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Útdráttur 

Matarvenjur og matarhegðun barna hafa verið viðfangsefni fræðimanna í tugi ára. Hins 

vegar er erfitt að vita hvað það er nákvæmlega sem hefur áhrif á að börn hafa mismunandi 

skoðanir, viðhorf, venjur og hegðun gagnvart mat. Eitt er þó vitað að foreldrar gegna 

lykilhlutverki þegar kemur að matmálstíma barna sinna. Út frá fyrri rannsóknum mátti gera 

ráð fyrir að foreldrar sem glíma við kvíða, þunglyndi eða átröskun noti aðrar aðferðir í 

tengslum við matmálstíma en þeir foreldrar sem eru við góða andlega heilsu. Því hefur 

verið haldið fram að foreldrar sem glíma sjálfir við vandamál tengdum mat séu líklegri til 

að reyna að stjórna börnum sínum við matmálstímann og ýmist þrýsta á, verðlauna, refsa 

eða takmarka mat við þau heldur en foreldrar sem eru í góðu jafnvægi. Einnig benda 

niðurstöður úr fyrri rannsóknum til þess að foreldrar sem glíma við kvíða eða þunglyndi 

séu ýmist líklegri til að láta börn sín afskiptalaus við matmálstímann eða vera með of mikið 

eftirlit. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort kvíði, þunglyndi eða átröskun 

foreldra hefðu áhrif á aðferðir sem foreldrar temja sér við matmálstíma barna sinna. Við 

hönnun mælitækisins var stuðst við þrjá kvarða úr fyrri rannsóknum. Notast var við rafrænt 

hentugleikaúrtak og fengust svör frá 600 foreldrum af báðum kynjum sem eiga börn á 

aldrinum 2 til 12 ára. Rannsóknin sem notuð var til fyrirmyndar er frá árunum 2019-2020 

um áhrif andlegrar heilsu mæðra í Bretlandi og aðferðir sem þær nota við matmálstíma 

barna sinna. Til að sannreyna réttmæti og áreiðanleika niðurstaðna er nauðsynlegt að 

endurtaka rannsóknir og var það gert hér eftir bestu getu.  

Mældar voru fimm aðferðir sem foreldrar nota við matmálstíma barna sinna en þær 

eru heilsusamleg matarleiðsögn, eftirlit, þrýstingur foreldra, takmarkanir og barnið 

stjórnar. Andlegu kvillarnir eru kvíði, þunglyndi og þrír þættir sem falla undir áhættuþætti 

átraskana en þeir eru megrunarþráhyggja, lotugræðgi og óánægja með eigin líkama. 

Aðferðirnar sem foreldrar nota voru skoðaðir út frá andlegu kvillunum til þess að sjá hvort 

einhver tengsl væru til staðar. Niðurstöðurnar sýndu hins vegar að kvíði, þunglyndi og 

átröskun foreldra hafa lítil sem engin tengsl við þær aðferðir sem þeir nota við matmálstíma 

barna sinna og því ekki hægt að gera ráð fyrir að andleg heilsa foreldra hafi áhrif á þær 

aðferðir sem foreldrar beita í tengslum við matmálstíma barna. 
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1  Inngangur 

Heilsuvenjur barna þróast með þeim frá unga aldri og margar rannsóknir hafa skoðað 

hvernig eigi að hvetja börn til þess að tileinka sér heilsusamlegar matarvenjur til frambúðar 

(Campbell og Hesketh, 2007; Hetherington, Cecil, Jackson og Schwartz, 2011; Schwartz, 

Scholtens, Lalanne, Weenen og Nicklaus, 2011). Forvarnir og meðferð barna í yfirþyngd 

er eitt mikilvægasta viðfangsefni lýðheilsu (Faith, Scanlon, Birch, Francis og Sherry, 

2004), en fyrst og fremst er það á ábyrgð foreldranna að stuðla að heilbrigðum 

matarvenjum barna sinna. Mikilvægt er að börn verði fær um að taka skynsamlegar 

ákvarðanir um hvað telst vera heilsusamlegt mataræði þegar þau eldast og temji sér þannig 

lífsstíl sem eykur líkurnar á heilbrigðu líferni á fullorðinsárum (Embætti landlæknis, 2015; 

Zarnowiecki, Dollman og Sinn, 2011), en matarvenjur fullorðinna einstaklinga eru að 

miklu leyti lærð hegðun úr æsku (Campbell og Hesketh, 2007).  

Í skýrslu Heilbrigðisráðuneytis (2008) segir: „Það er grundvallarhlutverk hvers 

samfélags að standa vörð um hag ungmenna sinna og búa þeim sem best uppvaxtarskilyrði. 

Við sem erum fullorðin gegnum miklu ábyrgðarhlutverki sem fyrirmyndir um heilbrigðan 

lífsstíl sem hafa áhrif á hegðun og val barna okkar“ (bls. 1). Rannsóknir hafa sýnt að 

óheilbrigt mataræði í æsku og sjúkdómar á fullorðinsárum eru nátengd fyrirbæri (Gaziano, 

1998) og eru vísbendingar um að óheilbrigðar matarvenjur barna og unglinga leiði til 

óheilbrigðs lífernis á fullorðinsárum (Smithers o.fl., 2000). Næring hefur áhrif á vöxt barna 

og þroska og getur síðan leitt til neikvæðra áhrifa á andlega heilsu (Wardle, 1995). Aðgengi 

barna að hollari valkostum hvað varðar mat, eins og að hafa ávexti og grænmeti alltaf í 

boði á heimilinu, getur því skipt miklu máli (Lake, Mathers, Rugg-Gunn og Adamson, 

2006). Holl næring stuðlar að betri árangri þeirra í skóla og leik og er talin mikilvæg leið 

til að efla heilsu barna (Embætti landlæknis, 2013). Í dag er það talið vandamál hversu 

auðvelt aðgengi barna er að mat sem er mikið unninn og næringasnauður og er það talin 

vera ein af ástæðum þess hversu mörg börn glíma við yfirþyngd eða offitu í dag (Eagle 

o.fl., 2012).  

Aðferðir sem foreldra temja sér við matmálstímann eru mikilvægar þegar kemur 

að matarhegðun og matarvenjum barna (Birch, 2006; Birch og Fisher, 2000; Blissett, 

Meyer og Haycraft, 2006; Faith, Scanlon, Birch, Francis og Sherry, 2004). Aðferðirnar 

geta meðal annars verið að þrýsta á barnið að borða meira en það vill, verðlauna barnið 
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fyrir að borða, reyna að takmarka neyslu barnsins á ákveðnum mat vegna þyngdar eða af 

öðrum ástæðum. Ástæðurnar fyrir því hvers vegna foreldrar fara sérstakar leiðir eða 

tileinka sér ákveðnar aðferðir við matmálstíma barna hafa ekki verið rannsakaðar nógu vel 

svo hægt sé að skilja þær að fullu (Spence, Hesketh, Crawford og Campbell, 2016). Frá 

unga aldri geta börn sýnt fram á hvaða mat þeim líkar við og hvað þeim líkar ekki við, 

ýmist í hegðun eða með orðum (Cooke og Wardle, 2005). Sum börn eru opin fyrir ólíkum 

fæðutegundum á meðan önnur eru matvönd.  

Mörg ólík vandamál í tengslum við matarhegðun barna hafa mikið verið rædd 

undanfarið og eru aðferðir foreldra liður í þeirri umræðu (Dovey, Staples, Gibson og 

Halford, 2008; Holley, Haycraft og Farrow 2020; Wolstenholme, Kelly, Hennessy og 

Heary, 2020). Vandamálin geta verið nýjungafælni eða tregða við að smakka nýjan mat 

(Pliner og Hobden, 1992), höfnun eða vandlæti (Wardle, Guthrie, Sanderson og Rapoport, 

2001) og hegðunarvandamál við matmálstímann sem tengja má við að barnið hafi litla 

matarlyst eða litla ánægju af því að borða. Aðferðir sem foreldrar nota við matmálstímann 

hafa áhrif á mótun matarsmekk barnanna (Benton, 2004), matarvenjur (Carper, Fisher og 

Birch, 2000) og þyngd þeirra (Faith o.fl., 2004).  

Undanfarin ár hefur rannsóknum á aðferðum foreldra við matmálstímann fjölgað 

(Feinberg, Kavanagh, Young og Prudent, 2008; Haycraft, 2020; Khandpur, Blaine, Fisher 

og Davison, 2014) og á árunum 1983 til 2010 voru 21 mælitæki sett fram til að meta og 

mæla aðferðir sem foreldrar nota hjá börnum á aldrinum 0 til 5 ára við matmálstímann (de 

Lauzon-Guillain o.fl., 2012). Hins vegar hefur ekki verið mikið fjallað um ástæður þess að 

foreldrar temja sér ákveðnar aðferðir gagnvart börnunum sínum við matmálstímann eða 

hvers vegna sumar þessara aðferða skila betri árangri meðal barna en aðrar (Spence o.fl., 

2016). Í mörgum þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á ungum börnum og mat hefur 

verið einblínt á hvað, hvenær eða hversu mikið á að gefa þeim (Chaidez, Townsend og 

Kaiser, 2011; Johnson, Goodell, Williams, Power og Hughes, 2015; Synnott o.fl., 2007). Í 

öðrum hefur verið einblínt á einn eða tvo þætti sem geta haft áhrif á aðferðir foreldra, til 

dæmis hvort foreldrarnir notist við ákveðnar aðferðir út frá heilsusamlegum sjónarmiðum 

(Kiefner-Burmeister, Hoffmann, Meers, Koball og Musher-Eizenman, 2014), trúarlegum 

ástæðum (Redsell o.fl., 2010), hvatningu eða áhrifum frá öðrum úr umhverfinu, t.d. öðrum 

foreldrum eða fjölskyldumeðlimum (Carnell, Cooke, Cheng, Robbins og Wardle, 2011; 

Herman, Malhotra, Wright, Fisher og Whitaker, 2012), í stað þess að skoða aðferðirnar í 

víðara samhengi, því ótal fleiri þættir geta haft áhrif á hvaða aðferðir foreldrar temja sér 

við matmálstímann (Spence o.fl., 2016).  
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Rannsóknir hafa sýnt að andlegt jafnvægi, heilbrigt líferni og hollt mataræði 

foreldra er það sem hefur hvað mest áhrif á matarhegðun barna (Spence, Campbell, 

Crawford, McNaughton og Hesketh, 2014; Vereecken, Keukelier og Maes, 2004). 

