta. Líkt og kom fram í niðurstöðum 

voru íslenskir drengir líklegri til þess að vera í ofþyngd og voru 18,1% drengja í þeim hópi í rannsókn 

HBSC 2017 og 2018 á móti 13,6% stúlkum. Árið 2014 komu sömu niðurstöður í ljós í Evrópu, það er 

að drengir voru líklegri til að vera í ofþyngd. Hins vegar var forvitnilegt að skoða þá rannsókn en hún 

lagði áherslu á hversu margar stúlkur upplifðu sig of feita þrátt fyrir að BMI skor þeirra sagði aðra sögu 

(Inchley o.fl., 2016). Drengir virðast upplifa þá tilfinningu minna en stúlkur og neyta einnig meira af 

gosdrykkjum og óhollum mat, og sýna þar af leiðandi verra BMI skor. Íhuga má hvort ástæðurnar fyrir 

þessari upplifun stúlkna af holdafari sínu séu tengdar pressu sem tískuiðnaðurinn, fjölmiðlar og 

samfélagsmiðlar setja á stúlkur að vera grennri. Þessir miðlar hafa samkvæmt rannsóknum meiri áhrif 

á stúlkur fyrri hluta unglingsáranna en svipuð áhrif á bæði kyn á seinni hluta unglingsáranna. Drengir 

virðast ekki láta samfélagið hafa jafn mikil áhrif á upplifun þeirra af holdafari sínu (Polce-Lynch, Myers, 

Kliewer og Kilmartin, 2001; Strahan o.fl., 2008). Áhugavert væri að skoða nýjustu niðurstöður um 

upplifun barna á sínu holdafari, þar sem á síðastliðnum fjórum árum hefur notkun samfélagsmiðla hjá 

þessum aldurshópi sem og öðrum aukist. 

Hins vegar er forvitnilegt að skoða kynjamun í tengslum við kynþroska en miklar breytingar verða á 

líkamssamsetningu einstaklinga á kynþroskaskeiðinu. Þar sést einna helst mikill munur á drengjum 

þar sem þeir sýna hæstu tíðni ofþyngdar rétt fyrir kynþroska og lækka síðan í algengi eftir kynþroska 

vegna þessara breytinga á líkamssamsetningu (Kulaga o.fl., 2016). Þessar breytingar eru einna helst 

hlutfall vöðvamassa og fitumassa í líkamanum, þar sem hlutfall vöðvamassa verður meira á móti 

fitumassa. Þessi breyting verður ekki hjá stúlkum heldur verður aukning á hlutfalli fitumassa á móti 

hlutfalli vöðvamassa eftir kynþroska vegna lífeðlisfræðilegra breytinga á líkama þeirra (Staiano og 

Katzmarzyk, 2012). Þessar breytingar geta verið mjög mismunandi eftir einstaklingum og miklar 

breytingar á stuttum tíma geta skiljanlega haft áhrif á andlega líðan unglinganna þar sem upplifun 

þeirra af líkamanum getur breyst. Munur á algengi ofþyngdar á milli kynjanna er því mjög tengdur aldri 

og helst mikið í hendur við þá breytu. 

Líkt og kom fram í evrópskri rannsókn frá árinu 2010 þá hefur algengi ofþyngdar staðið töluvert í 

stað frá aldamótum eftir mikla aukningu á áratugunum þar á undan. Þá virðist sú þróun hafa haldið 

áfram á seinustu árum, þar sem algengi ofþyngdar hefur verið nokkuð stöðug eða hækkað með minni 

aukningu milli ára á síðastliðnum árum. Í þeirri rannsókn var sömu sögu að segja með drengina sem 

virðast vera líklegri til þess að vera of þungir í fleiri löndum Evrópu (Lien o.fl., 2010). Áhugavert væri 

að sjá hvaða þættir væru helst að hafa áhrif á algengið og hvað forvarnir séu að spila stórt hlutverk í 

þeirri þróun. Aukin vitundarvakning hefur verið í samfélaginu og líklegt er að hún sé að bera árangur, 

til dæmis með því að beita inngripum í grunnskólum með aukinni hreyfingu og hollara fæðuvali. 
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5.2.3 Búseta 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar þá var tíðni nemenda í ofþyngd nokkru hærri hjá þeim sem 

bjuggu á landsbyggðinni miðað við þá sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu. Áhugavert væri að vita í 

hvaða landshlutum tíðnin var hæst en þar sem breytunni var aðeins skipt í tvennt, „höfuðborgar-

svæðið“ og „landsbyggðin“, þá var ekki hægt að kanna það nánar. Álykta má að þessar niðurstöður 

séu þær sömu og í öðrum löndum þar sem fræðin segja það sama og niðurstöður könnunarinnar, það 

er að börn í dreifbýli séu almennt með hærra BMI skor heldur en börn í þéttbýli (Johnson og Johnson, 

2015; Patterson o.fl., 2017; Sjoberg o.fl., 2011). Erlendar rannsóknir hafa aðallega kannað mun á 

ofþyngd barna í þéttbýli og dreifbýli en niðurstöður úr HBSC könnuninni fyrir íslensk skólabörn sýndu 

mun á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Hagstofa Íslands kom með skilgreiningu á 

