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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til B. Ed.- prófs í kennarafræðum 

við Hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. 

 

Offita barna og unglinga á Íslandi sem og í öðrum löndum er vaxandi vandamál sem 

við verðum að horfast í augu við og viðurkenna. Þetta sýna bæði erlendar og 

innlendar rannsóknir og benda niðurstöður þeirra til þess að mikilla breytinga sé þörf 

á lífsstíl fólks. Börn eru skilgreind sem börn fram að 18 ára aldri og er það skylda 

hinna fullorðnu  að veita þeim vernd og hlúa að grunnþörfum þeirra bæði andlega og 

líkamlega.  

Hollt mataræði og hreyfing er ein að grunnþörfum barna. Mikilvægt er að allir 

sem að umönnun barna koma séu vakandi fyrir því þegar börn eru farin að þyngjast 

óeðlilega mikið. Æskilegt er að tilvonandi mæðrum sé kynnt hversu mikilvægt það er 

að hafa börn á brjósti sem allra lengst og fresta því að gefa börnum fasta fæðu. 

Rannsóknir sýna að börn sem fá of snemma fasta fæðu eru líklegri til að þyngjast of 

mikið.  Flest börn á Íslandi byrja í leikskóla um 2ja ára aldur og eru þá jafnvel búin að 

vera í umsjón dagforeldra frá því að fæðingarorlofi lýkur. Hlutverk leikskóla er því 

mikið er varðar umönnun og uppeldi barna og lýtur það m.a. að mataræði, hreyfingu 

sem og almennu heilbrigði barna. Leikskólakennarar hafa ráðgefandi hlutverki að 

gegna gagnvart foreldrum og verða að vera tilbúnir að benda foreldrum á ef einhver 

vandamál koma upp varðandi barnið og leita lausna í samráði við þá ef þarf. Þetta á 

einnig við ef  grípa þarf til aðgerða þegar börn eru orðin of þung.  

Í ritgerðinni er leitað svara við því hverjar helstu orsakir offitu ungra barna eru 

hér á landi og erlendis. Einnig verður fjallað um hugsanlegar afleiðingar offitu á líf  

og heilsu barna. 
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Abstract 
 
This thesis is the final assignment for the B.Ed. degree in Education within the School 

of Humanities and Social Sciences in the University of Akureyri.  

Obesity among children and teenagers in Iceland and other countries is an 

expanding problem which needs to be faced and admitted. Domestic and foreign 

research findings imply that changes in people’s lifestyle is needed. Children are 

defined as children up to 18 years old. Hence, it is the adult’s duty to protect them and 

foster their basic needs, both mentally and physically.  

Healthy diet and enough exercise belong to human basic needs. It is very 

important for all parents / caregivers to be aware if their children have gained too 

much weight. Preferably, all mothers-to-be, should be made clear how important it is 

to breastfeed babies as long as possible and delay the beginning of solid food. 

Research findings have revealed that children who start to get solid food too soon are 

more likely to gain too much weight. Most Icelandic children start going to nurseries 

around the age of two, having been in the care of child-minders since the end of 

maternity leaves. Hence, the nurseries play a big role concerning caring and 

upbringing of children in relation to healthy diet, exercise as other general health 

matters of children. The nursery nurses play role as advocates for parents and must be 

ready to point out some problems concerning their children and help finding solutions 

in cooperation with the parents if needed. This applies also to overweight children.   

The purpose of this thesis is to explore and find answers to the main causes of 

obesity among young children, both in Iceland as abroad. Possible effects of obesity 

concerning health and quality of life will also be covered in this thesis.  
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1. Inngangur 
 
Kveikjan að þessu verkefni er hinn sýnilegi vandi sem offita ungra barna er í dag og 

aukin vitundarvakning í samfélaginu gagnvart þessum vanda. Hin mikla velmegun á 

Íslandi og breytingar á lífsmynstri fjölskyldna undanfarin ár hefur að mati höfundar 

leitt til þess að börn hreyfa sig mun minna. Það ástand sem hefur skapast í 

þjóðfélaginu á síðasta eina og hálfa ári hjálpar ekki til. Margt fólk hefur minni fjárráð 

og kemur það niður á þeirri afþreyingu sem það hefur verið að greiða fyrir börn sín 

eftir skóla. Hins vegar getur þetta ástand líka verið jákvætt því margt bendir til þess að 

fjölskyldur eyða meiri tíma saman núna og þá m.a. í afþreyingu sem kostar lítið og öll 

fjölskyldan getur tekið þátt í, eins og gönguferðir og sundferðir. Eins virðist sem þessi 

nýi veruleiki Íslendinga ýti undir að fólk gengur og hjólar meira milli staða (Margrét 

Lilja Stefánsdóttir, 2009). 

Í starfi mínu sem leikskólakennari í 17 ár sé ég þó nokkurn mun, bæði 

jákvæðan og neikvæðan.  Börn borða meira, þau eru sólgnari í skyndibita og sælgæti 

og fá minni hreyfingu t.d. bera foreldrar þau jafnvel langt fram eftir aldri inn í 

leikskólann.  Aftur á móti eru leikskólar landsins miklu meðvitaðri í dag en áður fyrr 

um það fæði sem borið er á borð fyrir börnin í leikskólanum.   

Matráðar í mörgum leikskólum vinna mjög metnaðarfullt starf við að setja 

saman matseðla með tilliti til þess að öllum fæðuflokkum sé gert jafn hátt undir höfði 

og mikil fjölbreytni sé í fyrirrúmi á þeim réttum sem boðið er upp á. Einnig nota þeir 

vandað hráefni. Starfsfólk leikskóla er að mínu mati mjög ötult við að hvetja börnin til 

að smakka allan mat og sína hófsemi þegar þau eru að skammta sér sjálf til að þau 

læri að skammta sér ekki meira en þau telji sig geta borðað, því lengi býr að fyrstu 

gerð. Í starfi mínu hef ég séð að þegar börn eru farin að þyngjast umfram það sem 

vaxtarkúrfan segir til um þá má ekki slaka á eitt augnablik og grípa þarf inn í með 

viðeigandi hætti sé það mögulegt. 

 Í ritgerðinni er leitast við að svara þeim spurningum hverjar séu helstu 

orsakir offitu ungra barna hérlendis sem og erlendis og hverjar séu afleiðingar fyrir 

líf og heilsu þeirra barna sem eru of feit. Lagt verður upp með að svara  

því hvernig er hægt að sporna við þeirri þróun sem er á offitu barna í dag  

og hvernig við getum stutt við þær fjölskyldur sem eru að glíma við þann vanda.  