Foreldrar sem glíma við kvíða, þunglyndi eða átröskun eru líklegri til þess að eiga erfitt 

með samskipti við börnin sín á ýmsan hátt og þá einnig hvað varðar matarhegðun og 

matarvenjur. Sýnt hefur verið fram á að tengsl eru á milli andlegrar heilsu foreldra og 

hegðun barna gagnvart mat, t.d. matvendni, ofát, átröskun, óæskileg hegðun við 

matarborðið og fleira (Ammaniti, Lucarelli, Cimino, D'Olimpio og Chatoor, 2010; 

Coulthard og Harris, 2003; Stein, Woolley og McPherson, 1999).  

Haycraft (2020) gerði nýlega rannsókn þar sem skoðað var samband andlegrar 

heilsu mæðra og þeirra aðferða sem þær nota við matmálstímann. Markmið 

rannsóknarinnar var fyrst og fremst að endurgera sambærilegar fyrirliggjandi rannsóknir 

út frá nýlegum upplýsingum um tengsl andlegrar heilsu mæðra og þeirra aðferða sem þær 

nota til við matmálstímann. Markmiðið var þá að auka við fyrri rannsóknir með því að 

skoða fjölbreyttari aðferðir en hafði verið gert áður og þannig sjá hvort möguleg tenging 

væri á milli kvíða, þunglyndis og átröskunar mæðra og aðferða við matmálstíma sem og 

hvort mæður virtu viðbrögð barnanna gagnvart matnum. Haycraft (2020) skoðaði mæður 

2 til 4 ára barna og vildi meina að mæður barna á þeim aldri leggðu meira upp úr 

matmálstímanum áður en börnin byrja í skóla og var rannsóknin því einnig framlag til 

samfélagsins. Samkvæmt henni virðast mæður telja ábyrgðina liggja meira hjá skólanum 

eftir þann aldur sem börnin byrjuðu í leikskóla eða skóla og lögðu þá minni metnað í 

matartímann eftir þann aldur. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að kvíða, þunglyndi og 

átröskun mæðra væri hægt að tengja við ýmsar stjórnandi aðferðir við matmálstímann, til 

dæmis þrýsting á að barnið borði, takmörkun á mat, umbun fyrir það að borða, refsingu 

fyrir að borða ekki og fleira. 

Markmiðið hér er að endurgera sambærilega rannsókn og var gerð í Bretlandi af 

Haycraft (2020). Í þessari rannsókn verða hinsvegar báðir foreldrar skoðaðir og 

fjölbreyttari aldursbil barna eða frá tveggja til tólf ára. Flestar þær rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á aðferðum foreldra við matmálstíma og andlegri heilsu hafa lagt sérstaka 

áherslu á mæður og hvaða tengsl þær hafa við matarvenjur barna sinna í stað þess að skoða 

báða foreldra (Blissett, Meyer og Haycraft, 2006; Haycraft, 2020; Stein o.fl., 2001; 

Ystrom, Barker og Vollrath, 2012). Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort tengsl séu 

á milli kvíða, þunglyndis eða átröskunar foreldra og þeirra aðferða sem foreldrar temja sér 

við matmálstíma barna sinna. Rannsóknin er framlag til fræðanna, foreldra og 
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heilbrigðisstarfsfólks sem vinnur með börnum eða foreldrum sem glíma við andleg 

veikindi eins og kvíða, þunglyndi og átraskanir. Það að skoða tenginguna á milli andlegra 

veikinda, eins og kvíða, þunglyndis og átröskunar, og aðferða sem foreldrar temja sér við 

matmálstímann mun auðvelda heilbrigðisstarfsfólki og þeim sem rannsaka áfram 

viðfangsefnið í framtíðinni að skilja betur áhrif foreldra á matmálstíma barna. Þar af 

leiðandi er hægt að stuðla að heilbrigðum matarvenjum meðal barna frá unga aldri og 

heilbrigðum aðferðum foreldra við matmálstímann. 

Í fræðilegu yfirliti rannsóknarinnar verður byrjað á því að fjalla um þær aðferðir 

sem foreldrar tileinka sér við matmálstímann ásamt því að skoða hvaða áhrif þær aðferðir 

geta mögulega haft á börnin. Því næst verður fjallað um aðferðir sem foreldrar með kvíða, 

þunglyndi eða einkenni átröskunar tileinka sér og áhrifin sem þær aðferðir hafa á börn. 

Farið verður yfir aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem meðal annars verður fjallað um 

mælitækið sem notast var við og að lokum verða niðurstöðurnar kynntar og aðalatriði 

dregin saman í umræðukafla. 
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2 Matmálstími foreldra og barna 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli aðferða foreldra við matmálstíma og 

matarvenja og matarhegðun barna (Blissett, Meyer og Haycraft, 2006; Haycraft, 2020; 

Roberts, Carbonneau, Goodman og Musher-Eizenman, 2020). Hægt er að skipta aðferðum 

sem foreldrar nota við matmálstíma barna sinna í tvo flokka, annars vegar móttækilegar 

aðferðir og hins vegar stjórnandi aðferðir (Haszard, Williams, Dawson, Skidmore og 

Taylor, 2013). Út frá þessum tveimur flokkum er svo hægt að skipta hegðun foreldra í 

smærri flokka. Heilsusamleg matarleiðsögn og eftirlit eru aðferðir sem falla undir 

móttækilegar aðferðir foreldra en þrýstingur foreldra, takmarkanir og barnið stjórnar falla 

undir stjórnandi aðferðir foreldra. Aðferðirnar má sjá í töflu 1 og eins hvaða skilaboð þær 

fela í sér. 

Tafla 1. Aðferðir sem foreldra nota við matmálstíma barna 

Aðferð Skilaboð 

1) Heilsusamleg matarleiðsögn 

(Healthy Eating Guidance) 

„Ég útskýri fyrir barninu mínu hvaða áhrif það hefur að 

borða hollan mat“ 

2) Eftirlit 

(Monitoring messages) 

„Ég fylgist vel með barninu mínu borða og drekka“ 

3) Þrýstingur foreldra 

(Parent Pressure) 

„Ef barnið mitt borðar lítið reyni ég að láta það borða meira“ 

4) Takmarkanir 

(Restriction) 

„Ég hvet barnið mitt til þess að borða minna svo það verði 

ekki feitt“ 

5) Barnið stjórnar 

(Child control) 

„Ég leyfi barninu mínu að borða það sem það vill“ 

 

Fyrstu aðferðinni, heilsusamleg matarleiðsögn, er lýst þannig að foreldrar ræði ávinning 

af því að borða ákveðinn mat til þess að fá börnin til að smakka nýjan mat eða mat sem 

þeim mislíkar, t.d. með því að segja hversu hollur hann sé eða nærandi, „þessi matur geri 

þig stóra og sterka“ o.s.frv. (Rigal, Chabanet, Issanchou og Monnery-Patris, 2012). Þessi 

aðferð hjálpar barninu að skilja mikilvægi þess að borða hollan mat og er það talið gott 

þegar foreldrar útskýra fyrir barninu ávinninginn af því að borða ávexti og grænmeti, eins 

og að þau fái orku og styrkjist (Heeman, 2016). Þegar börn verða vitni að eða fylgjast með 
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foreldrum sínum eða öðrum borða hollan og næringaríkan mat eru þeir taldir vera góðar 

fyrirmyndir (Bandura, 1998). Lærdómurinn sem börn geta dregið af matarvenjum foreldra 

sinna er mikill ef foreldrarnir reyna að tileinka sér heilsusamlegt líferni og mynda þannig 

heilbrigt næringarmynstur. Börn eiga það til að fylgja matarvenjum foreldra sinna hvort 

sem þær venjur eru heilsusamlegar eða ekki. Sem dæmi má taka að það er ólíklegt að 

barnið borði ráðlagðan dagskammt af ávöxtum og grænmeti ef foreldri gerir það ekki 

(Heeman, 2016).  

Foreldrar sem hafa lítinn tíma eða fjármagn aflögu eiga jafnvel erfiðara en aðrir 

foreldrar með að bjóða upp á næringarríkar máltíðir, sem getur leitt til þess að börnin fara 

að sækja í næringarsnautt snarl og hafa óbeit á heilsusamlegum mat sem stendur þeim 

sjaldan til boða. Af þessum ástæðum getur matartíminn oft verið krefjandi og 

kvíðavaldandi fyrir marga foreldra (Miller, Ellis og Domoff, 2016). Fjölskyldumáltíðir í 

tengslum við félagsmótun hafa lengi verið rannsakaðar og er talað um að þær stundir, t.d. 

þegar fjölskyldan sest saman við matarborðið og borðar öll saman kvöldmat, séu 

mikilvægar forvarnir gegn ofþyngd hjá börnum (Miller, Ellis og Domoff, 2016). Leiða má 

líkur að því að börnin borði þá það sem er í boði við matmálstímann þegar allir borða 

saman frekar en að sækja í næringarsnautt snarl utan hans. Reglulegar samverustundir við 

matmálstímann hafa þannig góð áhrif á heilsu barna og viðhorf þeirra til heilsusamlegra 

matvæla (Anderson og Whiteaker, 2010; Neumark-Sztainer o.fl., 2003). Þeim mun meira 

sem foreldrar taka þátt í þeim tíma, þeim mun hollari mat velja börnin að borða, t.d. ávexti 

og grænmeti (DeCosta, Møller, Bom Frøst og Olsen, 2017) og er því mælt með því að 

foreldrar taki eins mikinn þátt og þeir geta í matmálstíma barna sinna.  

Næsta aðferð er eftirlit en hún felur í sér að foreldrarnir skipta sér minna af barninu 

við matmálstímann en í hinum aðferðunum, en fylgjast þó vel með hvernig barnið borðar, 

hvað það borðar og hversu mikið. Eftirlitið á sér stað þegar öll fjölskyldan er að borða 

saman eða foreldrarnir fylgjast með í fjarska þegar barnið borðar eða drekkur. Foreldrar 

reyna að útskýra fyrir barninu hvers vegna ákveðin matvæli eru betri en önnur, frekar en 

að banna eða takmarka. Slíkar umræður eiga sér stað við matmálstímann sem og utan hans 

(Birch, 2001). Hins vegar getur það haft neikvæð áhrif á hegðun barna gagnvart mat þegar 

foreldrar fylgjast of mikið með eða skipta sér of mikið af börnum sínum við matmálstímann 

(Heeman, 2016). 

Þriðja aðferðin, þrýstingur foreldra, felst í því að foreldrar reyna að fá börnin sín 

til að borða meira ef þau borða lítið eða umbuna þeim fyrir að borða eða klára matinn sinn. 

Umbun getur verið í formi matar eða sælgætis, t.d. að ef barnið borði grænmetið fái það ís 
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í eftirrétt. Foreldrar geta líka umbunað barninu með einhverju sem er ótengt mat eins og 

skjátíma, nýju leikfangi eða annars konar afþreyingu (Rigal o.fl., 2012). Umbun getur líka 

verið í formi orða eða samþykkis af hálfu foreldris eins og að segja að foreldrið sé stolt af 

barninu eða að barnið hafi staðið sig vel með því að borða matinn (Rigal o.fl., 2012). 