þéttbýli og dreifbýli fyrir Ísland og samkvæmt þeirri skilgreiningu er dreifbýli staður þar sem færri en 

200 manns búa. Því miðast mörk þéttbýlis og dreifbýlis við 200 manns (Jórunn Íris Sindradóttir og 

Ómar Harðarson, 2012). Áhugavert væri að skoða tíðni barna í ofþyngd í dreifbýli og í þéttbýli á Íslandi 

miðað við skilgreiningar Hagstofu til að bera saman við fræðin. Það sem rannsóknin hafði aðeins 

tvígilda breytu er landsbyggðin öll sett undir sama hatt en ekki er hægt að skilgreina alla lands-

byggðina sem dreifbýli. Samt sem áður þá er tíðnin hærri fyrir landsbyggðina. Álykta má að ef 

kannaður væri munur á þéttbýli og dreifbýli á Íslandi þá væri tíðnin töluvert hærri fyrir dreifbýli miðað 

við þéttbýli, ef marka má niðurstöður erlendra rannsókna og niðurstöður HBSC könnunarinnar. 

Ekki eru til margar heimildir um af hverju tíðni barna í ofþyngd sé meiri á landsbyggðinni en hægt er 

að álykta sem svo að aðgengi að fjölbreyttum íþróttum og aðgengi að góðu úrvali af mat er ekki eins 

gott á mörgum stöðum á landsbyggðinni, sérstaklega í dreifbýli. Í dreifbýlum á Íslandi, þar sem 

íbúafjöldi er 200 eða færri, getur aðgengi að stórum matvöruverslunum verið takmarkaður. Rannsóknir 

hafa sýnt að litlir bæir hafa meira af minni búðum og fleiri sjoppum þar sem úrvalið af mat er oft á 

tíðum ekki fjölbreytt og gæðin ekki alltaf góð (Lovasi o.fl., 2009). Á mörgum stöðum á landsbyggðinni 

er úrvalið af skipulögðum íþróttum ekki eins mikið og það er á höfuðborgarsvæðinu og þá er ólíklegt 

að öll börn hafi áhuga á því sem boðið er upp á. Einnig kemur það fyrir að börn þurfi að fara á milli 

bæja til að stunda íþróttir og þá getur erfið færð á veturna og lélegar samgöngur haft áhrif á aðgengið. 

Samkvæmt heimildum þá auka góðir, greiðfærir og öruggir göngustígar og græn svæði líkurnar á 

því að börnin hreyfi sig meira, til dæmis með því að ganga eða hjóla í skólann og leika sér úti við 

önnur börn (Lovasi o.fl., 2009; Schalkwijk o.fl., 2018). Víða má finna örugga göngustíga og græn 

svæði á Íslandi hvort sem það er á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Aðgengi og það val um 

hreyfingu sem nemendur í grunnskólum fá fer eftir búsetu þeirra. Því betra aðgengi að hreyfingu og 

því meiri hreyfing sem börnin stunda því minni líkur verður á þyngdaraukningu hjá þeim í framtíðinni. 

5.2.4 Þjóðerni 

Að skoða tengsl þjóðernis við ofþyngd getur reynst flókið en mismunandi er hvernig rannsakendur 

skilgreina þá breytu. Í rannsókn HBSC var notast við eftirfarandi spurningu til þess að skilgreina 

þjóðerni nemenda: „Hvaða tungumál talar þú oftast heima hjá þér?“. Svarmöguleikarnir gáfu upp sex 

önnur tungumál en íslensku og svo auðan reit þar sem nemendur gátu skrifað í ef þeirra tungumál var 

ekki einn af svarmöguleikunum. Þessari breytu var skipt upp í tvennt við tölfræðilega úrvinnslu, annars 
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vegar „íslenska töluð á heimilum“ og hins vegar „annað tungumál talað á heimilum“. Líkt og kom fram í 

niðurstöðum voru 15,7% þeirra sem tala íslensku á heimili sínu í ofþyngd á móti 17,3% nemenda sem 

tala þar annað tungumál. Því virtust örlítið fleiri í ofþyngd sem voru af öðru þjóðerni en íslensku 

samkvæmt þessari skilgreiningu, en munurinn var ekki marktækur. Taka má fram að úrtakið var 

misjafnlega stórt fyrir hvort breytugildi fyrir sig og voru það fáir sem svöruðu að þeir töluðu ekki 

íslensku eða 637 af 5.573. Niðurstöðurnar eru óljósar að því leyti að foreldrar geta verið af öðru 

þjóðerni en talað samt íslensku á heimilinu ef einstaklingar hafa búið hér lengi og viljað kenna börnum 

sínum tungumálið til að auka aðlögunarhæfni þeirra í samfélaginu. Hægt hefði verið að skoða þessa 

breytu frá öðru sjónarhorni, það er út frá því í hvaða landi foreldrar nemendanna hefðu fæðst. Þar 

hefði þó líka verið um snúnar niðurstöður að ræða að því leyti til að margir einstaklingar frá öðru 

þjóðerni fæðast hér eða í öðrum löndum en sínu heimalandi. Þetta á einnig við um marga Íslendinga 

sem eiga foreldra sem fæðst hafa erlendis í tengslum við nám og störf afa og ömmu. Samkvæmt því 

myndu þessi börn flokkast af öðru þjóðerni ef fæðingarland foreldra þeirra væri annað en Ísland, þrátt 

fyrir að báðir foreldrar þeirra væru Íslendingar. Það var mat höfunda verkefnis að betra væri að nota 

tungumál talað á heimili en fæðingarland foreldra við mat á þjóðerni.  