Það er von mín að þessi ritgerð geti nýst mér og öðrum sem starfa með 
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 börnum til að vinna meira fyrirbyggjandi starf m.a. með því að auka þekkingu 

 á þeim vanda sem offita ungra barna er og hvernig leikskólinn getur komið 

 til móts við þarfir of þungra barna og foreldra þeirra. 
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2. Offita ungra barna 

 
Offita barna er vaxandi vandamál í heiminum í dag. Á síðustu misserum hefur orðið 

mikil vakning varðandi offitu og eru sérfræðingar á mörgum sviðum að rannsaka 

orsakir og afleiðingar offitu barna og unglinga. Í Bandaríkjunum er talað um að eitt af 

hverjum fimm börnum séu of feit og fer þessi tala stöðug vaxandi, tala feitra barna 

hefur vaxið um helming og tala mjög feitra hefur tvöfaldast. Offita barna í 

Bandaríkjunum er algengari meðal barna frá fátækum fjölskyldum og þar sem 

foreldrar eru lítið menntaðir (Andersen, 2003). Könnun sem var gerð hér á landi árið 

2003 leiddi í ljós að hlutfall of feitra íslenskra barna er heldur lægra en í 

Bandaríkjunum en hefur vaxið mjög mikið á undaförnum árum. Könnunin leiddi 

ennfremur í ljós að íslensk börn eru einna þyngst þegar þau eru borin saman við börn í 

öðrum löndum Evrópu (Inga Þórsdóttir, 2003). Rannsóknarstofa í næringarfræði á 

vegum Landspítalans hefur í samstarfi við Hjartavernd kannað þróun ofþyngdar hjá 

börnum hér á landi. Samkvæmt þessum rannsóknum eru í dag 15 - 20% 2ja ára barna 

of þung og orðin of feit 6 ára miðað við alþjóðleg gildi (Inga Þórsdóttir, 2003).  

Þegar á að kanna hvort börn séu of þung þarf að hafa margt í huga. Engir tveir 

einstaklingar eru eins og er nauðsynlegt að skoða hvert tilfelli fyrir sig þegar meta á 

líkamsástand þeirra. Notaður er líkamsþyngdarstuðull (BMI) til að greina þyngd og 

offitu barna og unglinga en BMI tala barna og unglinga er mismunandi eftir aldri og 

kyni (Slyper, 2004; Inga Þórsdóttir, 2003). Mæla þarf hæð og þyngd og reikna út frá 

því kjörþyngd þeirra, best er að fá lækna til að reikna út kjörþyngdina. Nánar verður 

fjallað um BMI síðar í verkefninu. Talið er að börn fái síður sjúkdóma sem tengjast 

offitu en fullorðnir, en börn sem eru of feit eiga á hættu að verða of feitir unglingar og 

of feitt fullorðið fólk (Slyper, 2004; Inga Þórsdóttir, 2003).  

Gerð var rannsókn á íslenskum einstaklingum sem voru fæddir á árunum 1914 

til 1935. Þar var 2,6% 7 ára drengja sem flokkuðust of þungir en þegar þeir voru 

skoðaðir á fullorðinsárum voru þeir allir ennþá of þungir. Þetta styður mjög þá 

umræðu að offita barna fylgi þeim á fullorðinsár.  Fram kemur að hátt í 20% 2ja ára 

barna eru of þung en í kringum 1930 voru aðeins 2,6% 7 ára drengja of þungir (Inga 

Þórsdóttir, 2003).  Hér á árum áður var það talið hraustleikamerki að vera svolítið 

þéttur, þá þurftu Íslendingar að hafa svolítið utan á sér til að halda á sér hita, en nú er 
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öldin önnur. Langflestir búa við mun betri aðstæður, búa í hlýjum húsum og eiga hlý 

föt til að halda á sér hita.  

 Í íslenskri rannsókn Ingu Þórsdóttur, sem gerð var árið 2004, segir að fimmta 

hvert barn á Íslandi sé of feitt þegar það byrjar í grunnskóla og að tíðni offitu hafi 

fjórfaldast á seinni hluta síðustu aldar. Einnig fjallar Inga um að íslenskar athuganir 

sýni að flest þessara barna berjist við offitu fram á fullorðinsár (Inga Þórsdóttir, 

2004). 

 
 

Mynd 1. Offita barna getur orsakast af erfðaþáttum, lítilli hreyfingu, óhollum mat  

og/eða óheilbrigðum matarvenjum. Höfundur myndar er Felicia Webb 2004. 
 

Margir fullorðnir telja að ef barn er bústið sé það merki um heilbrigði þess en  

mörg þeirra verða samkvæmt rannsóknum offitusjúklingar á fullorðinsárum. Þau eiga 

á hættu að fá ýmis vandamál sem fylgja offitu, eins og t.d. sykursýki II, hækkun 

kólesteróls og of háan blóðþrýsting (Harrington, 2007). Talað er um að of hár 

blóðþrýstingur, hjarta- og æðasjúkdómar séu sjúkdómar hina fullorðnu en dæmi eru 

um að börn allt niður í 10 ára séu greind með þessa sjúkdóma (Wang og Lobstein, 

2005). 

 Í rannsókn sem Harrington (2007) barnalæknir við Children's Hospital í 

Daughters The King og lektor við Eastern Virginia Medical School stóð fyrir, segir að 

oft sé offitu vandamálið komið til að vera um 2ja ára aldur barnsins, jafnvel sé farið 

að bera á því um 3ja mánaða aldur eða um það leyti sem barnið fer að læra hvað á að 

borða og hversu mikið. Í rannsókninni voru skoðuð gögn frá 111 einstaklingum en 
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85% voru almennir borgarar (millistéttarfólk) sem voru á aldrinum 2ja til 20 ára en 

þeir áttu það allir sameiginlegt að hafa komið fimm sinnum á heilsugæslustöð í 

þyngdar-, hæðar- og líkamsmassa mælingu (BMI). Skráningar sýndu að allir  

einstaklingarnir voru í yfirþyngd í öll skiptin sem þeir komu í mælingu  Í ljós kom að 

meira en helmingur barnanna í rannsókninni voru í yfirvigt fyrir 2ja ára aldur og að 

um 90%  þeirra við 5 ára aldur en öll börnin voru í yfirvigt við 10 ára aldur. 

Vísindamenn komust að því að þessi börn hefðu byrjað að bæta á sig í bernsku að 

meðaltali um 0,08 BMI einingum á mánuði en þessi þyngdaraukning hófst um það 

leyti sem börnin voru 3ja mánaða. Harrington (2007) telur að rannsóknin eigi að 

hvetja lækna til þess að vera vakandi gagnvart hraðri þyngdaraukningu á fyrstu 

tveimur árunum í lífi barna. Að mati Harrington (2007) byrja foreldrar að gefa 

börnum fasta fæðu of snemma og æskilegt væri að læknar skipulegðu næringarráðgjöf 

fyrir foreldra svo að þeir geri sér betur grein fyrir áhættunni á að börnin þeirra þyngist 

of hratt. Rannsókn þessi sýnir fram á að til að koma í veg fyrir offitu þurfi læknar að 

byrja miklu fyrr að aðstoða þau börn sem eru orðin of feit mjög ung. Rannsóknin 

kemur fram á þeim tíma þar sem offita barna er eitt af mest áberandi 

heilsufarsvandamálum í Bandaríkjunum. Sem dæmi má nefna eru mörg sjúkrahús í 

Bandaríkjunum farin að bjóða upp á námskeið fyrir börn þar sem þeim eru kenndar 

heilbrigðar matarvenjur og boðið upp á þyngdartaps námskeið, en mönnum hefur ekki 

verið ljóst fyrr en á síðustu árum  hversu fljótt þarf að grípa inn í þegar ung börn eiga í 

hlut (Harrington, 2007; Wang og Lobstein, 2005).  