Rannsókn Roberts, Marx og Musher-Eizenman (2018) sýndi að um 18-30% 

foreldra nota umbun til þess að hvetja börn til að borða mat sem þau langar ekki í, með 

mat sem þau langar í, eins og dæmið með grænmetið og ísinn. Þrátt fyrir að það hafi verið 

sýnt fram á að áhrifin af umbun séu einungis fyrir stuttan tíma í senn eru margir foreldrar 

sem nota slíka aðferð. Barnið borðar mögulega matinn í þetta skiptið til þess að fá 

umbunina en fær í leiðinni þau skilaboð frá foreldrunum að maturinn sé vondur (Newman 

og Taylor, 1992). Rannsóknir hafa einnig sýnt að þegar börnum er umbunað fyrir að borða 

mat sem þau hefðu hvort sem er valið, eykur það neyslu þeirra á þeim mat sem var notaður 

sem umbun, t.d. sætindum (Birch og Marlin, 1982; Carnell o.fl., 2011). Samkvæmt Mikula 

(1989) má gera ráð fyrir að því meira sem foreldrar nota umbun við matmálstímann, þeim 

mun minna borði barnið af hollum mat, t.d. grænmeti og ávextum.  

Þrýstingur foreldra getur einnig verið í formi refsingar en refsing er skilgreind sem 

neikvæð skilaboð sem barnið fær við matmálstímann, ýmist skipanir eða neikvæður tónn í 

röddinni þegar verið er að þrýsta á það (Birch o.fl., 2001; Rigal o.fl., 2012). Refsing getur 

haft neikvæðar afleiðingar á næringarvenjur barna en sem dæmi getur refsing verið þegar 

barninu er sagt að það fái ekki eftirrétt ef það borðar ekki fyrst matinn eða barninu er neitað 

um ákveðinn hlut eða afþreyingu, barnið er sent fyrr í rúmið, fær ekki að horfa á sjónvarpið 

o.s.frv. Líkt og með umbun getur refsing átt sér stað í orðum en ekki einungis gjörðum. 

Foreldrið gæti sagt að það sé vonsvikið út í barnið eða að barnið hafi ekki staðið sig vel 

(Heeman, 2016).  

Fjórða aðferðin er takmarkanir. Samkvæmt Birch o.fl. (2001) setja foreldrar 

börnum sínum takmarkanir varðandi tegundir eða magn matvæla sem þeim er ætlað að 

borða. Slík samskipti fela einnig í sér takmarkanir á því hvenær það er leyfilegt að borða, 

hversu hratt eða hægt börnin megi borða og hvar þau megi borða, t.d. hvort á að borða inni 

í eldhúsi, ekki fyrir framan sjónvarpið o.s.frv. Þessi aðferð getur haft mikil áhrif á 

þyngdaraukningu barna, en foreldrar sem halda aftur eða banna ákveðin matvæli á 

heimilinu, t.d. skyndbita eða snarl sem inniheldur mikinn sykur, eiga einnig börn sem 

mælast hærri í BMI þyngdarstuðli (Birch o.fl., 2001). Þannig er ljóst að því meiri 

takmörkun á mat sem foreldrar tileinka sér, því meiri líkur eru á offitu meðal barna þeirra 

(Heeman, 2016). Birch, Fisher og Davison (2003) taka undir þetta og segja að takmörkun 
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á mat geti haft áhrif á að barnið glími við ofþyngd en einnig geti það stuðlað að átröskun. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar sem reyna að sannfæra (Carruth og Skinner, 2000; 

Carruth, Skinner, Houck, Moran, Coletta, og Ott, 1998), þvinga eða stjórna (Brown, 

Ogden, Vögele, og Gibson, 2008; Galloway, Fiorito, Lee, og Birch, 2005; Wardle, Carnell 

og Cooke, 2005), umbuna (Carruth og Skinner, 2000; Carruth o.fl., 1998), seinka matnum 

svo barnið sé svangara (Koivistio, Fellenius og Sjödén, 1994) eða undirbúa matinn á 

sérstakan hátt svo barnið borði (Carruth o.fl., 1998), séu líklegri til þess að eiga börn sem 

eru með nýjungafælni, þ.e.a.s. að þau séu hrædd við og vilji ekki prófa nýjan mat. Ólíkar 

aðferðir foreldra við matmálstíma barna, eins og það að þrýsta á barnið að borða eða 

takmarka matinn sem það má fá, geta haft mikil áhrif á börn til frambúðar. Sýnt hefur verið 

fram á að börn sem eiga í óheilbrigðu sambandi við mat, séu líklegri til að eiga foreldra 

sem þrýsta á þau að borða matinn sinn, klára af disknum eða umbuna fyrir að borða 

ákveðinn mat (Kröller og Warschburger, 2008; Wardle o.fl., 2005; Patrick, Nicklas, 

Hughes og Morales, 2005). Aðferðir foreldra við matmálstímann sem fela í sér að beita 

þrýsting eða hörku geta leitt til þess að börn verði matvönd og myndi óheilbrigt samband 

við mat seinna meir (Haycraft, 2020). 

Fimmta og síðasta aðferðin sem foreldrar temja sér við matmálstímann er þegar 

þeir leyfa barninu að stjórna. Barnið fær að velja það sem það vill borða, annað hvort af 

þeim mat sem er á borðinu eða það fær að velja eitthvað annað. Foreldrið útbýr 

persónulegar máltíðir eða snarl fyrir barnið eftir þeirra þörfum, fela eða fegra mat sem 

barninu mislíkar, t.d. þegar grænmeti sem barninu líkar ekki við er sett í blandara með 

einhverju öðru eins og ávaxtasafa (Rigal o.fl., 2012). Aðferðir þar sem verið er að bjóða 

börnum mat sem þeim líkar ekki með mat sem þeim líkar vel, t.d að blanda matnum eða 

fela hann, krydda mikið eða bæta við sósu, geta valdið erfiðleikum hjá vandlátu barni við 

að smakka nýjar fæðutegundir. Niðurstöður rannsóknar Rigal o.fl. (2012) um þessa aðferð 

leiddu í ljós að foreldrar sem reyna að nota þessa aðferð við matmálstíma barna sinna eiga 

frekar börn sem eru matvönd. 

 Foreldrar sem sýna mikið umburðarlyndi gagnvart matarvenjum barna sinna og 

virða tilfinningar þeirra gagnvart mat geta átt erfitt með að setja þeim mörk og eiga það til 

að láta frekar eftir þeim (Hughes o.fl., 2011). Þar af leiðandi er líklegra að barnið glími 

einhvern tímann við ofþyngd eða átraskanir (Hughes, Shewchuk, Baskin, Nicklas og Qu, 

2008; Hughes, Power, Fisher, Mueller og Nicklas, 2005). Foreldrar geta verið móttækilegir 

fyrir skoðunum, þörfum og tilfinningum barnsins gagnvart mat en móttækilegt foreldri 

bregst við þörfum barns síns og finnur það fljótt á sér ef barnið er til dæmis svangt eða 
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búið að fá nóg að borða. Barnið getur gefið vísbendingar um líðan sína með orðum, 

hljóðum, handahreyfingum eða öðru. Með því að hafa skilning á þeim þörfum styður 

foreldrið við barnið í eðlilegri þróun sjálfstjórnar þegar kemur að mat og treystir barninu 

fyrir því að taka sjálfstæðar og skynsamar ákvarðanir tengdar mat þegar það eldist 

(Haycraft, 2020). Ýmislegt bendir til þess að börn þeirra foreldra sem nota heilbrigðar 

aðferðir við matmálstímann, til dæmis að leyfa barninu að taka þátt í 

matarundirbúningnum, kenna því hvernig á að eiga í heilbrigðu sambandi við mat, hvaða 

næringarefni eru mikilvæg og fleira, séu fyrst og fremst góðar fyrirmyndir þegar kemur að 

heilbrigðum matarvenjum (Finnane, Jansen, Mallan og Daniels, 2017; Palfreyman, 

Haycraft og Meyer, 2014). 

Í rannsókn Birch o.fl. (2001) og öðrum rannsóknum hefur það komið í ljós að strangt 

uppeldi getur haft öfug áhrif á börn og matarhegðun þeirra (Hughes o.fl., 2005; Moens 

o.fl., 2007; Parletta, Peters, Owen, Tsiros og Brennan, 2012). Börn þeirra foreldra sem nota 

stjórnandi aðferðir í tengslum við matmálstímann eru líklegri til að borða minna af nærandi 

og nauðsynlegum matvælum og sækja meira í ruslfæði (Parletta o.fl., 2012). Ástæðan fyrir 

því að aðferð foreldranna við matmálstímann hefur ekki þau áhrif sem ætlast var til í 

upphafi er sú að með því að trufla tilfinningar barnsins gagnvart mat, eins og skilaboðin 

sem heilinn sendir um að nú sé barnið svangt og þegar barnið er búið að fá nóg að borða, 

eru foreldrarnir í rauninni að trufla þessar sjálfstæðu tilfinningar barnsins og barnið fer að 

efast um eigin tilfinningar gagnvart mat (Coon, 1995). Rannsóknir hafa sýnt að það að 

reyna stjórna matarlyst barnsins dregur í leiðinni úr svörun þeirra við innri vísbendingum 

eins og svengd (Birch og Deysher, 1985; Birch, Zimmerman og Hind, 1980).  

Þessar aðferðir foreldra, eins og að þrýsta á eða að reyna að stjórna barninu við 

matmálstímann, hafa verið tengdar við óheilbrigðar matarvenjur, lélega næringu og mikla 

þyngdaraukningu meðal barna (Birch og Fisher, 2000; Fisher og Birch, 1999; Galloway, 

Fiorito, Francis og Birch, 2006; Johnson og Birch, 1994). Til dæmis getur það haft þau 

áhrif, ef foreldrið neyðir barnið til að klára matinn sinn þrátt fyrir að það segist ekki vera 

svangt eða að því líki ekki við matinn, að barnið hættir að hlusta á líkama sinn um hvenær 

það er svangt og hvenær það hefur fengið nóg (Birch, McPhee, Shoba, Steinberg og 

Krehbiel, 1987). Sýnt hefur verið fram á að börn sem eru beitt þrýstingi frá foreldrum við 

matarborðið að klára matinn sinn séu líklegri til að hafa minni sjálfsstjórn þegar þau eldast. 

Þau þekkja ekki vísbendingar hungurs eða þegar þau hafa fengið nóg að borða (Johnson 

og Birch, 1994), þau fara að hafa óbeit á mat sem var neyddur ofan í þau á yngri árum 

(Batsell, Brown, Ansfield og Paschall, 2002; Galloway o.fl., 2006) og þau hafa óheilbrigða 
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ímynd um útlit og þyngd (Farrow og Blissett, 2006). Börn hafa einnig tilhneigingu til að 

sækjast í mat sem ekki er leyfilegur heima fyrir þegar þau eru í aðstæðum þar sem slíkur 

matur er í boði (Fisher og Birch, 1999; Birch, Fisher og Davison, 2003).  