Rannsóknir í tengslum við ofþyngd og þjóðerni hafa sýnt fram á að ákveðnir minnihluta þjóðernis-

hópar sýna aukna tíðni ofþyngdar en þar er einna helst minnst á suður-asíska drengi og börn af 

afrískum uppruna (El-Sayed o.fl., 2011). Ungmenni sem tilheyra minnihluta þjóðernishópi eru einnig 

líklegri til að sýna þyngdarstjórnunarhegðun af óeðlilegum toga og eru þar stúlkur í meiri áhættu 

(Rodgers o.fl., 2017). Þessi þyngdarstjórnunarhegðun er þá til að mynda hreyfing í óæskilega miklu 

magni eða hinar ýmsu megrunaraðferðir sem myndu ekki flokkast undir heilbrigða hegðun. Þá skoðaði 

rannsókn tengsl vaxtarhraða ungbarna og tíðni ofþyngdar seinna í barnæsku. Þar kom í ljós að 

þjóðerni hafði töluverð áhrif á vöxt ungbarna og þar af leiðandi aukna tíðni ofþyngdar hjá þeim börnum 

þegar þau verða eldri. Ef barn er þungt á fyrstu tveimur árum ævi sinnar er það líklegra til að vera með 

hærra BMI skor síðar á ævinni. Áhugavert var að sjá þetta í tengslum við niðurstöður annarra 

rannsókna sem sýndu fram á tengsl ofþyngdar og minnihluta þjóðernishóps. Við rannsókn á ástæðum 

þessa þjóðernismunar kom einna helst fram að aðstæður móður á meðgöngu og fyrstu árum barns 

skipti máli. Aðgengi móður að næringarríkum mat hefur mikil áhrif á þá næringu sem barn fær bæði á 

og eftir meðgöngu. Ef móðir býr í streituvaldandi umhverfi og upplifir sig ekki örugga framleiðir hún 

hormón sem að getur haft áhrif á vöxt barnsins, en minnihluta þjóðernishópar eru líklegri til að búa í 

hverfum sem fólk upplifir sig ekki öruggt. Að lokum er aðgengi að heilbrigðisþjónustu mismunandi eftir 

hverfum og efnahagsstöðu í mörgum löndum, til dæmis Bandaríkjunum. Því má segja að margir þættir 

tengdir stöðu og umhverfi móður geti haft veigamikil áhrif á vöxt og þroska barnsins sem og líkur á 

ofþyngd í framtíðinni (Andrea o.fl., 2017). 

Samkvæmt bandarískri rannsókn er ýmislegt sem er einkennandi fyrir þjóðernis minnihlutahópa. 

Minnihlutahópar af öðru þjóðerni eru líklegri til þess að slíta ekki samvistun við maka sinn, búa í 

þéttbýli og hafa mjög ólík menntunarstig. Ákveðin hluti er líklegri til að hafa meiri menntun heldur en 

innfæddir en annar hluti líklegri til að hafa lægri menntunarstig. Sama rannsókn sýndi fram á að 

þjóðernis minnihlutahópar hugsa betur um heilsu sína heldur en innfæddir Bandaríkjamenn, reykja 

minna og eru ólíklegri til að þróa með sér sjúkdóma líkt og háþrýsting (Singh og Siahpush, 2002).  
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Áhugavert var að velta fyrir sér hvort ástæðurnar fyrir lægri tíðni reykinga og lífsstílssjúkdóma hjá 

þessum hópi væri tengt við þann kostnað sem því fylgir að fá heilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum, ef 

einstaklingar eru ekki tryggðir á fullnægjandi hátt. Mögulega hafa þessir einstaklingar ákveðinn 

drifkraft til að stuðla að sem besta heilsufari hjá sér og fjölskyldu sinni vegna þess kostnaðar sem því 

fylgir fyrir fjölskylduna að verða veik. Þennan drifkraft væri þó ekki að finna á Íslandi, þar sem allir njóta 

sömu réttinda að heilbrigðisþjónustu og myndi því ekki útskýra ef þessi einkenni þjóðernishópa væru 

til staðar hér á landi. 

Þjóðernis minnihlutahópar, bornir saman við innfædda, hafa minni innkomu á öllum menntunar-

stigum sem og aukið algengi atvinnuleysis. Þessir hópar eru einnig í meiri áhættu á að stunda vinnu 

sem getur verið skaðleg heilsu þeirra. Af þessum ástæðum getur þjóðerni og lág efnahagsstaða haft 

mikil áhrif á heilsu einstaklinga og tíðni ofþyngdar sömuleiðis (Williams og Sternthal, 2010).  

Þar sem ekki var marktækur munur eftir þjóðerni í könnun HBSC væri forvitnilegt að skoða þjóðerni 

betur frá nokkrum mismunandi sjónarhornum og nánar eftir einstökum þjóðernishópum, til þess að fá 

betri niðurstöður varðandi tengsl þessara breytu við tíðni ofþyngdar hjá íslenskum börnum. Áhugavert 

væri að notast við fleiri spurningar til þess að fá betra þýði í þessum hópum. 