Rannsókn Harrington (2007) bendir á að byrja eigi fyrir 2ja ára aldur, áður en 

börnin verða bústin og bolluleg, til að grípa inn í þá framvindu sem getur leitt til offitu 

seinna í lífinu.  Hvatt er til þess að læknar endurskoði fæðuráðleggingar er foreldrar fá 

í ungbarnavernd. Mikilvægt sé að fá foreldra og börn til að breyta eins fljótt og auðið 

er þeim slæmu matarvenjum sem þeir hafa tileinkað sér ef forða á barninu frá offitu 

(Harrington, 2007; Landlæknisembættið, 2004). 

 Rannsókn (Harrington 2007) bendir til þess að við þurfum að ræða óæskilega 

þyngdaraukningu barna snemma í bernsku og hafa áhrif á þá stefnu sem offitan er að 

taka. Samkvæmt rannsóknum eru tengsl á milli offitu á barnsaldri og minni lífsgæða, 

þunglyndis, minna sjálfstrausts og minni námsgetu bæði hjá börnum og fullorðnum. 

Einnig benda rannsóknir á að of feit börn standi verr félags- og efnahagslega á 

fullorðinsárum. Rannsóknir sýna einnig að þau börn sem hreyfa sig reglulega á yngri 

árum eru líklegri til að temja sér sama lífstíl á fullorðinsárum (Tinna Laufey 
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Ásgeirsdóttir, 2007; Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján Már Magnússon og 

Rósa Eggertsdóttir, 2003).   

Að mínu mati er mikilvægt að kynna fyrir börnum margskonar 

hreyfimöguleika á leikskólaaldri því þá eru meiri líkur á að þau finni eitthvað við sitt 

hæfi strax á leikskólaárunum og það gæti haft  fyrirbyggjandi áhrif er varðar offitu 

síðar á ævinni.  

Í bók sem var gefin út vegna ráðstefnu á vegum umboðsmanns barna og 

Háskóla Íslands, þar sem gefnir voru út fyrirlestrar margra fræðimanna sem komu 

saman að ræða málefni barna, var Inga Þórsdóttur (2004) að tala um að þeir þættir 

sem mestu máli skipta í þróun líkamsþyngdar, mataræðis og daglegrar hreyfingar hafa 

breyst á síðustu árum. Það sem menn innbyrða af fæðu umfram orkuþörf safnar 

líkaminn í fituvef og ekki þarf að auka mikið við neysluna til þessa að það fari að 

skila sér sem aukin líkamsþyngd. Inga Þórsdóttir vill meina að ekki sé um nein 

töfrabrögð að ræða heldur sé þyngdaraukning einfalt reiknisdæmi t.d. ef einstaklingur 

drekkur eina gosflösku eða borðar eitt súkkulaðistykki umfram orkuþörfina á dag fari 

það í aukna líkamsþyngd (Inga Þórsdóttir, 2008). Við erum það sem við borðum. Inga 

Þórsdóttir talar einnig um að nauðsynlegt sé að byrja að kenna börnum snemma 

næringarfræði til að auðvelda þeim að gera sér grein fyrir neyslu á hollum mat fremur 

en óhollum. Mikið auglýsingaflæði er í gangi hvar sem börn eru, bæði í sjónvarpi, 

útvarpi og á netinu. Sú umræða hefur oft komið upp að banna auglýsingar á þeim tíma 

sem börn horfa mest á sjónvarp en það er í kringum barnaefnið um helgar og seinni 

hluta dagsins. Áhrif auglýsinga á matarvenjur barna er eitthvað sem væri áhugavert að 

rannsaka og skoða nánar. 

Tinna Laufey Ásgeirsdóttir veltir upp þessum hugmyndum í bókinni 

Holdarfar (2007) og vill að löggjöf um auglýsingar er beinast að börnum verði 

endurskoðuð og auglýsendum séu settar skorður hvernig þeir beina áróðri sínum að 

börnum til að fá þau til að borða óholla fæðu (Tinna Laufey Ágeirsdóttir, 2007). Af 

þessu má draga þá ályktun að æskilegt væri að stjórnvöld marki sér stefnu sem hefur 

að markmiði að verja börn fyrir því stöðuga áreiti sem auglýsingar geta verið. Fram 

kemur m.a. í rannsókn frá Conner (2005) þar sem skoðað var hvað er verið að auglýsa 

á þeim tímum sem barnaefni er á dagskránni í sjónvarpinu, að af þeim 130 

auglýsingum sem voru á dagskránni yfir þann tíma sem mælingin fór fram voru 75 

matarauglýsingar og flestar voru að auglýsa skyndibitamat (Conner, 2005). 
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2.1 Orsakir offitu 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að börn verða of feit. Þær algengustu eru erfðaþættir, lítil 

hreyfing, óhollur matur, óheilbrigðar matarvenjur eða allir þessir þættir í bland. Í 

undantekningar tilvikum er um að ræða sjaldgæfa sjúkdóma eins og t.d. 

innkirtlaröskun. Heimilislæknar geta tekið blóðprufu til að útiloka þennan möguleika. 

Þau börn sem alast upp hjá of feitum foreldrum eða með of feitum systkinum eiga á 

hættu að verða líka of feit. Erfðaþættir hafa mikið að segja um of háa líkamsþyngd 

innan fjölskyldna en lífsmynstur, matarvenjur og hreyfing skipta einnig miklu máli. 

Stuðla þarf að því að gefa börnum tækifæri til að stunda daglega hreyfingu og borða á 

reglulegum matmálstímum í eðlilegu magni (Inga Þórsdóttir, 2008). Matarvenjur og 

hreyfing spila stórt hlutverk í baráttunni við þyngdina, en vinsældir sjónvarps- og 

tölvuleikja gefur vissulega tækifæri á líferni sem felur í sér litla sem enga hreyfingu 

(Inga Þórsdóttir, 2008; Landlæknir, 2009; Ludwik, 2007). Í nýrri rannsókn 

alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar kemur t.d. í ljós að þriðjungur barna í heiminum 

eyða 3 klukkutímum eða meira fyrir framan sjónvarp eða tölvur á dag (WHO, 2010).  

Dennison ofl. (2002) gerðu rannsókn í New York þar sem skoðað var 

sjónvarpsáhorf 1 - 5 ára leikskólabarna með tilliti til aldurs, kyns, áhorfs á sjónvarp á 

dag , BMI tölu, menntun foreldra og kynþáttar. Í rannsókninni kemur fram að í tölum 

frá 1998 horfa börn í Bandaríkjunum, á aldrinum 2 til 5 ára, 18 klukkutíma á viku á 

sjónvarp. Kom í ljós að yfir 40% 5 ára leikskólabarna í Bandaríkjunum eru með 

sjónvörp inn í herbergjum sínum. Þau börn horfa á það í u.þ.b. 4,6 tíma lengur á viku 

en þau sem eru ekki með sjónvarp í herbergjum sínum. Fram kom einnig að börn af 

svörtum kynþætti horfa meira á sjónvarp en börn af hvítum kynþætti. Vel menntaðar 

mæður voru líklegri til að draga úr sjónvarpsáhorfi barna sinna en þær sem voru 

minna menntaðar og á þeim heimilum sem voru með hærri tekjur var líklegra að 

börnin horfðu minna á sjónvarp (Dennison, Erb og Jenkins, 2002).  

Leiða má líkum að því að þar sem meiri peningar eru á heimilunum hafa 

börnin meiri möguleika að taka þátt í annarri afþreyingu sem þarf að greiða fyrir 

(Dennison, Erb og Jenkins, 2002). 