Ef foreldrar bregðast ekki við merkjum barnsins getur það leitt til þess að þeir þrýsti á 

barnið að borða meira en það vill og eins reyna þeir að hafa áhrif á hvaða matvælum barnið 

hefur áhuga (Birch, Fisher, Grimm-Thomas, Markey, Sawyer og Johnson, 2001). Slík 

hegðun gagnvart mat getur haft neikvæð áhrif á heilsuþroska barna sem leiðir til þess að 

mörkin verða óljós hvenær þau eru svöng og hvenær þau eru orðin södd og auknar líkur 

verða á því að barnið muni þróa með sér offitu eða ofþyngd í framtíðinni (Faith o.fl., 2004). 

Að sjálfsögðu þurfa börn reglur og að þeim sé sett mörk en foreldrar sem nota reglur í of 

ríkum mæli geta komið í veg fyrir að börnin þeirra læri að hafa sjálfstjórn (Bandura, 1998).  
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3 Áhrif foreldra með andlega kvilla á matmálstíma barna 

Það er vel vitað að andleg heilsa foreldra hefur mikil áhrif á börn (Cummings og Davies, 

1994; Stein o.fl., 2001) og þá ekki síst þegar kemur að mataræði og matarvenjum (McPhie, 

Skouteris, Daniels og Jansen, 2014). Í rannsóknum innan þessa sviðs hefur verið einblínt 

á ákveðna geðkvilla eins og átröskun, þunglyndi, kvíða og þráhyggjuröskun (Blissett, 

Meyer og Haycraft, 2007; Coulthard, Blissett og Harris, 2004; Francis, Hofer og Birch, 

2001; Patel, Wheatcroft, Park og Stein, 2002; Stein o.fl., 2001). Kvíði er tilfinning sem 

allir finna einhvern tímann fyrir á lífsleiðinni. Einkenni kvíða eru meðal annars hraðari 

hjartsláttur, öndunarbreytingar, magatruflanir, skjálfti, sviti og yfirleitt fylgja tilfinningar 

eins og að einhver hætta sé á ferð eða að eitthvað slæmt sé að fara gerast (Gyoerkoe og 

Wiegartz, 2009).  

Kvíði og þunglyndi haldast oft í hendur en í kjölfar mikils og langvarandi kvíða 

getur kvíði þróast út í þunglyndi. Einkenni þunglyndis eru meðal annars áhugaleysi á 

daglegu lífi, þyngdaraukning eða þyngdartap, erfiðleikar með svefn, minni orka, 

samviskubit, að finnast þú lítils virði, einbeitingarleysi, grátur og í verstu tilfellum 

sjálfsvígshugsanir (Gyoerkoe og Wiegartz, 2009).  

Þá er átröskun langvinnur geðsjúkdómur sem hefur í för með sér alvarlegar 

afleiðingar fyrir andlega og líkamlega heilsu fólks. Undanfarinn áratug hafa átraskanir 

orðið meira áberandi meðal fólks. Einkenni átröskunar má skipta niður í 

megrunarþráhyggju, lotugræðgi og óánægju með eigin líkama (Garner, Olmstead og 

Polivy, 1983). Birtingarmyndir og einkennni þessara flokka eru mismunandi en ýmist 

borðar einstaklingurinn fáar eða engar máltíðir, borðar mikið en kastar upp eftir máltíð, 

borðar mikið en kastar ekki upp, er sífellt að hugsa um megrun, er óánægður með eigin 

líkama og fleira. Allt veldur þetta líkamlegum og andlegum einkennum sem geta verið 

mjög alvarleg og jafnvel leitt til dauða (American Psychiatric Association, 2013).  

Megrunarþráhyggja lýsir sér þannig að einstaklingurinn hefur miklar áhyggjur af 

mataræði sínu og þyngd og leitar sífellt í skammtímalausnir sem gera hann grennri. Óttinn 

við það að þyngjast er jafn mikill og óskin um að léttast. Einstaklingur sem glímir við 

lotugræðgi borðar yfirleitt yfir sig og kastar því svo upp. Lotugræðgi er sjúkdómur sem 

getur komið upp hjá einstaklingum sem hafa aldrei glímt við átröskun af neinu tagi 

(Beumont, George og Smart, 1977; Casper, Eckert, Halmi, Goldberg og Davis, 1980; 
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Garfinkel, Moldofsky og Garner, 1980; Russell, 1979). Óánægja með eigin líkama felur í 

sér að einstaklingurinn trúir því innilega að ákveðinn eða ákveðnir líkamspartar eigi að 

vera í ákveðinni stærð eða lögun. Oft er þetta tengt kynþroskaaldrinum og finnst 

einstaklingnum mjaðmir, rass eða læri sín vera of stór eða ekki í réttri lögun. Þessi tegund 

af átröskun er talin vera að miklu leyti út frá samfélagslegri pressu um líkamsímynd 

(Garner, Olmstead og Polivy, 1983). 

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar sem glíma við kvíða, þunglyndi eða átröskun séu 

líklegri til að nota stjórnandi aðferðir við matmálstíma barna sinna, þ.e. þrýsta á barnið að 

borða meira eða að smakka ákveðinn mat, nota takmarkanir á ákveðinn mat eða leyfa 

barninu að stjórna hvað og hversu mikið það borðar. Vísbendingar benda til þess að þeir 

reyna að stjórna barni sínu þegar það borðar, burt séð frá viðbrögðum barnsins eða 

áhrifunum sem aðferðin hefur á það (Blissett og Haycraft, 2008, 2011; de Lauzon-Guillain, 

Musher-Eizenman, Leporc, Holub og Charles, 2009; Elias, Power, Beck, Goodell, 

Johnson, Papaioannou og Hughes, 2016). Eftirfarandi tilgáta er því sett fram:  

 

Ø T1: Jákvæð tengsl eru á milli þess að foreldrar glími við kvíða, þunglyndi eða 

átröskun og aðferðanna þrýstingur foreldra, takmörkun og barnið stjórnar.  

 

Þrátt fyrir að talið sé að foreldrar sem glíma við andleg veikindi á borð við kvíða, 

þunglyndi og átröskun noti aðferðir eins og að þrýsta á barnið eða verðlauna það fyrir að 

borða mat, og séu ekki móttækilegir vísbendingum sem barnið gefur á matmálstíma, eru 

einnig gögn sem styðja við að foreldrar sem glíma við sömu andlegu kvilla geti verið 

afskiptalausir af matarvenjum barna sinna (Haycraft, 2020). Sem dæmi um slíkt geta 

mæður sem glíma við þunglyndi, kvíða eða átröskun skipt sér lítið af matarhegðun barna 

sinna og tekið lítinn þátt í matmálstímanum (Hurley, Black, Papas og Caufield, 2008). 

Tilgáta 2 er því sett fram:  

 

Ø T2: Neikvæð tengsl eru á milli þess að foreldrar glími við einkenni kvíða, 

þunglyndi eða átröskun og aðferðanna eftirlit eða heilsusamleg matarleiðsögn. 

 

 Í rannsókn Haycraft (2020) kom í ljós að þeim mun meiri kvíða, þunglyndi eða 

átröskun sem mæður voru að glíma við, þeim mun meiri tilhneigingu höfðu þær til að reyna 

að stjórna barninu við matmálstímann og nota þar með þær aðferðir sem falla undir 

stjórnandi aðferðir foreldra. Hins vegar kom það ekki skýrt fram hvort mæður með kvíða, 
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þunglyndi eða átröskun væru móttækilegar fyrir viðbrögðum barnsins við matmálstímann, 

þ.e.a.s. hvort þær skynjuðu þegar barnið væri búið að fá nóg eða vildi fá meira. Það má þó 

leiða líkur að því að foreldrar sem glíma við kvíða, þunglyndi eða átröskun séu ekki eins 

nærgætnir og þeir foreldrar sem glíma ekki við andleg veikindi. Þeir eru líklegri til að draga 

sig til hlés við matmálstímann og geta illa lesið í viðbrögð barnsins um hversu mikið, 

hvenær og hvað það vill borða (Haycraft, 2020).  

Niðurstöður Haycraft (2020) leiddu einnig í ljós að mæður sem glíma við kvíða og 

þunglyndi nota mat til að stjórna tilfinningum barna sinna og rugla þannig í viðhorfi 

barnsins til ákveðins matar til frambúðar. Einnig sýndu niðurstöðurnar að mæður sem 

glíma við kvíða eða þunglyndi leggja minni áherslu á að vera fyrirmyndir fyrir barnið sitt 

og hafa lítið eftirlit með barninu sínu við matmálstímann. Samkvæmt Palfreyman o.fl. 

(2014) hafa þessir tveir þættir, lítil áhersla á að vera fyrirmynd og lítið eftirlit við 

matmálstímann, sýnt fram á bein tengsl við óheilbrigða matarhegðun og ofþyngd barna.  

Þær mæður sem eiga í heilbrigðu sambandi við mat leggja meira upp úr því að 

borða með börnunum sínum og hafa þannig jákvæð áhrif á mataræði þeirra (Waugh og 

Bulik, 1999). Fyrri rannsóknir á mæðrum með átröskun hafa sýnt fram á að matmálstíminn 

með ungum börnum geti verið mjög streituvaldandi (Alderson og Ogden, 1999; Stein, 

Woolley, Cooper og Fairburn, 1994; Tiggemann og Lowes, 2002) og þær mæður sem 

glíma við átröskun eiga það til að forðast matmálstímann af ótta við að þær missi stjórn á 

sér og borði yfir sig (Patel o.fl., 2002). Hins vegar hefur það komið í ljós að mæður sem 

fylgja ströngu mataræði og hugsa mikið um hvað þær setja ofan í sig, telja hitaeiningar og 

neita sér um ákveðinn mat, leggi meira upp úr því að kenna börnunum sínum mikilvægi 

þess að fá holla næringu og borða heilsusamlegan mat. Þær leggja áherslu á að skapa 

heilsusamlegt umhverfi heima fyrir og leyfa börnunum að taka þátt í skipulagi og 

undirbúningi matmálstíma. Þessar sömu mæður virðast meðvitaðri um mikilvægi þess að 

stunda heilbrigt líferni og fá holla næringu og þar af leiðandi eru þær meira vakandi fyrir 

matartímum barna sinna og reyna að sjá til þess að þau fái holla og góða næringu (Haycraft, 

2020). Þrátt fyrir að foreldrar fylgi ströngu mataræði, glími við átröskun (Whitehouse og 

Harris, 1998) eða ofþyngd (Wardle, Sanderson, Guthrie, Rapoport og Plomin, 2002) þarf 

ekki að vera svo að þeir færi það yfir á barnið sitt heldur gæti það verið vísbending um að 

stuðlað sé að heilbrigðum matarvenjum og matarhegðun hjá barninu. Tilgáta 3 er því:  

 

Ø T3: Jákvæð tengsl eru á milli þess að foreldrar glími við einkenni átröskunar og 

aðferðarinnar heilsusamlega matarleiðsögn.  
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Í rannsókn Haycraft (2020) kom þó einnig í ljós að mæður sem glíma við einkenni 

átröskunar notuðust lítið við aðferðina eftirlit varðandi það hvað börnin þeirra borðuðu og 

hversu mikið. Það getur hins vegar verið hvetjandi og jákvætt þar sem slíkt frelsi veitir 

börnum traust og sjálfstæði við matmálstímann (Haycraft, 2020). Mæður sem glíma við 

átröskun höfðu einnig tilhneigingu til að vera stjórnsamari í aðferðum við matmálstímann 

líkt og þær mæður sem glíma við þunglyndi og kvíða. Hins vegar voru margar þeirra 

móttækilegar fyrir viðbrögðum barnsins gagnvart matnum. Því má gera ráð fyrir að mæður 

sem glíma við megrunarþráhyggju, lystarstol eða óánægju með eigin líkama séu 

stjórnsamar gagnvart börnunum sínum við matmálstímann, en geti jafnframt verið 

móttækilegar fyrir tilfinningum og þörfum þeirra (Haycraft, 2020).   