5.2.5 Samsetning fjölskyldu 

Samkvæmt niðurstöðum HBSC könnunarinnar var tíðni ofþyngdar lægst hjá þeim nemendum sem 

bjuggu hjá báðum kynforeldrum, eða 14,0% en tíðnin var 23,6% hjá þeim sem svöruðu „annað 

úrræði“. Annað úrræði væri til dæmis að búa á fósturheimili eða hjá afa sínum og ömmu. Margar 

rannsóknir hafa skoðað samband á milli aukinnar tíðni ofþyngdar og að búa hjá einstæðu foreldri og 

þær ástæður sem gefnar voru fyrir því voru þær að foreldrið hefur ekki nægan tíma til að sinna barninu 

eða nægar tekjur. Ekki er hægt að alhæfa þessar staðhæfingar um alla einstæða foreldra en talið er 

að ef aðeins eitt foreldri er á heimilinu þá eru fleiri verk sem þarf að sinna og minni tími gefst fyrir 

barnið. Heildartekjur á heimilinu verða minni svo erfiðara er að borga til dæmis íþróttagjöld fyrir börnin 

og mögulega er keyptur ódýrari matur á heimilið sem oft er fitumeiri og óhollari (Formisano o.fl., 2014; 

McConley o.fl., 2011; Sisson o.fl., 2014). Meirihluti barna sem búa hjá einu foreldri hafa þurft að 

upplifa skilnað foreldra sinna sem hefur neikvæð áhrif í för með sér. Heimildir sýna að börn sem 

upplifa skilnað eru líklegri til að borða meiri sykur, sleppa frekar morgunmat og hreyfa sig minna en 

það eru allt þættir tengdir auknum líkum á ofþyngd (Vazquez-Nava o.fl., 2013). Tenging er á milli 

þessara þátta þar sem börn sem upplifa skilnað foreldra sinna byrja síðan að búa hjá öðru foreldri. 

Barn sem byrjar að borða meiri sykur og hreyfa sig minna eftir skilnað foreldra getur fundist erfitt að 

hætta því ef foreldrið sem það býr hjá kaupir óhollari fæðu og hefur ekki efni á íþróttagjöldum, svo 

dæmi sé tekið.  

Áhugavert var að skoða niðurstöður HBSC könnunarinnar í sambandi við börn sem bjuggu með 

stjúpforeldri en þau voru fleiri heldur en börn sem bjuggu hjá einstæðu foreldri. Mismunandi 

niðurstöður erlendra rannsókna hafa komið fram í sambandi við stjúpforeldra og tíðni barna í ofþyngd 

en flestar niðurstöður hafa sýnt að börn sem búa hjá stjúpforeldrum eru í aukinni hættu á ofþyngd. Ein 

rannsókn sem fjallaði um sjónvarpsáhorf barna sýndi að þau börn sem búa hjá stjúpforeldrum horfa 

almennt meira á sjónvarp og voru líklegri til að hafa sjónvarp inni í herberginu sínu sem eykur kyrrsetu 
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barna og minnkar hreyfingu (Sisson o.fl., 2014). Álykta má að börn sem búa hjá stjúpforeldri hafi víðari 

ramma og lausari reglur hvað varðar mataræði og hreyfingu við breyttar aðstæður á heimilinu.  

Athyglisvert var að bera saman tíðni barna í ofþyngd sem bjuggu hjá einstæðu foreldri og hjá þeim 

sem bjuggu hjá stjúpforeldrum. Tíðni barna á Íslandi í ofþyngd var hærri hjá þeim sem bjuggu hjá 

stjúpforeldrum þrátt fyrir að þá búa tveir foreldrar á heimilinu. Því má álykta að það sé álagsvaldur fyrir 

barnið að fá nýja manneskju í líf sitt og inn í fjölskylduna, kynnast henni og læra að búa með henni. 

Þessir þættir geta því haft áhrif á heilbrigði barnsins og heilsutengda hegðun.  

Tíðni ofþyngdar var hæst (23,6%) meðal barna sem bjuggu við annað úrræði. Heimildir sýna að 

börn sem búa hjá afa sínum og ömmu eru í aukinni hættu á að vera of þung í framtíðinni vegna 

öðruvísi hugmynda um heilsusamlegt mataræði og mörg hver eiga erfitt með að leika við börnin og 

fylgja þeim eftir vegna hrumleika (Formisano o.fl., 2014). Börn sem búa við annað úrræði geta einnig 

verið þau börn sem búa á fósturheimilum. Þau börn hafa alist upp við mismunandi aðstæður sem 

teljast ekki alltaf æskilegar. Aðstæður á heimilum hafa mikil áhrif á þann lífstíl sem barnið elst upp við 

og hægt er að álykta að börn sem hafa átt erfiða æsku séu líklegri til að hreyfa sig minna og hugsa 

minna um heilsusamlegan lífsstíl. Einnig skiptir samheldni fjölskyldu máli í samband við þyngdar-

aukningu barns. Heimildir sýna að meiri samheldni fjölskyldu, virkni og tími foreldra varinn með 

barninu minnki líkur á ofþyngd barna, sérstaklega hjá stúlkum. Hægt er að álykta það að börn sem 

alast upp á fósturheimilum fá ekki þennan tíma með foreldrum sínum og einnig börn sem alast upp hjá 

afa sínum og ömmu. Þessi hópur er því í meiri áhættu fyrir ofþyngd í framtíðinni og það er einmitt það 

sem niðurstöðurnar úr HBSC leiddu í ljós (Haines o.fl., 2016). 