Flest börn byrja að horfa á sjónvarp um 2ja ára aldurinn og í ljósi þess sem 

rannsóknir sýna, þá væri að mati höfundar, æskilegt að vekja foreldra til umhugsunar 

um að ekki sé ráðlegt að setja sjónvörp inn í herbergi hjá ungum börnum. Í umræðu 

manna á milli síðustu ár er talað um að sjónvarpsáhorf íslenskra barna hafi aukist 
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mikið og mörg sjónvarpstæki komin á hvert heimili hér á landi ekki síður en t.d. í 

Bandaríkjunum. Til viðbótar eru tölvur einnig komnar inn í myndina. Ætla má að 

mörg leikskólabörn hafa greiðan aðgang að tölvum sem og sjónvarpi heima hjá sér 

sem tekur tíma frá leikjum og meira félagslega virkum athöfnum.  

Höfundur hefur sannreynt að margir foreldrar virðast leysa árekstra á 

heimilum varðandi mismunandi áhugasvið fjölskyldumeðlima á sjónvarpsefni, eins og 

t.d. þegar börnin vilja horfa á barnaefni á þeim tíma sem foreldrar vilja horfa á 

fréttirnar, með því að kaupa fleiri sjónvarpstæki. Ætla má að þegar börn eru komin 

með tækin inn til sín geti það leitt til félagslegrar einangrunar og að samskipti 

fjölskyldunnar minnki til muna þar sem hver er að horfa á sitt efni. Einnig má líta á 

það sem óæskilegt að börn taki matinn sinn með sér inn í herbergi sem getur leitt til 

þess að foreldrar fylgjast síður með hvað þau eru að borða og hversu mikið.   

 

2.2 Líkamsmassastuðull (BMI) 
 
Þegar reiknað er út hvort börn eru of þung er meðal annars notaður 

líkamsmassastuðull (e. body mass index eða BMI). BMI einingar eru eitt af þremur 

viðmiðum sem eru notuð til að meta hvort einstaklingur sé of þungur. Hin viðmiðin 

eru mittismæling og greining á því hvort einstaklingur sé með einhvern af þeim 

áhættusjúkdómum sem fylgja offitu, en þeir eru of hár blóðþrýstingur, hátt kólesteról í 

blóði og hár blóðsykur. Einnig er skoðuð fjölskyldusaga um hjartasjúkdóma á unga 

aldri og hreyfingarleysi. Líkamsmassastuðull er mælikvarði sem mælir massa, það er 

að segja þyngd miðað við hæð. Stuðullinn er mældur með því að deila þyngd 

einstaklingsins í kílóum í hæðina í metrum í öðru veldi, það er þyngd(kg)/ hæð(m)2. 

Mittismál mælir fitu á kvið. Málið á að vera hjá körlum undir 100 cm og hjá konum 

undir 90 cm. BMI stuðullinn er talinn áreiðanlegur þegar skoðað er heildarfitumagnið 

í líkamanum, hann er gjaldgengur bæði fyrir karla og konur, þó eru á honum nokkrar 

takmarkanir. Þær helstu eru hjá íþróttamönnum og þeim sem eru með mikinn 

vöðvamassa en þar getur hann ofmetið fitumagnið í líkamanum og einnig hjá eldra 

fólki og öðrum sem hafa lítinn vöðvamassa en þar getur hann vanmetið fitumagnið 

(Þuríður Þorbjarnardóttir, 2003). 

Landlæknisembættið gaf út í september 2009 bækling sem heitir Ung- og 

smábarnavermd. Leiðbeiningar um heilsuvernd barna 0 - 5 ára. Þar er að finna ýmsar 

ráðleggingar til að fylgjast með heilsu og framvindu þroska barna og á hann að vera 
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stuðningur til fjölskyldna til að fylgjast með heilsu barna sinna. Í þessum bæklingi er 

einn kafli um ofþyngd barna og þar eru klínískar ráðleggingar faghóps um forvarnir 

og meðferð á offitu barna (Landlæknir, 2009). Hér að neðan eru upplýsingar úr 

bæklingnum um greiningu á offitu barna með BMI stuðli.   

2.2.1 Greining offitu 

„Til að greina offitu meðal barna skal nota hundraðshlutamark (percentiles) 

líkamsþyngdarstuðuls, LÞS (Body Mass Index, BMI). 

LÞS = þyngd í kílógrömmum/hæð í metrum2 

Of feit börn eru með LÞS ≥98 hundraðshluta (centile). 

Of þung börn eru með LÞS ≥91 hundraðshluta. 

Gæta þarf sérstaklega að breytingum á LÞS á aldrinum 5 til 7 ára þar sem þær geta 

verið vísbending um hættu á ofþyngd/offitu “(Landlæknir, 2009 bls. 292). 

2.2.2 Meðferð við offitu 

„Í meðferð við offitu ætti að huga að aukinni hreyfingu með breytingum á lífsháttum 

og líkamsþjálfun ásamt því að draga úr orkuneyslu og kyrrsetu. Sérhæfða meðferð 

skyldi að öllu jöfnu nota ef: Barn er skilgreint sem of feitt (LÞS ≥98 hundraðshluta) 

og ef barn og fjölskyldur þess eru tilbúin að takast á við nauðsynlegar breytingar á 

lífsháttum. Forvarnir og meðferð þarf að hefja í barnæsku. Hreyfing og orkuþörf eru 

þættir í lífsháttum sem hægt er að hafa áhrif á og ætti að meta. Sjónvarpsáhorf er 

þáttur sem hægt er að hafa áhrif á og ætti að meta (Landlæknir, 2009 bls. 293). Ljóst 

er af þessum leiðbeiningum frá Landlækni að þær falla vel að þeim rannsóknum sem 

fjallað hefur verið um hér fyrr í verkefninu. Athyglisvert er að minnst er á 

sjónvarpsáhorf sem þátt sem einnig þarf að hafa í huga. Eins er talað um að öll 

fjölskyldan þarf að vera til búin að gera breytingar á lífsmynstri sínu til að standa við 

bakið á þeim fjölskyldumeðlimi sem þarf að létta sig.  

 

2.3 Lyfjanotkun 
 
Í grein á mbl.is í janúar 2001 (kom einnig út í Los Angeles Times) er þeirri spurningu 

velt upp hvort „lyf séu svarið við offitu barna“. Þar er talað um að í Bandaríkjunum 

séu komin tvö lyf á markaðinn til að hjálpa börnum að létta sig. Annað lyfið heitir 

Xenical og er fáanlegt hér á landi en hitt lyfið heitir Maridia. Þar segir Dr. Ken 
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Fujioki, sem rannsakar áhrif lyfsins Xenical á unglinga 12 til 16 ára, að engum hefði 

dottið í hug að setja börn á lyf við offitu fyrir 5 til 10 árum. Miklar aukaverkanir eru 

af þessum lyfjum og gætu reynst börnum sem eru að vaxa hættulegar (Mbl, 2001). Í 

greininni er einnig talað um að margir foreldrar séu orðnir örvæntingarfullir og leiti 

allra leiða til að létta börn sín og að mörg börn sem eru of þung eigi að minnsta kosti 

annað foreldri sem sé of þungt og þeir hafi  

mikinn skilning á því að það sé erfitt að leggja af (Mbl, 2001).  