Vísbendingar benda til þess að andlegir kvillar foreldra geti haft áhrif á viðhorf 

fjölskyldunnar til matmálstímans og er hann í mörgum tilfellum talinn vera barátta eða 

átök frekar en jákvæð samverustund (Zeller o.fl., 2007). Costanzo og Woody (1985) vildu 

meina að því meira sem foreldrar hafa áhyggjur af ákveðnum þáttum hjá börnunum sínum, 

því meira reyni þeir að skipta sér af og stjórna matmálstímanum þeirra. Það má því áætla 

að foreldrar sem hafa áhyggjur af þyngd barnsins síns reyni meira að skipta sér af 

matmálstíma þess heldur en þeir foreldrar sem ekki hafa sömu áhyggjur. 
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4 Aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega aðferðafræði. Markmið rannsóknarinnar var 

að skoða hvort tengsl væru á milli andlegrar heilsu foreldra, þ.e. kvíða, þunglyndis og 

átröskunar, og aðferða sem foreldrar nota við matmálstíma barna sinna. Í þessum kafla 

verður greint frá þátttakendum rannsóknarinnar, mælitækinu sem var notað ásamt 

framkvæmd rannsóknarinnar.  

 

4.1 Þátttakendur 

Notast var við rafrænt hentugleikaúrtak í rannsókninni en reynt var eftir fremsta megni að 

ná til foreldra af báðum kynjum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru foreldrar af báðum 

kynjum sem eiga börn á aldrinum 2 til 12 ára. Þátttakendur voru fundnir í gegnum 

samfélagsmiðla og luku þeir spurningakönnun á netinu. Eftir upplýst samþykki gáfu 

þátttakendur upp bakgrunnsupplýsingar um sig, svo sem aldur, kyn, hjúskaparstöðu og 

hversu mörg börn eru á heimilinu. Einnig gáfu þeir upp kyn og aldur barns. Alls tóku 37 

feður og 527 mæður þátt í könnuninni. Upplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Þátttakendur 

Aldur  Kyn   Hjúskaparstaða Fjöldi barna á 

heimilinu 

Aldur barns Kyn barns 

25 ára eða yngri    4,6% Karl     6,7% Giftur           38,3% 1     35,1% 2 ára       8,8% Kvenkyn   50,9% 

26-30 ára               31,2% Kona   93,3% Skilin/n        2,1% 2     48,4% 3 ára       15,7% Karlkyn    49,1% 

31-35 ára               32,8%  Í sambúð      49,4% 3     14,6% 4 ára       17,6%  

36-40 ára               21,6%  Einhleyp/ur   8,4% 4     1,6% 5 ára       14,1%  

41-45 ára               7,5%  Annað            1,8% 5     0,3% 6 ára       11,3%  

46-50 ára               2,1%    7 ára       6,4%  

Eldri en 50 ára       0,2%    8 ára       7,5%  

    9 ára       6,8%  

    10 ára     5%  

    11 ára     3,9%  

    12 ára     2,8%  

 

4.2 Mælitæki 

Hér verður greint frá því mælitæki sem notað var í rannsókninni en mælitækið er samsett 

úr þremur erlendum mælitækjum sem sjá má í viðauka 3. Eins og fyrr segir gerði Haycraft 

(2020) nýlega rannsókn þar sem skoðað var samband andlegrar heilsu mæðra og þeirra 
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aðferða sem þær nota við matmálstímann. Þar var notast við þrjú mælitæki, eins og í þessari 

rannsókn, en hins vegar var hér ákveðið að skipta út mælitækinu sem metur átröskun þar 

sem að það þótti bæði of langt fyrir þessa rannsókn og ekki viðeigandi. Fyrsta mælitækið 

metur aðferðir sem foreldrar nota við matmálstímann, annað mælitækið metur kvíða og 

þunglyndi foreldra og það þriðja mælir einkenni sem benda til þess að foreldrið glími við 

eitthvað afbrigði af átröskun. 

Síðastliðin 15-20 ár hefur rannsóknum á aðferðum sem foreldrar nota við 

matmálstímann fjölgað og þar af leiðandi hefur mælitækjum fjölgað og þau þróast. Dæmi 

um slíkt mælitæki er Comprehensive Feeding Practices Questionnaire eða CFPQ, en þar 

er tekið tillit til fjölbreyttra aðferða foreldra við matmálstíma barna sinna og er talinn góður 

og áreiðanlegur kvarði fyrir mælingu af þessu tagi (Haycraft, 2020). CFPQ telur 

upprunalega 49 spurningar sem skiptast niður í 12 undirflokka. Hér var hins vegar ákveðið 

að styðjast við rannsókn Haszard o.fl. (2013) þar sem listinn hefur verið styttur niður í 27 

atriði sem skiptast í 5 undirflokka. Undirflokkarnir segja til um annars vegar hvort 

foreldrarnir séu móttækilegir fyrir viðbrögðum barnsins við matmálstímann og hins vegar 

hvort þeir reyni að stjórna barninu við matmálstímann. Þeir undirflokkar sem falla undir 

móttækilegar aðferðir eru sem fyrr segir heilsusamleg matarleiðsögn og eftirlit. Flokkarnir 

sem falla undir stjórnandi aðferðir eru þrýstingur foreldra, takmarkanir og barnið stjórnar. 

Heilsusamleg matarleiðsögn samanstendur af átta atriðum, eftirlit samanstendur af tveimur 

atriðum, þrýstingur foreldra sjö atriðum, takmörkun sex atriðum og barnið stjórnar fjórum 

atriðum. Svarendur voru beðnir um að staðsetja sig á fimm punkta Likert kvarða og voru 

svarkostirnir annars vegar frá mjög ósammála upp í mjög sammála og hins vegar frá mjög 

sjaldan upp í mjög oft.  

Mælitæki tvö nefnist Eating Disorder Inventory eða EDI. EDI er spurningalisti sem 

inniheldur 64 atriði sem meta sálfræðileg og atferlisleg einkenni átröskunar. EDI 

samanstendur af átta undirflokkum en hér var ákveðið að styðjast einungis við spurningar 

sem falla undir þrjá flokka sem mæla megrunarþráhyggju, lotugræðgi og óánægju með 

eigin líkama, en þessir þrír þættir falla undir áhættuþætti átraskana og er fyrirmyndin 

fengin úr rannsókn Garner o.fl. (1983). Megrunarþráhyggjukvarðinn samanstendur af 4 

atriðum og meta löngun einstaklings til þess að verða grennri og hvernig viðhorf hans er 

gagnvart mat. Kvarðinn sem snýr að lotugræðgi samanstendur af 6 atriðum og meta 

tilfinningaát og óhóflegt át sem og uppköst eftir að hafa borðað. Kvarðinn varðandi 

óánægju með eigin líkama samanstendur af 8 atriðum og snýr að skoðunum einstaklinga 

um eigin líkamsvöxt. Þessir þrír þættir sem taka til áhættuþátta átraskana eru taldir vera 
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mjög áreiðanlegir (Garner o.fl., 2008). Svarendur voru beðnir um að staðsetja sig á fimm 

punkta Likert kvarða og voru svarkostirnir frá mjög sjaldan upp í mjög oft.  

Þriðja mælitækið var hannað af Zigmond og Snaith (1983) og nefnist Hospital 

Anxiety and Depression Scale sem mælir kvíða- og þunglyndiseinkenni. Listinn 

samanstendur af tveimur undirkvörðum, annars vegar kvarða sem mælir kvíða og hins 

vegar kvarða sem mælir þunglyndi. Listinn inniheldur 14 atriði, sjö á hvorum undirkvarða. 

Fullyrðingum listans var svarað á 5 punkta Likert kvarða og voru svarmöguleikarnir frá 

mjög sjaldan upp í mjög oft.   

4.3 Framkvæmd 

Spurningarlistinn var settur upp rafrænt og dreift á samfélagsmiðlinum Facebook í mars 

2020. Við öflun þátttakenda var tengill á könnunina settur á persónulega Facebook síðu 

höfundar ásamt lokuðum Facebook hópum sem innihalda mikinn fjölda foreldra. Þetta 

voru hóparnir Mæðratips og RIE foreldrar. Áður en að þátttakendur gátu hafist handa við 

að svara spurningum birtust þeim upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar ásamt því að 

þeir voru upplýstir um að svörin yrðu ekki rakin til þeirra. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Farið verður yfir lýsandi 

tölfræði og einnig var framkvæmd fjölvíð aðhvarfsgreining fyrir hverja aðferð foreldra 

fyrir sig og tengslin milli aðferðanna og andlegu kvillanna skoðuð. Að lokum voru aðferðir 

foreldra skoðaðar út frá bakgrunnsbreytum. Í töflu 3 eru lýsandi niðurstöður þeirra atriða 

sem notuð voru til að leggja mat á aðferðir foreldra við matmálstíma barna sinna. Auk þess 

sýnir tafla 3 áreiðanleika þeirra vídda sem mæla aðferðir foreldra með Cronbach’s alpha.   
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Tafla 3. Lýsandi niðurstöður þeirra aðferða sem foreldrar temja sér við matmálstíma barna 

Fullyrðing  M sf N 

Heilsusamleg matarleiðsögn α = 0,672 3,98 0,51 721 

Stærstur hluti þess matar sem til er á heimilinu er hollur. 3,90 0,82 721 

Ég hvet barnið mitt til að smakka nýjan mat. 4,64 0,69 719 

Ég ræði við barnið mitt af hverju það er mikilvægt að borða hollan mat. 4,18 0,98 720 

Ég segi barninu mínu að hollur matur bragðist vel. 4,01 1,08 720 

Ég hvet barnið mitt til að smakka fjölbreyttan mat. 4,70 0,61 719 

Ég er góð fyrirmynd fyrir barnið mitt með því að borða sjálf/ur hollan mat. 3,85 0,94 718 

Ég reyni að sýna hrifningu þegar ég borða hollan mat. 3,77 1,15 719 

Ég sýni barninu mínu hversu mikið ég nýt þess að borða hollan mat. 3,74 1,09 719 

Eftirlit α = 0,718  3,51 0,87 667 

Fylgist þú með sykurneyslu barnsins þíns? 3,80 1,11 666 

Fylgist þú með neyslu barnsins þíns á sykruðum drykkjum? 4,23 1,07 665 

Þrýstingur foreldra α = 0,755 2,32 0,69 720 

Gefur þú barninu þínu eitthvað að borða eða drekka ef það er í uppnámi, þrátt fyrir að 

þú haldir að barnið sé ekki svangt? 