Af þessum niðurstöðum má álykta að það er verndandi þáttur gegn ofþyngd að búa með báðum 

kynforeldrum sínum. Barni er hættara við ofþyngd ef það elst upp hjá einstæðu foreldri og enn frekar 

ef það elst upp hjá hvorugu foreldri sínu.  

5.2.6 Efnahagsstaða 

Samkvæmt nýjustu niðurstöðum HBSC er tíðni nemenda í ofþyngd mest í lágri efnahagsstöðu eða 

21,0% á móti 11,6% hjá þeim sem tilheyra hárri efnahagsstöðu. Niðurstöðurnar eru þær sömu og 

rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsleg staða einstaklinga og efnahagur skiptir máli í tíðni ofþyngdar 

barna. Börn sem tilheyra lægri efnahagsstöðu eru einnig líklegri til þess að þróa með sér lífsstíls-

sjúkdóma og hafa verri lífslíkur (Ligthart o.fl., 2017; O'Donoghue o.fl., 2018; Schreier og Chen, 2013). 

Áhugavert er að velta fyrir sér helstu ástæðunum fyrir þeim tengslum en líkt og komið hefur fram hafa 

einstaklingar sem tilheyra þessum efnahagshópi lægri innkomu og er því minna fjármagn í boði til 

þess að kaupa næringarríka fæðu fyrir fjölskylduna. Orkuþéttur og næringarsnauður matur er ódýrari 

valkostur í matvöruverslunum og fyrir þennan efnahagshóp hugsanlega það eina sem er í boði að 

versla inn fyrir heimilið. Skipulögð íþróttastarfsemi utan skólatíma er annað sem börn fjölskyldna í lágri 

efnahagsstöðu geta takmarkað stundað vegna þess hve dýr sú starfsemi getur verið. Mismunandi er 

eftir sveitafélögum hversu mikið þau aðstoða fjölskyldur við þann kostnað, sér í lagi ef foreldrar eiga 

mörg börn. Því getur lág efnahagsstaða verið hamlandi fyrir börn að næringarríkri fæðu heima fyrir og 

að stunda íþróttir eftir skólatíma með vinunum. Þessi börn eru því í aukinni hættu á að ná ekki 
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fullnægjandi hreyfingu yfir daginn og eykur það enn frekar á líkurnar á þyngdaraukningu (Cislak o.fl., 

2012; Stalsberg og Pedersen, 2010). 

Þá er áhugavert að skoða tíðni ofþyngdar hjá efnaminni löndum heims, líkt og í þróunarlöndum. 

Þar eru tengsl milli hærri efnahagsstöðu og aukinnar tíðni ofþyngdar en í þessum löndum er ekki 

sjálfgefið að hafa yfir höfuð aðgengi að fæðu og hvað þá í miklu magni. Aðlaðandi getur verið í 

þessum löndum að vera í ofþyngd því það sýnir fram á að einstaklingur komi frá efnaðri fjölskyldu 

(Dinsa o.fl., 2012). Þetta viðhorf er í algjörri mótsögn við það hvernig vestræni heimurinn horfir á þá 

sem eru í ofþyngd þar sem samfélagið er mótað af því að það sé æskilegra að vera grannur. Þetta er 

þó viðhorf sem hefur verið að breytast á síðustu árum þar sem fólk er hvatt til að vera ánægt í eigin 

skinni hvernig sem það lítur út en stuðla samt að heilbrigðum lífsstíl og hreyfingu óháð holdafari.  

Menntun foreldra hefur mikil áhrif á efnahag þar sem aukin menntun felur oftast í sér hærri 

innkomu. Þannig getur aukin menntun haft töluverð áhrif á það fæðuval sem er í boði á heimilinu og 

hvort barn geti stundað skipulagða íþróttastarfsemi. Rannsóknir hafa staðfest þessi tengsl minni 

menntunar við aukinnar tíðni ofþyngdar, en algengi ofþyngdar hefur aukist hjá börnum foreldra sem 

eru af lægri menntunarstigum og tilheyra lægri efnahagshópum (Andrea o.fl., 2017). Hærri menntun 

foreldra tengist lægri líkamsþyngdarstuðli barna þeirra og stuðlar að bættu heilbrigði en það eru tvisvar 

til sex sinnum líklegra að einstaklingur sé í offitu sé hann í lægri efnahagsstöðu samkvæmt sænskri 

rannsókn (Elinder o.fl., 2014). Á Íslandi heyrir það til undantekningar ef einstaklingur lýkur ekki 

grunnskólaprófi. Hins vegar hefur brottfall úr framhaldsskólum verið töluvert, en árið 2012 höfðu 71% 

Íslendinga á aldrinum 25-64 ára lokið framhaldsskóla og voru 35% Íslendinga með háskólapróf 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Því má segja að Íslendingar standi menntunarlega vel 

að vígi og útskýrir það að einhverju leyti háa efnahagslega stöðu Íslendinga. 