Lyfjanotkun við offitu er eitt glöggt dæmi þessa mikla hraða sem við lifum 

og hrærumst í. Menn eru alltaf að leita að skyndilausnum hvort sem það eru lyf  

eða megrunarkúrar. Í daglegu lífi er það hinn gullni meðalvegur sem virkar best,  

að mati höfundar, og einnig á það við um baráttuna við offitu. Eins og hefur  

komið fram og er rauði þráðurinn í ritgerðinni, er að hollur matur í hófi og 

 regluleg hreyfing er lausnin á vandanum sem offita barna er.   

 

3. Mataræði móður á meðgöngu 

 
Þegar offita barna er skoðuð er ekki úr vegi að skoða hvort meðgangan hefði þar 

einhver áhrif. Rannsóknir sýna að á síðustu árum eru konur að þyngjast alltof mikið á 

meðgöngu og þá sér í lagi yngri konur. Landlæknisembættið hefur gefið út bækling 

sem nefnist „Matur og meðganga“ þar sem farið er yfir þá þætti sem barnshafandi 

konur þurfa að hafa í huga varðandi mataræðið. Þar er meðal annars fjallað um að 

allar ráðleggingar varðandi þyngdaraukningu á meðgöngu séu tengdar rannsóknum á 

heilsu þeirra og barnanna sem þær ganga með. Konum sem eru undir kjörþyngd er 

ráðlagt að þyngjast meira en þeim sem eru yfir kjörþyngd. Öllum konum er samt 

ráðlagt að þyngjast eitthvað því þetta sé ekki rétti tíminn til að léttast. Mæður þurfa 

ekki að fara á sérstakt mataræði heldur þurfa þær að hugsa um að borða hollan og 

góðan mat til að viðhalda heilsu sinni og barnsins á meðgöngu (Lýðheilsustöð, 2004). 

Vorið 2008 var haldin ráðstefna í Reykjavík þar sem fjölmargir úr 

heilbrigðisgeiranum héldu fyrirlestra þar sem rætt var um yfirþyngd barnshafandi 

kvenna. Þar ræðir Anna Sigríður Ólafsdóttir um „Hugsanlega áhrif holdafars móður á 

barn“. Þar talar hún um að fleiri og fleiri konur fari út fyrir ráðlagðan íslenskan 

þyngdarramma á meðgöngu og að matarvenjur kvenna á meðgöngu hafi breyst á 
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undanförnum árum, þær sæki meira í að borða kökur en brauð og borða meira af 

sælgæti en áður og minna af ávöxtum (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2008). 

Anna (2008) segir að hreyfingarleysi sé að verða stórt vandamál og auka þurfi 

fræðslu til kvenna um áhrif mikillar þyngdaraukningar og þau áhrif sem geta orðið 

tengt fæðingunni og vanda þeirra að ná þessari miklu þyngdaraukningu af sér eftir 

fæðingu (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2008).  

Á sömu ráðstefnu fjallaði Alexander Smárason fæðingalæknir á 

Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, um þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu þar sem 

hann byrjar fyrirlesturinn á orðunum „Hún er grönn og mun ganga vel, hún er alltof 

þung og mun lenda í keisara“. Alexander talar um að þau vandamál sem skapast 

frekar hjá of feitum mæðrum en hjá þeim sem eru léttari, að meiri líkur eru á 

fyrirburafæðingum, fleiri meðgönguvandamál og hærri tíðni á keisaraskurðum. Í máli 

hans kom fram að of feitar mæður eigi oft í meiri erfiðleikum með brjóstagjöf. Það sé 

hærri fæðingarþyngd hjá börnum of þungra mæðra og að líkurnar geti verið meira á 

að börnin verði fyrir einhverjum sköðum og eða vandamálum í fæðingu. Alexander 

fjallar um að aukið insúlínþola hjá of feitum mæðrum og of mikið streymi á 

orkugjöfum til fósturs getur valdið því að fóstur eykur framleiðslu á insúlíni og vaxi 

hraðar (Alexander Smárason, 2008).  

 

3.1 Brjóstagjöf 
 
Brjóstagjöf þjónar stóru hlutverki í umönnun ungbarna. Á Íslandi eru 99% barna á 

brjósti fyrstu mánuði ævinnar. Hún er ákjósanleg fæða fyrir barnið, hún er rétt samsett 

af næringarefnum sem hjálpar til við meltingu barnsins og minnkar líkur á sýkingum. 

Rannsóknir hafa sýnt að brjóstagjöf hafi langvinn áhrif á heilsuna, hún getur t.d. haft 

þau áhrif að þau börn sem eru höfð á brjósti langt fram á fyrsta ár eru í minni áhættu 

að fá hjarta- og æðasjúkdóma á fullorðinsárum en þau sem eru höfð  skemur á brjósti. 

Einnig er talið að það sé minni framleiðsla á kólesteróli hjá þeim börnum sem voru 

lengi á brjósti. Matarvenjur barna mótast snemma á lífsleiðinni því lengi býr að fyrstu 

gerð eins og fyrr sagði (Ásta Vala Þórisdóttir, Gestur I. Pálsson og Inga Þórsdóttir, 

2008). 

 Í alþjóðlegum ráðleggingum er mælst til þess að mæður hafi börn sín á brjósti 

a.m.k. fyrstu 4 til 6 mánuði ævinnar. Í rannsókn sem gerð var 1995 til 2000 um 

Mataræði íslenskra ungbarna kemur fram að aðeins 46% 4 mánaðra barna er 
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eingöngu á brjósti og 5% 6 mánaða (Gestur I. Pálsson, Hildur Atladóttir og Inga 

Þórsdóttir, 2000). Önnur rannsókn var gerð 2005 til 2007 um Mataræði íslenskra 

ungbarna en þar kemur fram að nokkrar breytingar hafa orðið á mataræði ungbarna 

og eru þær í takt við þær ráðleggingar sem gerðar voru í kjölfarið á fyrri rannsókninni. 

Í seinni rannsókninni kemur í ljós að mæður eru lengur með börn sín eingöngu á 

brjósti, en við 5 mánaða aldur voru 30 % mæðra með börn sín eingöngu á brjósti en 

26% í rannsókninni sem kom út árið 2000. Enn fremur kemur í ljós í seinni 

rannsókninni að hærra hlutfall barna er enn á brjósti við 7 mánaða aldur með annarri  

fastri fæðu, það kemur einnig fram að fæðingarorlof á Íslandi hafi lengst og getur það 

hafa skipt einhverju máli því erfitt er fyrir mæður að vera með börn sín eingöngu á 

brjósti eftir að þær eru komnar aftur til vinnu eftir fæðingarorlof. Nokkrir félagslegir 

þættir hafa breyst á milli rannsókna en það er talað m.a. um að menntun mæðra hefur 

aukist á þessum tíu árum sem liðin er milli rannsókna og heildartekjur heimilanna 

hafa einnig aukist. Í rannsókninni sem kom út 2008 kom fram að tekjur höfðu áhrif á 

neyslu barnanna á ávöxtum og grænmeti. Í rannsókninni var marktækur munur á aldri 

þeirra mæðra sem voru með börn sín á brjósti með tilliti til lengdar en þær eldri voru 

með börn sín að meðaltali ½ mánuði lengur en þær yngri og er það í samræmi við það 

sem hefur komið í ljós í öðrum sambærilegum rannsóknum. Reykingar hafa töluverð 

áhrif á brjóstagjöf. Þær mæður sem reykja eru að meðaltali styttra með börn sín á 

brjósti, gefa þeim fyrr fasta fæðu og voru minna menntaðar en þær sem ekki reykja. 