1,63 0,90 666 

Ég umbuna barninu mínu með uppáhalds mat þess ef það hagar sér vel. 2,13 1,12 721 

Ég verðlauna barnið mitt fyrir góða hegðun með því að bjóða því sætindi. 1,89 1,08 720 

Ef barnið mitt segir að það sé ekki svangt reyni ég samt að fá það til þess að borða. 2,67 1,22 720 

Ég refsa barninu mínu með því að leyfa ekki sælgæti eða sætindi ef það hagar sér illa. 1,51 0,92 719 

Ef barnið mitt borðar lítið, hvet ég það til að borða meira. 3,60 1,12 717 

Þegar barnið mitt segist vera búið að borða, reyni ég að fá það til að taka einn eða 

fleiri bita af matnum. 

2,75 1,24 719 

Takmörkun α = 0,728 1,42 0,45 720 

Ég hvet barnið mitt til að borða minna svo það fitni ekki. 1,21 0,61 720 

Ég gef barninu mínu litla skammta af mat til þess að stjórna þyngd þess. 1,19 0,53 719 

Ef barnið mitt borðar meira en vanalega í einum matmálstíma reyni ég að takmarka 

það sem barnið borðar í næsta matmálstíma. 

1,21 0,54 720 

Ég takmarka neyslu barnsins míns á fitandi mat. 2,35 1,23 718 

Það er ákveðinn matur sem barnið mitt ætti ekki að borða vegna þess að hann er 

fitandi. 

1,51 0,92 719 

Ég leyfi barninu mínu ekki að borða milli mála því ég vil ekki að það fitni. 1,26 0,59 718 

Barnið stjórnar α = 0,587 3,24 0,70 667 

Leyfir þú barninu þínu að borða það sem það langar í? 3,15 0,85 666 

Leyfir þú barninu þínu að velja hvað það fær sér af þeim mat sem er í boði við 

matarborðið? 

3,92 1,12 665 

Býðurðu barninu þínu eitthvað annað, ef því líkar ekki við það sem er í matinn? 2,30 1,20 665 

Leyfir þú barninu þínu að fá sér millimál þegar það vill? 3,62 1,01 666 

 

Út frá áreiðanleikagreiningu var ákveðið að sameina aðferðirnar í 5 þætti. Foreldrar virtust 

vera frekar hlynntir þeim fullyrðingum sem heilsusamleg matarleiðsögn felur í sér ásamt 

eftirliti og að leyfa barninu að stjórna. Foreldrar virtust ekki nota aðferðirnar þrýstingur 
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foreldra og takmörkun en flestir voru frekar ósammála eða mjög ósammála þeim 

aðferðum.  

Í töflu 4 eru upplýsingar um lýsandi niðurstöður þeirra fullyrðinga er snúa að kvíða 

og þunglyndi.  

Tafla 4. Lýsandi niðurstöður þeirra fullyrðinga sem snúa að kvíða og þunglyndi 

Fullyrðing M sf N 

Kvíði α = 0,85 2,39 0,83 558 

Ég er uppspennt(ur) og taugatrekkt(ur). 2,69 1,16 558 

Ég fæ einhvers konar hræðslutilfinningu eins og eitthvað hræðilegt sé að 

fara að gerast. 

2,12 1,16 557 

Áhyggjur fara í gegnum hugann. 3,32 1,03 555 

Ég get setið róleg(ur) og verið afslöppuð/afslappaður.* 4,02 1,03 556 

Ég finn til hræðslukenndar, fékk óróleikatilfinningu í magann. 2,36 1,16 554 

Ég er óróleg(ur), eins og ég þurfi alltaf að vera að aðhafast eitthvað. 2,70 1,20 555 

Ég fæ skyndilega ofsahræðsluköst. 1,57 0,95 554 

Þunglyndi α = 0,73 1,94 0,65 557 

Ég get notið góðrar bókar eða skemmtilegs efnis í útvarpi eða sjónvarpi.* 4,29 0,89 555 

Ég nýt þess að gera hluti sem ég var vön/vanur að gera áður.* 3,75 0,96 557 

Ég get hlegið og séð það skoplega í kringum mig.* 4,45 0,69 557 

Ég er kát(ur).* 4,13 0,75 557 

Ég er spennt(ur) fyrir komandi tímum.* 3,85 0,95 553 

Ég er seinni til hugsana og verka en áður. 2,56 1,13 556 

Ég hef misst áhugann á því hvernig ég lít út. 2,23 1,07 555 

*Viðsnúin atriði 
 

Hér var einnig framkvæmd áreiðanleikagreining á annars vegar kvíðabreytum og hins 

vegar þunglyndisbreytum. Áreiðanleikinn var góður í báðum þáttum (frá α = 0,73-0,85) og 

því voru þær breytur sem snúa að einkennum kvíða sameinaðar og þær breytur sem snúa 

að einkennum þunglyndis sameinaðar.  

Í töflu 5 eru upplýsingar um lýsandi niðurstöður þeirra þátta sem falla undir 

áhættuþætti átraskana. 
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Tafla 5. Lýsandi niðurstöður þeirra fullyrðinga sem snúa að átröskun 

Fullyrðing M sf N 

Megrunarþráhyggja α = 0,901 2,90 1,17 605 

Hugsar þú um megrun? 2,90 1,34 604 

Finnur þú til mikillar sektarkenndar eftir að hafa borðað of mikið? 2,68 1,35 604 

Tilhugsunin um að þyngjast hræðir þig. 3,17 1,33 603 

Þú ert upptekin/n af lönguninni að verða grennri. 2,87 1,35 603 

Lotugræðgi α = 0,838 1,87 0,82 605 

Borðar þú þegar þú ert í uppnámi? 2,64 1,29 605 

Hefur þú farið í ástand þar sem þér finnst þú ekki getað hætt að borða? 2,06 1,22 605 

Hugsar þú um að borða mikið í einu? 2,02 1,16 603 

Borðar þú eðlilega fyrir framan aðra og treður í þig þegar þú ert ein/n? 1,73 1,12 604 

Hugsar þú um að kasta upp til þess að léttast? 1,27 0,78 604 

Borðar þú eða drekkur í laumi? 1,51 0,94 603 

Óánægja með eigin líkama α = 0,944 2,79 0,36 604 

Finnst þér maginn á þér vera of stór? 3,25 1,43 602 

Finnst þér lærin á þér vera of stór? 2,87 1,48 603 

Finnst þér maginn þinn vera í réttri stærð?* 3,71 1,41 476 

Ert þú sátt/ur með líkamslögunina þína?* 3,12 1,45 464 

Finnst þér mjaðmirnar þínar vera of stórar? 2,87 1,48 603 

Finnst þér lærin þín vera í réttri stærð?* 3,13 1,51 458 

Finnst þér rassinn þinn vera of stór? 2,87 1,48 603 

Finnst þér mjaðmirnar þínar vera í réttri stærð?* 2,79 1,52 423 

*Viðsnúin atriði 
 

Hér var einnig framkvæmd áreiðanleikagreining á þremur þáttum sem falla undir 

áhættuþætti átraskana. Þættirnir eru megrunarþráhyggja, lotugræðgi og óánægja með eigin 

líkama. Áreiðanleikinn var góður í öllum þáttum (frá α = 0,74-0,94) og því voru þær 

breytur sem snúa að sams konar einkennum átröskunar sameinaðar. Eitt atriði var fjarlægt 

af þeim sökum að það þótti ekki nógu áreiðanlegt þegar áreiðanleikagreining var gerð. 

Fullyrðingin er „Borðar þú sætindi og kolvetnaríkann mat án þess að finna fyrir spennu 

eða kvíða?“ 

5.1 Tengsl aðferða foreldra og andlegrar heilsu 

Framkvæmd var fjölvíð aðhvarfsgreining fyrir hverja aðferða fyrir sig og skoðuð tengslin 

milli þeirra og andlegrar heilsu foreldra. Forsendur voru kannaðar og var Durbin-Watson 

gildið á bilinu 1,954-2,105 hjá aðferðunum fimm sem sýnir að það er engin sjálffylgni í 
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gögnunum. Hæsti VIF stuðullinn var 1,631 sem segir að gögnin séu laus við marglínuleika. 

Cooks gildin voru á bilinu 0,002-0,050 sem segir að það sé enginn frávillingur að skekkja 

niðurstöðurnar. Normalritin voru ágætlega normaldreifð og punktaritin sýndu enga 

misdreifni. Því stóðust allar forsendur og greiningar voru framkvæmdar.  

Til að kanna tilgátu 1 voru tengsl á milli aðferðarinnar þrýstingur foreldra og 

andlegu kvillanna skoðuð og kom í ljós að þau voru marktæk (F(5, 551) = 5,212; p < 0,05). 

Skýringarhlutfallið (R2) var 0,045 sem þýðir að 4,5% af breytileika háðu breytunnar 

þrýstingur foreldra má skýra með breytileika óháðu breytanna, andlegu kvillanna fimm. 

Jákvæð tengsl fundust á milli aðferðarinnar þrýstingur foreldra og megrunarþráhyggju (β 

= 0,170; p < 0,05). 

Tengsl á milli aðferðarinnar barnið stjórnar og andlegu kvillanna voru marktæk 

(F(5, 551) = 3,470; p < 0,05). Skýringarhlutfallið (R2) var 0,031 sem þýðir að 3,1% af 

breytileika háðu breytunnar barnið stjórnar má skýra með breytileika óháðu breytanna, 

andlegu kvillanna fimm. Jákvæð tengsl fundust á milli aðferðarinnar barnið stjórnar og 

óánægju með eigin líkama (β = 0,123; p < 0,05). Neikvæð tengsl fundust á milli 

aðferðarinnar barnið stjórnar og þunglyndis (β = -0,109; p < 0,05). Í ljósi framangreindra 

niðurstaðna er tilgáta 1 ekki studd. 