Þegar höfundar skoðuðu dreifingu á FAS skorum meðal nemenda í íslenskum grunnskólum árið 

2017 og 2018 (sjá töflu 4) þar sem minnst er hægt að fá 0 stig og mest hægt að fá 13 stig, var svo lítil 

tíðni á fyrstu stigum á þeirri töflu að það var ákveðið að flokka 0-7 stig sem lága efnahagsstöðu en á 

þeim stigum voru einungis 840 nemendur. Stærsta hlutfall nemenda flokkaðist í miðlungs efnahags-

stöðu með 8-10 stig en þar voru 3.288 nemendur. Alls tilheyrðu 1.344 nemendur að lokum hárri 

efnahagsstöðu með 11-13 stig. Því má segja að lang stærsti hluti nemenda á Íslandi búi við viðunandi 

eða góða efnahagsstöðu, samkvæmt þessum skala. Einnig má samtvinna þetta við hversu margir 

Íslendingar ljúka háskólaprófi, en flestir stunda nám við það sem þeir hafa áhuga á. Með því að auka 

við sig menntun er hægt að auka tekjur í flestum tilvikum og þannig eykst það fjármagn sem hægt er 

að nýta til þess að kaupa betri fæðu og fjárfesta í hreyfingu barna sinna. Því má segja að 

efnahagsstaða foreldra vegi þungt þegar kemur að því sporna gegn ofþyngd barna. 

5.3 Hagnýting rannsóknar fyrir hjúkrun 

Þar sem efni þessarar ritgerðar snýst að öllu leyti um börn og unglinga er auðséð að þær niðurstöður 

sem könnunin gefur eru mikilvægar fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem vinna með þessum hópi. Þar eru 

skólahjúkrunarfræðingar fremstir í flokki en þeir eru í flestum tilvikum eini heilbrigðisstarfsmaðurinn 

sem barn getur átt frumkvæði að samskiptum við án aðstoðar foreldra sinna. Hlutverk skólahjúkrunar-

fræðinga er meðal annars að veita meðferð og ráðgjöf í tengslum við heilsu nemenda hvort sem það 
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varðar nemendur eða skólaumhverfi þeirra. Skólahjúkrunarfræðingar sjá um að veita nemendum 

fræðslu um geðheilsu og lýðheilsu. Einnig sjá þeir um að skima nemendur og athuga hvort þeir fylgi 

vaxtarkúrfu með því að mæla hæð og þyngd þeirra. Þar geta skólahjúkrunarfræðingar brugðist 

snemma við ef barn vex of hægt eða hratt, rætt við foreldra og komið barninu til nánari skoðunar hjá 

lækni. Að lokum tekur skólahjúkrunarfræðingur nemendur í lífsstílsviðtöl og sér um bólusetningar á 

börnum eftir sex ára aldur. Skólahjúkrunarfræðingar stuðla að því að nemendur fái að þroskast við 

bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á innan veggja skólans (Turner, 2012). 

Út frá niðurstöðum nýjustu HBSC könnunarinnar má sjá að tíðni barna í ofþyngd á Íslandi hefur 

farið minnkandi frá árinu 2014. Því má áætla að samfélagið sé að einhverju leyti orðið meðvitaðra um 

mikilvægi hreyfingar, næringarríks mataræðis og svefns. Einnig er búið að efla hlutverk skóla-

hjúkrunarfræðinga mikið í grunnskólum sem getur verið ástæða lækkandi tíðni ofþyngdar. Þeir eru í 

beinu sambandi við nemendur og eru því í lykilstöðu til að sporna gegn ofþyngd barna. Þeir sjá um að 

fræða börn sem eru með háan líkamsþyngdarstuðul og foreldra þeirra um gagnsemi þess að auka 

hreyfingu, bæta mataræði fjölskyldunnar og veita börnunum eftirfylgni. Umræðuna þarf að taka upp af 

nærgætni þar sem hún getur verið viðkvæm fyrir börn og unglinga. Einnig er mikilvægt að 

skólahjúkrunarfræðingar séu í góðum samskiptum við foreldra og sérstaklega þá foreldra sem eiga 

börn í áhættuhópum. Með því er hægt að virkja foreldra betur í heilsueflingu barna sinna og gefur 

börnunum einnig betri stuðning, þar sem stuðningur foreldra hefur sýnt sig að hafa jákvæð áhrif á 

þyngdartap hjá of þungum börnum (Gunnarsdottir, Njardvik, Olafsdottir, Craighead og Bjarnason, 

2011). Með notkun upplýsinga um félagslega stöðu barna geta skólahjúkrunarfræðingar mögulega 

greint fjölskyldur í áhættuhópa og verið betur í stakk búnir til að fræða um forvarnir og meðhöndlun á 

ofþyngd og offitu barna. Með þessu geta skólahjúkrunarfræðingarnir átt auðveldara með að koma í 

veg fyrir að barn verði of þungt.  

Þar sem nemendur eyða mestum tíma sínum í skólanum er mikilvægt að hann stuðli að heilbrigði 

og velferð nemenda. Allir grunnskólar á Íslandi vinna undir leiðsögn aðalnámskrár grunnskóla og í 

þeirri skrá er kafli um heilbrigði og velferð nemenda og hvernig skólar eiga að stuðla að því. Sett var af 

stað þróunarverkefni til að aðstoða skólana við þessa heilsueflingu nemenda en verkefnið heitir 

Heilsueflandi grunnskóli. Við gerð þess var notast við efni frá Samtökum heilsueflandi grunnskóla í 

Evrópu og er það unnið í samræmi við markmið um heilsueflingu frá Embætti landlæknis. 