Flest börn sem ekki voru á brjósti fengu tilbúna þurrmjólk en í kringum 6 mánaða 

aldur fóru þessi börn að fá stoðmjólk sem er ný tegund af mjólk fyrir ungabörn en hún 

er notuð í stað kúamjólkur. Stoðmjólkin er framleidd úr íslenskri kúamjólk, hún er 

járnbætt og er með lægra próteininnihald og inniheldur meira af C- og D vítamínum 

heldur en kúamjólkin. Helstu gallar sem voru á kúamjólkinni eru að hún er talin 

innihalda of mikið af fitu og of lítið af járni  en hún inniheldur aðeins 10% af járni á 

móti 50% í brjóstamjólk. Próteinneysla ungbarna hefur minnkað og þyngdaraukning 

barnanna milli 6 til 10 mánaða aldurs hefur líka dregist saman en þyngdaraukning 

barnanna var 1537 gr. á viku í rannsókninni 1995 til 1997 en 1345 gr. á viku í 

rannsókninni 2005 til 2007 (Ásta Vala Þórisdóttir, Gestur I. Pálsson og Inga 

Þórsdóttir, 2007). 

Talið er að brjóstagjöf hafi jákvæð áhrif á vöxt og þroska barnsins og er þess 

vegna hvatt til þess að brjóstamjólkin sé gefin sem lengst samhliða annarri fæðu þegar 

þau byrja að fá hana. Mismunandi er eftir löndum hvað sé ráðlagt að gefa börnum 
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fyrst að borða og fer það mikið eftir hefðum hverrar þjóðar. Hér á landi hafa flestir 

foreldrar byrjað að gefa börnum sínum hrísmjólkurgraut. Ef börn eru ekki á brjósti 

hefur verið ráðlagt að gefa börnunum þurrmjólk til 6 mánaða aldur en eftir það 

stoðmjólk. Þurrmjólkin inniheldur rétt magn af járni en járnskortur er eitt af 

algengasta skorti í fæðu fólks í heiminum í dag og ekki síður í fæðu ungbarna. Í 

rannsókninni kemur fram að íslenskir foreldrar fylgi ráðleggingum almennt vel um 

mataræði ungbarna en ráðleggingum um brjóstagjöf þurfi að fylgja betur til ávinnings 

fyrir börnin (Mataræði íslenskra ungbarna, 2000).  

Ör vöxtur og aukinn þroski veldur því að orkuþörf mannsins er mest á 

ungbarnaskeiði en orkuþörf 0 til 6 mánaða barns er um 90 kkal. á hvert kg. á dag og 

85 kkal á dag hjá 6 til 12 mánaða. 27% orkunnar fer í vöxt á þessum aldri en 2% 

orkunnar fer í vöxt eftir 3ja ára aldur (Ásta Vala Þórisdóttir, Gestur Pálsson og Inga 

Þórsdóttir, 2008).  

Í rannsókninni frá 2008 kemur fram að þau börn sem eru enn á brjósti við 9 til 

12 mánaða aldur eru að neyta minni orku en þau sem eru hætt á brjósti, þetta getur 

leitt til hægari þyngdaraukningu á fyrsta árinu. Mikil þyngdaraukning á fyrsta árinu 

getur svo leitt til offitu síðar á ævinni. Í rannsókninni frá 2008 kemur fram munur á 

orkuneysla barna sem eru á brjósti og þeirra sem eru ekki á brjósti. Fram kemur í 

rannsókninni Mataræði íslenskra ungbarna (2008) munur á orkuneyslu drengja 

annars vegar og stúlkna hins vegar, sem eru á brjósti og þeirra sem ekki eru á brjósti. Í 

ljós kemur að 9 mánaða drengir sem eru á brjósti fá 735 KJ/dag á móti 784 KJ/dag hjá 

þeim sem voru ekki á brjósti og 9 mánaða stúlkur sem voru á brjósti fá 602 KJ/dag en 

þær sem ekki voru á brjósti 667 KJ/dag (Ásta Vala Þórisdóttir, Gestur I. Pálsson og 

Inga Þórsdóttir, 2008).  

Af þessu má álykta að ákjósanlegt er að hafa börn sem allra lengst á brjósti til að 

stuðla að auknu heilbrigði og minka líkur á offitu. Einnig er athyglisvert að sjá hjá 

Alexander fæðingarlækni (2008) að ofþyngd móður á meðgöngu getur haft áhrif á 

brjóstagjöfina. Ætla má að þau börn sem eru ekki á brjósti eða hætta mjög snemma 

fari mjög fljótt að drekka þurrmjólk úr pela, það væri því athyglisvert að skoðað hvort 

það geti haft einhver áhrif á ofþyngd barna og hvort pelagjöfin geta haft einhver áhrif 

á hvernig börnin stýra sínu magamáli. Hugsanlegt væri að verið sé að gefa þeim 

umfram orkuþörf þeirra með pelanum og þannig haft áhrif á það hvort þau læri að 

hætta þegar þau eru búin að fá nóg. Eins og áður hefur komið fram þá er lægra 

próteininnihald í brjóstamjólkinni og má búast við því að minni líkur séu á að þau 
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börn sem eru lengi á brjósti séu að þyngist of hratt.  Eins og fram kemur í kafla 2 um 

offitu ungra barna í rannsókn Harringtons (2007) þá er sláandi að allt niður í 3ja 

mánaða gömul börn geti farið að bæta á sig 0.08 BMÍ einingum á mánuði. Því má 

ætla að í ljósi þessarar vitneskju sé það nauðsynlegt að heilbrigðisyfirvöld fari í 

frekari kynningu á mikilvægi brjóstagjafar. 

 

4. Fyrsta fæða barnsins  

 
Fæðingarþyngd barna á Íslandi er einna hæst í heiminum, matarræði íslenskra 

ungbarna er talið mjög gott þó alltaf megi gera betur. Íslensk börn eru höfð lengi á 

brjósti miðað við börn frá öðrum löndum en of fá börn eru eingöngu á brjóst lengur en 

til 4 mánaða aldurs en það samræmist ekki ráðleggingum frá ungbarnavernd bæði hér 

á landi og erlendis en þar er mæðrum ráðlagt að hafa börn sín eingöngu á brjósti til að 

minnsta kosti 6 mánaða aldurs (Gestur Pálsson, Hildur Atladóttir og Inga Þórsdóttir, 

2000). Þetta er í samræmi við það sem Harrington talar um í rannsókn sinni þar sem 

hann segir að börn séu að fá fasta fæðu allt of snemma (Harrington, 2007). Ljóst er að 

það þarf að leggja meiri áherslu á að börn fái eingöngu brjóstamjólk lengur en gert er 

og fræða þarf foreldra um það að börn sem eru að fá fasta fæðu of snemma hafi 

tilhneigingu til að þyngjast óeðlilega mikið og það geti síðan leitt til offitu. Þegar 

barnið er orðið 4 mánaða fer önnur fæða en brjóstamjólk að tínast smátt og smátt inn 

en þar ber helst að nefna hrísmjölsgraut, grænmeti og ávexti. Í rannsókn sem Gestur 

Pálsson, Hildur Atladóttir og Inga Þórsdóttir unnu árið 2008 kemur fram að fæða 

íslenskra ungbarna sé yfirleitt næringarrík. Orka sem þau fá frá fæðunni sé heldur 

minni en alþjóðlegar ráðleggingar segja til um en mjög svipað og talað er um í 

norrænum rannsóknum. Í rannsókninni sem gerð var 1997 til 2000 kemur fram að þau 

börn sem eru á brjósti til 6 mánaða aldurs fá minni orku og minna próteina á hvert kg. 

líkamsþyngdar sinnar en þau sem voru hætt á brjósti, eins var það hjá 9 mánaða 

gömlum börnum að þau sem voru enn á brjósti fengu minna prótein en jafnaldrar 

þeirra sem voru hætt á brjósti, ekki hafa fundist nein neikvæð áhrif vegna minni 

vaxtar hjá þeim börnum sem eru á brjósti (Gestur Pálsson, Hildur Atladóttir og Inga 

Þórsdóttir, 2000).  