Þegar tilgáta 2 var könnuð fundust neikvæð tengsl milli heilsusamlegrar 

matarleiðsagnar og þunglyndis (β = -0,126; p < 0,05) annars vegar og lotugræðgi hins 

vegar (β = -0,112; p < 0,05). Tengslin virtust vera sterkust á milli aðferðarinnar 

heilsusamleg matarleiðsögn og kvíða en voru þó ekki mjög sterk, en þar var Beta 

stuðullinn 0,131 en því hærri sem hann er því sterkari er skýringarmáttur óháðu breytanna 

á þær háðu. Tengslin á milli aðferðarinnar heilsusamleg matarleiðsögn og andlegu 

kvillanna voru marktæk (F(5, 551) = 2,733; p < 0,05). Skýringarhlutfallið (R2) var 0,015 

sem þýðir að einungis 1,5% af breytileika háðu breytunnar heilsusamleg matarleiðsögn 

má skýra með breytileika óháðu breytanna, andlegu kvillanna fimm. Tilgáta 2 er því ekki 

studd. 

Þegar tilgáta 3 var könnuð kom í ljós að jákvæð tengsl fundust á milli 

heilsusamlegrar matarleiðsagnar og megrunarþráhyggju (β = 0,105; p < 0,05) annars 

vegar og kvíða (β = 0,131; p < 0,05) hins vegar. Tilgáta 3 er því studd að hluta.  

Þrátt fyrir að tengsl hafi fundist á milli þessara aðferða og andlegu kvillanna eru 

tengslin öll mjög veik og geta ekki gefið góða vísbendingu um að þessir þættir skýri 

aðferðir foreldra við matmálstíma barna sinna og því ekki hægt að styðja að fullu við 
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tilgáturnar þrjár. Tengsl á milli aðferðanna eftirlit og takmarkanir við kvíða, þunglyndi og 

átröskun voru ekki marktæk (p > 0,05).  

 

5.2 Aðferðir foreldra við matmálstímann eftir bakgrunnsbreytum 

Fylgni var í flestum tilfellum ómarktæk þegar aðferðir foreldra við matmálstíma barna 

voru skoðaðar út frá bakgrunnsbreytum. Í ljós kom að aldur foreldris eða barns, menntun, 

hjúskaparstaða foreldris eða fjöldi barna á heimili hafði lítið að segja um þær aðferðir sem 

foreldrar kjósa að nota við matmálstíma barna sinna. Til þess að kanna hvort munur væri 

á aðferðum foreldra milli kynja voru framkvæmd t-próf óháðra úrtaka. Þar kom í ljós að 

marktækur munur var á milli kynja foreldra hvað varðar aðferðirnar heilsusamlega 

matarleiðsögn (t(557)=3,023;  p < 0,05) og takmarkanir (t(557)=1,826; p < 0,05). Karlar 

virðast notast meira við heilsusamlega matarleiðsögn og takmarkanir heldur en konur. 

Ekki fannst marktækur munur á aðferðunum eftirlit, þrýstingur foreldra eða barnið 

stjórnar út frá kyni foreldris. Hins vegar er ekki hægt að alhæfa að munur sé á milli kynja 

út frá þessum niðurstöðum þar sem mjög fáir feður svöruðu könnuninni. 
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6 Umræða 

Undanfarin ár hefur rannsóknum á aðferðum foreldra við matmálstíma barna fjölgað og 

hafa fræðimenn velt vöngum yfir ástæðum þess að foreldrar kjósi að nota ákveðnar aðferðir 

fram yfir aðrar (Feinberg o.fl., 2008; Haycraft, 2020; Khandpur o.fl., 2014). Það hefur hins 

vegar ekki verið nógu vel rannsakað hvers vegna foreldrar temja sér ákveðnar aðferðir eða 

hvort það sé tilviljun að ákveðnar leiðir eru farnar (Spence o.fl., 2016). Ástæðurnar geta 

verið margar en flestir foreldrar verða fyrir einhverjum áhrifum frá umhverfinu í 

matartengdu uppeldi sínu, hvort sem það eru vinir eða fjölskyldan, samfélagið, trúin, 

heilsusamleg sjónarmið eða annað (Kiefner-Burmeister o.fl., 2014). Það sem manni líkar 

eða mislíkar spilar stórt hlutverk í matarvali okkar allra, og þá sér í lagi barna. Það að annað 

sé valið fram yfir hitt mótast bæði út frá erfðum og umhverfisþáttum, blanda af 

meðfæddum óskum og getu til að þróa nýjar óskir, þ.e. að læra hvað er nærandi og hvað 

er óhætt að borða (Scaglioni, Arrizza, Vecchi og Tedeschi, 2011).  

Það er þó ljóst að foreldrar hafa mikil áhrif á matarhegðun og matarvenjur barna 

sinna með einum eða öðrum hætti. Foreldrar bera ábyrgð á að vera góðar fyrirmyndir fyrir 

börnin sín hvað varðar matarvenjur og að miðla heilsusamlegri matarleiðsögn til komandi 

kynslóða. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem alast upp við óheilbrigt mataræði eru líklegri 

til að þróa með sér sjúkdóma á fullorðinsárum (Gaziano, 1998) og lifa óheilbrigðu líferni 

á fullorðinsárum (Smithers o.fl., 2000). Palfreyman o.fl. (2014) vildu meina að foreldrar 

sem leggja minni áherslu á að vera góð fyrirmynd og hafa lítið eftirlit við matmálstímann 

væru líklegri til þess að eiga börn sem glíma við ofþyngd eða óheilbrigða matarhegðun. 

Markmiðið í þessari rannsókn var að skoða hvort kvíði, þunglyndi eða átraskanir 

foreldra geti skýrt hvernig aðferðir þeir temja sér við matmálstíma barna sinna. Flestar 

tilgátur voru ekki studdar og þær sem voru studdar voru einungis studdar að hluta til og að 

mjög litlu leyti. Margar rannsóknir af þessu tagi hafa verið gerðar og hafa niðurstöður bent 

til þess að kvíði, þunglyndi og átröskun foreldra sé hægt að tengja við ákveðnar aðferðir 

sem notaðar eru við matmálstíma barna (Blissett, Meyer og Haycraft, 2007; Coulthard, 

Blissett og Harris, 2004; Haycraft, 2020). Þessar aðferðir eru meðal annars þrýstingur á að 

barnið borði ákveðinn mat eða borði meira, að takmarka ákveðinn mat eða umbuna barninu 

fyrir að borða, en þessar aðferðir eru flokkaðar sem stjórnandi aðferðir.  

Hér voru niðurstöðurnar þó ekki þær sömu og í fyrri rannsóknum en niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar á aðferðunum fimm sem foreldrar temja sér við matmálstíma barna 

sinna, þ.e. heilsusamleg leiðsögn, eftirlit, þrýstingur foreldra, takmörkun og þegar barnið 
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stjórnar, og andlegum kvillum svo sem þunglyndi, kvíða og átröskun, leiddu í ljós að 

andlegir kvillar foreldra hafa lítil sem engin áhrif á aðferðir sem foreldrar nota við 

matmálstíma barna sinna.  

Tilgáta 1 um að foreldrar með kvíða, þunglyndi eða átröskun notist við stjórnandi 

aðferðir við matmálstímann var sett fram út frá fyrri rannsóknum en vísbendingar bentu til 

þess að foreldrar með kvíða, þunglyndi eða átröskun reyni að stjórna barni sínu meira þegar 

það borðar, burtséð frá því hvort barninu líki maturinn eða hvaða áhrif aðferðin hefur á 

barnið (Blissett og Haycraft, 2008, 2011; de Lauzon-Guillain, Musher-Eizenman, Leporc, 

Holub og Charles, 2009; Elias, Power, Beck, Goodell, Johnson, Papaioannou og Hughes, 

2016). Hér kom hins vegar í ljós að foreldrar með kvíða, þunglyndi eða átröskun voru ekki 

endilega líklegri til þess að nota stjórnandi aðferðir eða leiða hjá sér viðbrögð barnsins 

heldur eru þeir alveg jafn líklegir til að nota móttækilegar aðferðir eins og heilsusamleg 

matarleiðsögn og eftirlit og er tilgáta 1 því ekki studd. Þær niðurstöður verða að teljast 

jákvæðar.  

Ýmis gögn eru til sem styðja það að foreldrar sem glíma við andlega kvilla á borð 

við kvíða, þunglyndi eða átröskun geti verið afskiptalausir gagnvart matarvenjum barna 

sinna, haft með þeim lítið eftirlit og taki almennt minni þátt í matmálstíma barna sinna 

(Haycraft, 2020). Miller, Ellis og Domoff (2016) töldu foreldra sem hafa minni tíma, t.d. 

þá sem vinna mikið eða hafa lítið fjármagn, eiga erfitt með að bjóða upp á næringarríkar 

máltíðir sem leiðir til þess að börn sækja meira í næringarsnautt snarl. Þetta getur verið 

krefjandi og kvíðavaldandi fyrir foreldra og var tilgáta 2 sú að neikvæð tengsl væru á milli 

þess að foreldrar glími við einkenni kvíða, þunglyndi eða átröskun og aðferðanna eftirlit 

eða heilsusamleg matarleiðsögn. Var sú tilgáta sett fram út frá þeim gögnum sem lágu fyrir 

en hér voru niðurstöðurnar ekki þær sömu og hafa verið í fyrri rannsóknum. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á að foreldrar með kvíða, þunglyndi eða átröskun voru ekki ólíklegri en aðrir 

til þess að nota aðferðina eftirlit og heilsusamlega matarleiðsögn og er tilgáta 2 því ekki 

studd. 

Áhugavert var að sjá að tilgáta 3, um að foreldrar sem glíma við einkenni 

átröskunnar séu líklegri til þess að nota heilsusamlega matarleiðsögn, var studd að hluta. 