Áhersluatriðin eru átta samtals sem fjalla um að skapa skólaumhverfi sem stuðlar að líkamlegri, 

andlegri og félagslegri heilsu ásamt vellíðan nemenda. Hreyfing og mataræði eru tveir þættir meðal 

þessara þátta sem fjallað er um. Fylgst er með næringu nemenda og séð er til þess að boðið sé upp á 

hollan mat á skólatíma, þar sem góð næring stuðlar að betri árangri nemenda í skólanum. Mikilvægt er 

að kenna börnum snemma á hollar matarvenjur því það getur haft áhrif á matarval þeirra í framtíðinni. 

Stefna verkefnisins er að auka hreyfingu barnanna með því að bæta aðstöðu þeirra til hreyfingar. Það 

er gert með því að stuðla að þátttöku nemenda að skipulagðri íþróttastarfi og að nemandi geti hjólað 

eða gengið í skólann með öruggum hætti (Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 

2013). Samhliða þessu verkefni sinna skólahjúkrunarfræðingar fræðslu um heilsu og heilbrigði. Það 

sem er jákvætt við þetta verkefni er að það virkjar starfsfólk skólans til að vinna að sama markmiði og 

skólahjúkrunarfræðingar gera, að efla heilbrigði nemenda. Því markmiði verður auðveldara að ná 
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þegar starfsmenn skólans og aðrir í skólasamfélaginu taka virkan þátt í því. Því má gera ráð fyrir að 

verkefnið hafi átt sinn þátt í minnkandi tíðni barna í ofþyngd seinustu ár og sýnir það hvernig skólinn 

og skólaumhverfið getur haft áhrif á heilsu barna. 

Það sem höfundum verkefnisins fannst betur mega fara í könnuninni Heilsa og lífskjör íslenskra 

grunnskólanema var að það mætti kanna ofþyngd barna betur, til dæmis með því að nota gögn frá 

skólahjúkrunarfræðingum um nýjustu hæð og þyngd barnanna. Með þessu væri hægt að hafa 

niðurstöðurnar nákvæmari, en þær eru í hættu á að vera töluvert skekktar ef börnin eru að giska á 

tölurnar eða hafa ekki mælt hæð og þyngd í langan tíma. Hæð og þyngd getur orðið að huglægu mati 

þegar það er ekki sami aðili sem mælir alla eftir sömu stöðlum sem gerir rannsóknina ómarktækari. 

5.4 Styrkleikar, takmarkanir og frekari rannsóknir 

Rannsóknin bar með sér marga styrkleika vegna þess hve umfangsmikil hún var og að hún var 

framkvæmd í mörgum mismunandi löndum. Úrtakið sem unnið var með var stórt sem gefur betri 

heildarmynd á rannsóknarefnið. Spurningarnar voru staðlaðar og því var auðveldlega hægt að bera 

saman niðurstöður við fyrri kannanir og önnur lönd í flestum tilvikum. Hvað varðar Ísland þá var 

könnunin tekin í einni kennslustund í öllum grunnskólum landsins. Því tóku nemendur sem mættu í 

skólann þann daginn könnunina. Heimtur könnunarinnar voru ásættanlegar og gáfu heildarmynd yfir 

þá nemendur sem tilheyrðu fyrrnefndum bekkjum. Notast var við Family Affluence Scale III (FAS III) til 

að meta efnahagsstöðu nemendanna. Áreiðanleiki mælitækisins hefur verið kannaður í nokkrum 

rannsóknum og hafa niðurstöður þeirra leitt í ljós að mælitækið sé áreiðanlegt til þess að mæla 

efnahagsstöðu barna og unglinga (Hobza, Hamrik, Bucksch og De Clercq, 2017).   

Þær takmarkanir sem rannsóknin bar með sér voru þær að könnunin var lögð fyrir nemendur í 

kennslustund á skólatíma og kann að hafa verið svarað misvel af nemendum, enda nokkuð brottfall 

svara í sumum spurningum. Þá mættu heimtur hafa verið meiri, en nokkrir skólar sem boðin var 

þátttaka tóku ekki þátt eða höfnuðu þátttöku. Til að meta hvort nemandi væri í ofþyngd var hann 

beðinn um að skrifa hæð sína og þyngd sem getur gefið nákvæmar niðurstöður, en ekki er hægt að 

búast við því að allir nemendur viti nákvæma þyngd sína og hæð og hvort allir nemendur svari þeirri 

spurningu heiðarlega. Því má áætla að hæð og þyngd nemenda sé misjafnlega nákvæm. Einnig er 

vert að taka fram að 529 nemendur svöruðu ekki spurningunum um hæð eða þyngd. Hvað varðar 

þjóðernisbreytuna þá gátu þeir nemendur ekki tekið þátt sem töluðu ekki íslensku eða skildu hana ekki 

þar sem ekki var fengin túlkur og nemendum ekki boðið að taka könnunina á öðru tungumáli.  