Samkvæmt rannsókninni sem var gerð 2008 kemur fram að ráðlagt 

fituinnihald fæðu hjá íslenskum börnum sé innan eðlilegra marka hjá 9 mánaða 
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gömlum börnum en hjá 12 mánaða fer fituinnihaldið að færast aðeins upp á við (Ásta 

Vala Þórisdóttir, Gestur I. Pálsson og Inga Þórsdóttir, 2008). Smátt og smátt fara 

börnin að borða allan mat. Lýðheilsustöð hefur gefið út bækling fyrir dagforeldra þar 

sem þeim er leiðbeint hvernig skuli skipuleggja máltíðir fyrir börn frá 0 til 1 ára.  

Ekki hefur verið gefið út efni hér á landi sem ráðleggur fólki varðandi mataræði barna 

frá 1 til 2ja ára en það er ekki miklar breytingar sem verða á mataræði þeirra á því 

tímabili. Höfundur telur að á síðustu árum hafi aukist úrvalið á ungbarnamat sem er í 

boði í verslunum. Verslanir eru farnar að bjóða uppá lífrænt ræktað grænmeti og 

ávexti og einnig virðist sá barnamatur sem er í krukkum vera meira náttúrulegur þ.e. 

með minna af aukaefnum en fyrir nokkrum árum.   

Foreldrar virðast vera meira upplýstir um það sem er i boðið og meiri 

metnaður virðist vera hjá þeim þegar þeir eru að velja fyrstu fæðu fyrir barnið sitt. 

Margir foreldrar eru farnir að skoða matseðla í leikskólum með tilliti til samsetningar 

og sykur- og saltmagns í matnum. Árið 2007 gaf Ebba Guðný Guðmundsdóttir 

grunnskólakennari út matreiðslubók fyrir ungabörn frá 6 mánaða aldri sem heitir 

”Hvað á ég að gefa barninu mínu að borða”. Í þessari bók er hún að leiðbeina 

foreldrum hvernig þeir eiga að búa til ýmsa rétti úr grænmeti og ávöxtum ásamt öðru 

heilsufæði svo sem baunum og fræjum en ekki kaupa tilbúin mat út úr búð.  

 

5. Matarmenning og leikskólabarnið 

 
Leikskólar eru fyrsta skólastigið og samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla ber leikskólum  

að efla alhliða þroska barnsins sem felst meðal annars í að efla líkams- og 

hreyfiþroska og svo að sjálfsögðu tilfinninga-, vitsumuna- og félagsþroska.  

Í Aðalnámskrá leikskóla er aðeins ein setning sem fjallar um líkamsþroska en 

þar segir að leikskólum sé ætlað að: „Stuðla að heilbrigðum lífsháttum, hollustu og 

góðum matarvenjum“ (Aðalnámskrá leikskóla, bls. 9). Þar sem líkams- og 

hreyfiþroski barna á leikskólaaldri er stór þáttur í leikskólastarfi á fyrstu árum 

barnsins í skólanum þá þykir höfundi þetta því frekar veigalítill þáttur í 

Aðalnámskránni og má leiða líkum að því að auka mætti vægi líkamsþroska og 

umræðu um hollt mataræði og holla lífshætti í endurgerðri aðalnámsskrá í ljósi þess 

að offita barna er vaxandi vandamál ekki síður hjá leikskólabörnum en 

grunnskólabörnum.  
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5.1 Tillaga að kafla í námskrá leikskóla : 
 
Allir leikskólar landsins fylgja Aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út af 

Menntamálaráðuneytinu. Þar er kveðið á um að allir leikskólar landsins skulu hafa 

eigin námskrá. Hér á eftir kemur tillaga að kafla í námskrá leikskóla sem hægt  

væri að nota sem stefnu skóla um það hvernig skuli taka á þeim vanda  

sem offita barna er og vinna fyrirbyggjandi til að koma í veg fyrir að börn 

þyngist um of á leikskólaárunum. Leikskólinn þarf að móta sér ákveðinn 

þátt sem er einstaklingsmiðaður og miðar að því að hjálpa barninu að læra sitt 

magamál, eins að hvetja markvisst til aukinnar hreyfingar í starfi skólans. 

Hér koma markmið og leiðir sem leikskólar gætu t.d. haft í námskrá skólans. 

Markmið Leiðir 

Að barnið læri að borða hollan, 

fjölbreyttan og næringarríkan mat. 

 

Að barnið læri að stoppa þegar það hefur 

fengið nægju sína.  

 

Að styðja barnið í að öðlast jákvæða 

sjálfsmynd og efla jákvæða líkamsvitund 

barnsins 

 

Að forðast að beina orðum/tali að 

holdafari barnsins 

Að leikskólinn sé ávallt með hollan, 

fjölbreyttan og næringaríkan mat í boði. 

 

Að kennarinn kenni barninu að stoppa 

þegar hann sér að barnið hefur fengið nóg. 

 

Leikskólinn þarf að móta sér ákveðnar 

leiðir varðandi þennan þátt sem þarf að 

vera einstaklingsmiðaður.  

 

Að forðast að draga athygli að holdafari 

og þyngd barnsins en draga fram það sem 

styrkir og eflir einstaklinginn. 

 
 

Í leikskólanum eru börn að stíga sín fyrstu skref í öllum alhliða þroska og þróa með 

sér góða siði og venjur, m.a. matarvenjur, þess vegna er mikilvægt að bjóða upp á 

hollan og góðan mat.  Í leikskólanum læra þau á sjálfan sig og aðra, þar læra þau líka 

á samskipti við annað fólk bæði börn og fullorðna (Frost, Wortham og Reifel, 2008).  

Mikilvægt er að þeir sem eru að vinna með börnum séu þeim jákvæð fyrirmynd og 

ræði við þau á jákvæðan hátt um gildi þess að borða hollan mat. Í leikskóla læra börn 

margt meðal annars að sitja til borðs með öðrum börnum á matar- og drekkutímum. 
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Þar læra þau þolinmæði því ekki geta allir fengið matinn á sama tíma, kynntur er fyrir 

þeim allur algengur íslenskur matur og oft er bryddað upp á nýjungum og boðið upp á 

mat frá ýmsum öðrum þjóðlöndum. Mikilvægt er að leggja matinn þannig fyrir börnin 

að hann sé lystugur. Einnig er gott að hafa í huga að blanda honum ekki mikið saman 

því mörgum börnum er illa við að blanda mörgum fæðutegundum saman. Ekki er 

æskilegt að nota mat til refsingar né huggunar (Lýðheilsustöð, 2005). Það er ljóst  

að í æsku byrja börn að móta matar- og hreyfivenjur sínar sem er í takt  

við rannsókn Harrington (2007) og þær viðhaldast mjög svipaðar fram á 

fullorðins ár. Er því leikskólinn kjörinn vettvangur til að kynna það fyrir þeim.  