Í ljós kom að þeir foreldrar sem glíma við einkenni megrunarþráhyggju, sem er eitt afbrigði 

átröskunar, eru líklegir til þess að nota heilsusamlega matarleiðsögn eins og að ræða við 

börnin sín um mikilvægi þess að borða hollt og hvaða ávinning heilsusamlegt mataræði 

hefur. Þessar niðurstöður styðja við rannsókn Whitehouse og Harris (1998) sem vildu 

meina að þrátt fyrir að foreldrar glími við átröskun, þurfi ekki að vera svo að þeir færi það 
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yfir á barnið sitt heldur stuðlar það jafnvel að heilbrigðum matarvenjum og matarhegðun 

hjá barninu. Þrátt fyrir að niðurstöðurnar sýni að tengsl séu á milli megrunarþráhyggju og 

heilsusamlegrar matarleiðsagnar, voru þau mjög veik og skýrir andlegi kvillinn aðferðina 

að mjög litlu leyti. Ekki er þó hægt að alhæfa að þeir foreldrar sem glíma við önnur afbrigði 

af átröskun notist við aðferðina heilsusamleg matarleiðsögn þrátt fyrir að þeir foreldrar 

sem glíma við megrunarþráhyggju notist við aðferðina að einhverju leyti. Að lokum voru 

þeir foreldrar sem glíma við megrunarþráhyggju líklegri til þess að nota takmarkanir eins 

og það að takmarka óholla fæðu eða minna barnið á afleiðingar þess að borða fitandi mat 

sem getur verið gott upp að vissu marki. 

Foreldrar sem eru óánægðir með eigin líkama eru líklegri til þess að notast við 

aðferðir sem fela í sér að barnið stjórni sem þýðir að barnið hefur frjálsari hendur hvað það 

borðar og hvenær það borðar. Foreldrið skiptir sér ekki mikið af heldur felur barninu traust 

til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir hvað varðar matmálstímann.  

Eins og áður hefur komið fram eru heilsusamleg matarleiðsögn og eftirlit þær 

aðferðir sem falla undir móttækilegar aðferðir foreldra við matmálstímann en þrýstingur 

foreldra, takmörkun og barnið stjórnar eru aðferðir sem falla undir stjórnandi aðferðir. 

Það má því segja að þeir foreldrar sem glíma við kvíða, þunglyndi og átröskun geti bæði 

verið móttækilegir og stjórnandi í aðferðum sínum við matmálstíma barna. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar styðja að mjög litlum hluta til við niðurstöður Haycraft (2020), en þær 

niðurstöður bentu til þess að kvíða, þunglyndi og átröskun mæðra væri hægt að tengja við 

aðferðir sem falla undir stjórnandi aðferðir við matmálstímann, til dæmis þrýstingur á að 

barnið borði, takmörkun á mat, umbun fyrir það að borða, refsing fyrir að borða ekki og 

fleira. Samkvæmt Haycraft (2020) eru mæður sem glíma við kvíða eða þunglyndi ólíklegar 

til að nota heilsusamlega matarleiðsögn og eru með lítið eftirlit, þær sýna ekki eins mikla 

nærgætni við matmálstímann, geta illa lesið í viðbrögð barnsins og reyna að stjórna 

tilfinningum barnsins gagnvart mat.  

Hér kom hins vegar annað í ljós en ekkert bendir til þess að foreldrar sem glíma við 

kvíða, þunglyndi eða átröskun noti frekar stjórnandi aðferðir fram yfir móttækilegar 

aðferðir. Þetta gefur til kynna að andleg veikindi foreldra eins og kvíði, þunglyndi eða 

átröskun skýri að litlu sem engu leyti þær aðferðir sem foreldrar beita í kringum 

matmálstíma barna sinna. Það er þó alltaf varhugavert að alhæfa út frá niðurstöðum þegar 

við úrtak án líkinda er notað, þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir að úrtakið endurspegli 

þýðið en það getur þó gefið vísbendingar um það. Þar sem að lítil sem engin tengsl eru á 

milli kvíða, þunglyndis og átröskunar foreldra og þeirra aðferða sem þeir nota við 
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matmálstíma barna sinna er ekki nauðsynlegt að veita þeim foreldrum neina sérstaka 

eftirfylgni hvað varðar mataræði barna þeirra af hálfu heilbrigðistarfsmanna, þeirra sem 

vinna með börnum eða þeirra sem vinna með foreldrum með kvíða, þunglyndi eða 

átröskun. 

Áhugavert væri að rannsaka mun á milli aðferða foreldra við matmálstíma barna 

eftir kyni foreldris í framhaldi af þessari rannsókn þar sem að þær takmarkanir sem lágu 

fyrir voru hversu fáir karlmenn svöruðu og því erfitt að alhæfa niðurstöðurnar út frá kyni. 

Einnig eru mælitækin sem notast var við erlend og því erfiðara að nota þau fyrir íslenska 

foreldra þar sem menningarmunur getur spilað stórt hlutverk í uppeldisaðferðum við 

matmálstíma barna. 
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Viðauki 1 

Rafræn spurningakönnun: 

 

Ágæti þátttakandi, 

Kristín Eva Ólafsdóttir heiti ég og er meistaranemi í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 

við Háskóla Íslands. Eftirfarandi könnun snýr að aðferðum foreldra við matmálstíma 

barna þeirra út frá andlegri heilsu og því bið ég einungis foreldra sem eiga barn eða 

börn á aldrinum 2-12 ára um að svara. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Auðar 

Hermannsdóttur. 

 

Það tekur einungis nokkrar mínútur að svara spurningunum og verða svörin ekki rakin til 

þátttakenda. 

 

Með fyrir fram þökkum, 

Kristín Eva Ólafsdóttir, keo5@hi.is 
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Viðauki 2 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

 

Stærstur hluti þess matar sem til er á heimilinu er hollur 

Ég hvet barnið mitt til að smakka nýjan mat    

Ég ræði við barnið mitt afhverju það er mikilvægt að borða hollan mat   

Ég segi barninu mínu að hollur matur bragðist vel  

Ég hvet barnið mitt til að smakka fjölbreyttan mat   

Ég er góð fyrirmynd fyrir barnið mitt með því að borða sjálf/ur hollan mat   

Ég reyni að sýna hrifningu þegar ég borða hollan mat   

Ég sýni barninu mínu hversu mikið ég nýt þess að borða hollan mat   

Fylgist þú með sykurneyslu barnsins þíns    

Fylgist þú með neyslu barnsins þíns á sykruðum drykkjum? 

Gefur þú barninu þínu eitthvað að borða eða drekka ef það er í uppnámi, þrátt fyrir að þú haldir að barnið sé ekki svangt? 

Ég umbuna barninu mínu með uppáhalds matnum sínum ef það hagar sér vel  

Ég verðlauna barnið mitt fyrir góða hegðun með því að bjóða því sætindi  

Ef barnið mitt segir að það sé ekki svangt reyni ég samt að fá það til þess að borða 

Ég refsa barninu mínu með því að leyfa ekki sælgæti eða sætindi ef það hagar sér illa 

Ef barnið mitt borðar lítið, hvet ég það til að borða meira   

Þegar barnið mitt segist vera búið að borða, reyni ég að fá það til að taka einn eða fleiri bita af matnum 

Ég hvet barnið mitt til að borða minna svo það fitni ekki 

Ég gef barninu mínu litla skammta af mat til þess að stjórna þyngd þess 

Ef barnið mitt borðar meira en vanalega í einum matmálstíma reyni ég að takmarka það sem barnið borðar í næsta matmálstíma 

Ég takmarka neyslu barnsins míns á fitandi 

mat 

   

Það er ákveðinn matur sem barnið mitt ætti ekki að borða vegna þess að hann er fitandi 

Ég leyfi barninu mínu ekki að borða milli mála því ég vil ekki að það fitni 

Leyfir þú barninu þínu að borða það sem því langar í?  

Leyfir þú barninu þínu að velja hvað það fær sér af þeim mat sem er í boði við matarborðið? 

Býðuru barninu þínu eitthvað annað, ef því líkar ekki við það sem er í matinn? 

Leyfir þú barninu þínu að fá sér millimál þegar það vill?   

 

 

 

 

 

 
 

Hversu sjaldan eða oft á eftirfarandi við þína líðan? 

 Mjög 

sjaldan 

Frekar 

sjaldan 

Hvorki 

sjaldan né oft 

Frekar oft Mjög oft  
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Ég er uppspennt(ur) og taugatrekkt(ur)    

Ég fæ einhvers konar hræðslutilfinningu eins og eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast   

Áhyggjur fara í gegnum hugann  

Ég get setið róleg(ur) og verið afslöppuð/afslappaður*   

Ég finn til hræðslukenndar, fékk óróleikatilfinningu í magann   

Ég er óróleg(ur), eins og ég þurfi alltaf að vera að aðhafast eitthvað   

Ég fæ skyndilega ofsahræðsluköst   

Ég get notið góðrar bókar eða skemmtilegs efnis í útvarpi eða sjónvarpi*   

Ég nýt þess að gera hluti sem ég var vön/vanur að gera áður* 

Ég get hlegið og séð það skoplega í kringum mig* 

Ég er kát(ur)*  

Ég er spennt(ur) fyrir komandi tímum*  

Ég er seinni til hugsana og verka en áður 

Ég hef misst áhugann á því hvernig ég lít út 

 
Hversu sjaldan eða oft? 

 Mjög 

sjaldan 

Frekar 

sjaldan 

Hvorki 

sjaldan né oft 

Frekar oft Mjög oft  

Borðar þú sætindi og kolvetnaríkann mat án þess að finna fyrir spennu eða kvíða?   

Hugsar þú um megrun?   

Finnur þú til mikillar sektarkenndar eftir að hafa borðað of mikið?  

Tilhugsunin um að þyngjast hræðir þig   

Þú ert upptekin/n af lönguninni að verða grennri   

Borðar þú þegar þú ert í uppnámi?   

Hefur þú farið í ástand þar sem þér finnst þú ekki getað hætt að borða?   

Hugsar þú um að borða mikið í einu? 

Borðar þú eðlilega fyrir framan aðra og treður í þig þegar þú ert ein/n? 

Hugsar þú um að kasta upp til þess að léttast?  

Borðar þú eða drekkur í laumi?  

Finnst þér maginn á þér vera of stór? 
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Bakgrunnsbreytur 

1. Hver er aldur þinn?  

- 25 ára eða yngri 

- 26-30 ára 

- 31-35 ára 

- 36-40 ára 

- 41-45 ára 

- 46-50 ára 

- 51-55 ára 

- 56-60 ára 

- Eldri en 60 ára 

 

2. Hvert er kyn þitt?  

- Karl 

- Kona 

- Skilgreini mig hvorki sem karl né konu 

 

3. Hjúskaparstaða?  

- Gift/ur  

- Skilin/n  

- Sambúð  

- Einhleyp/ur 

- Annað 

 

4. Merktu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið 

- Grunnskólapróf 

- Iðnmenntun 

- Stúdentspróf 

- Grunnnám á háskólastigi 

- Framhaldsnám á háskólastigi 

- Doktorsgráða 

- Annað 

 

5. Hversu mörg börn eru á heimilinu? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5  

- 6 eða fleiri 
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Viðauki 3 

Mælitæki 1 - Comprehensive Feeding Practices 
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Mælitæki 2 - Eating Disorder Inventory 
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Mælitæki 3 - Hospital Anxiety and Depression Scale 

 