Fyrir frekari rannsóknir í framtíðinni væri áhugavert að skoða tíðni barna í ofþyngd af erlendum 

uppruna á Íslandi og bera þær tölur saman við önnur lönd. Þá væri hægt að athuga hvort börn frá 

erlendum uppruna séu þyngri hér á Íslandi heldur en börn af erlendum uppruna sem búa í öðrum 

löndum. Áhugavert væri að skoða kynjamun barna í hverjum aldurshóp og rannsaka hugsanlegar 

ástæður fyrir þeim mun. Einnig væri þá hægt að bera þær tölur saman við eldri rannsóknir. Líkt og 

komið hefur verið fram væri hægt að rannsaka búsetu betur út frá skilgreiningum Hagstofu Íslands um 

dreifbýli og þéttbýli. Einnig væri áhugavert að kanna hvort fjöldi systkina hafi áhrif á líkamsþyngdar-

stuðul barna á Íslandi. Ekki er spurt út í fjölda systkina í HBSC könnuninni en þar sem margar erlendar 

rannsóknir sýna ákveðið samband á milli fjölda systkina og BMI skors barna væri áhugavert að kanna 



39 

það einnig á Íslandi. Hvað varðar efnahagsstöðu þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar okkur að 

Íslendingar eru alla jafna með miðlungs til háa efnahagsstöðu. Gaman væri að kafa enn dýpra í áhrif 

efnahags og sjá frekari rannsóknir á því hvaða þættir í efnahag foreldra tengjast aukinni tíðni 

ofþyngdar. Til að mynda væri áhugavert að athuga hvort tíðni ofþyngdar hjá börnum sem búa við 

lakari efnahag sé vegna mataræði fjölskyldna, hreyfingu eða hvoru tveggja. Að lokum væri forvitnilegt 

að gera frekari rannsókn á þeim hópi sem skilgreinist í ofþyngd, einkum hvernig mataræðið þeirra er 

og hversu mikla hreyfingu sá hópur stundar að jafnaði.  
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6 Lokaorð 

Helstu niðurstöður verkefnisins voru þær að tíðni barna í ofþyngd á Íslandi hefur að einhverju leyti 

farið minnkandi. Í verkefninu var farið yfir sex bakgrunnsbreytur til að meta hvort þær tengdust ofþyngd 

barna. Marktækt samband var á milli ofþyngdar og allra bakgrunnsbreytanna nema varðandi þjóðerni. 

Því er ekki hægt að fullyrða að tungumál töluð inn á heimilum á Íslandi hafi áhrif þyngdaraukningu 

barna. Fylgnin var veik hjá öllum bakgrunnsbreytum en var hæst í tilviki fjölskyldugerðar sem bendir til 

þess að sú breyta hefur mestu tengslin við aukna tíðni ofþyngd barna.  

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar á Íslandi voru fleiri drengir í ofþyngd heldur en stúlkur. 

Fjöldi barna í ofþyngd fór hækkandi með aldri og því voru fleiri börn í 10. bekk í ofþyngd heldur en 

börn í 8. bekk og 6. bekk, en börn í 6. bekk voru með lægstu tíðnina. Búseta barna tengdist ofþyngd, 

þar sem börn á landsbyggðinni voru almennt með hærra BMI skor heldur en börn á 

höfuðborgarsvæðinu. Hvað varðar fjölskyldugerð þá virðist það að búa hjá báðum kynforeldrum 

verndandi þáttur gagnvart ofþyngd þar sem tíðnin var lægst í þeim hópi. Að lokum tengdist 

efnahagsstaða fjölskyldu ofþyngd barna þar sem tíðnin var hæst hjá þeim börnum sem tilheyrðu lágri 

efnahagsstöðu en lægst hjá þeim sem tilheyrðu hárri efnahagsstöðu. 

Niðurstöðurnar komu höfundum verkefnisins ekki á óvart þar sem þær samsvöruðu því fræðilega 

efni sem nemendur studdust við. Hins vegar var áhugavert að skoða niðurstöður rannsóknarinnar á 

tíðni ofþyngdar eftir aldri, þar sem tíðni ofþyngdar jókst eftir aldri á Íslandi. Þetta voru öfugar 

niðurstöður við þær evrópsku á undanförnum árum. Bandaríkin og Bretland hafa hins vegar sömu 

niðurstöður og Ísland og höldumst við því í hendur við þau lönd. Miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar höfum við mörg tækifæri til að gera betur í heilsueflingu íslenskra barna og styrkja enn 

frekar grunnskólanna, skólahjúkrunarfræðinga, íþróttafélög og foreldra til að stuðla að því að börn nái 

lágmarks hreyfingu á hverjum degi og hafi gott aðgengi af hollum mat sem þeim finnst góður. 

Máltækið „það læra börnin sem fyrir þeim er haft“ á vel við, en ef barn lærir snemma á ævinni að vera 

duglegt að hreyfa sig og borða næringarríkan mat þá er líklegra að það haldi því áfram þegar það 

fullorðnast. Börn læra mikið af hegðun foreldra og fólksins sem þau umgangast á degi hverjum og er 

því mikilvægt að fullorðnir sýni gott fordæmi og séu fyrirmyndir að heilbrigðum lífstíl fyrir börnin. 
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