 

5.2 Hvað borða íslensk börn á leikskólaaldri ? 
 

Könnun var gerð á mataræði 3ja til 5 ára leikskólabarna og nefnist Hvað borða íslensk 

börn á leikskólaaldri. Könnunin er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi og var gerð í 

Reykjavík árið 2007. Þar segir að mataræði og næringarinnihald matarins sem börn 

neyta hefur áhrif á vöxt og þroska barnsins, líðan þess og heilsu bæði andlega og 

líkamlega sem og getu barnsins til að taka þátt í daglegu starfi (Inga Þórsdóttir, 

Ingibjörg Gunnarsdóttir, Tinna Eysteinsdóttir 2007.) 

Rannsóknin var þannig framkvæmd að 1200 börn sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu fengu rannsóknargögn, 600 þeirra voru fædd árið 2002 og 600 

fædd árið 2004, en 456 gögn voru nothæf til útreikninga. Skilyrði fyrir þátttöku voru 

að börnin væru ekki með neina sjúkdóma sem gætu haft áhrif á mataræði þeirra og að 

foreldrar skildu íslensku. Rannsóknin fór þannig fram að gerð var fæðuskráning en 

þar var allt sem börnin borðuðu skráð niður jafn óðum. Í rannsókninni var skráð niður 

hvað börnin borðuðu í þrjá daga, tvo leikskóladaga og einn frídag. Nokkrir fleiri 

þættir voru skráðir eins og t.d hvað þau hreyfðu sig mikið og sjónvarpsáhorf 

barnanna. Í rannsókninni er ráðlagt  að börn borði að a.m.k. 5 skammta af ávöxtum 

eða grænmeti á dag, en samkvæmt könnuninni eru þau að borða 2 skammta á dag. Það 

kom einnig í ljós í rannsókn sem var gerð í nokkrum Evrópulöndum (2005) að neysla 

grænmetis og ávaxta var einna lægst hér á landi miðað við önnur Evrópulönd. 

Samkvæmt könnuninni er fiskneysla leikskólabarna í samræmi við ráðlagða 

dagskammta en leikskólar landsins bjóða oft upp á fisk.  Þegar skoðaðar eru 

matarvenjur Íslendinga almennt kemur í ljós að neysla grófra kornvara er ekki 

nægjanlega mikil. Ráðlagt er að trefjaneysla barna 3 til 5 ára sé um 18 gr. á dag en 



B.Ed. ritgerð              Hver er vandi ungra of feitra barna á Íslandi og hvað er til ráða ? 

    18 
 

samkvæmt könnuninni er hún um 12 gr. á dag. Fram kemur að drengir á leikskólaaldri 

borða meira af brauði en stúlkur en rannsakendur telja að það brauð sem boðið er upp 

á í leikskólum sé ekki nógu trefjaríkt, aðeins rúgbrauð flokkast undir að vera nógu 

trefjaríkt af því brauði sem börnin neyttu á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir. 

Neysla mjólkurvara er í samræmi við það sem ráðlagt er en gott er að sjá hversu stór 

hluti barnanna er að drekka léttmjólk en í ljós kom að það eru tveir þriðju 

leikskólabarna sem drekka léttmjólk. Í ljós kom að saltneysla er heldur mikil í fæði 

barnanna en í bæklingi sem gefin er út hjá Lýðheilsustöð um fæði leikskólabarna er 

varað sérstaklega við því að salta matinn of mikið. D vítamín neysla samkvæmt eldri 

rannsóknum hefur verið of lág hér á landi en í þessari rannsókn kom fram að aðeins 

20% barnanna fengu lýsi alla þrjá dagana. Það sýnir okkur að of fáir foreldrar eru að 

gefa börnum sínum lýsi.Vatnsdrykkja hjá leikskólabörnum er í góðu samræmi við það 

sem er að gerast í þjóðfélaginu og að undanförnu hefur  vatnsdrykkja aukist mikið. 

Kannski hefur hún aukist óþarflega mikið á kostnað mjólkurinnar. Mikil safa og gos 

drykkja meðal barna og unglinga er áhyggjuefni í dag og sýnir könnunin að 3ja ára 

börn drekka u.þ.b. hálfan líter af sætum drykkjum á viku. Fram kemur í könnuninni að 

börn á leikskólaaldri neita umtalsverts magns af kexi og kökum. Þessi þróun er ekki 

góð þar sem kex og kökur innihalda lítið af næringarefnum en mikið af orku, sykri og 

harðri fitu. Það er mikilvægt að ungum börnum standi til boða heilsusamlegur lífstíll, 

þau hafi kost á að velja holla, góða og fjölbreytta hreyfingu strax á leik- og 

grunnskólaaldri (Inga Þórsdóttir, Ingibjörg  Gunnarsdóttir og Tinna Eysteinsdóttir, 

2007).  

Á síðustu árum hefur orðið mikil vakning á mataræði leikskólabarna. 

Lýðheilsustöð hefur gefið út bækling með leiðbeiningum fyrir matráða í 

leikskólaeldhúsum en þar eru einnig  mörg góð ráð til alls starfsfólks í skólum eins og 

t.d. að börn þurfi góðan tíma til að borða, hvetja þau til að setja allt sem er í boði á 

diskinn sinn, þau gætu slysast til að smakka. Í bæklingnum er talað um að börn séu 

ekki matvönd að eðlisfari heldur þarf að gefa þeim tíma til að læra að borða allan mat, 

það tekst kannski ekki í fyrsta skiptið en með þrautseigju tekst það á endanum 

(Lýðheilsustöð, 2005). Í bæklingnum koma líka fram ráð um hvernig gott sé að setja 

saman matseðla til að stuðla að því að leikskólabörn fái eins fjölbreyttan og hollan 

mat og kostur er. Í bæklingnum frá Lýðheilsustöð er farið yfir skammtastærðir, hvað 

sé best að hafa á boðstólnum í leikskólum og einnig eru ráð til starfsfólks hvað það 

geti rætt um við börnin, eins og t.d. að það sé bæði skemmtilegt og gott að borða 



B.Ed. ritgerð              Hver er vandi ungra of feitra barna á Íslandi og hvað er til ráða ? 

    19 
 

hollan mat því þá líði okkur svo vel. Fæðuhringurinn sýnir að nauðsynlegt er að börn 

borði mat úr öllum fæðuflokkunum og einnig margar fæðutegundir úr hverjum flokki 

(Lýðheilsustöð, 2005). 

Talað er um RDS ráðlagða dagskammta í skýrslunni, þ.e. hvað börn á 

leikskólaaldri eigi að borða, þá er átt við hvað mikið af hverri fæðutegund eins og t.d. 

af kornmat, sykri og mjólkurvörum. Einnig eru til ráðlagðir dagskamtar af vítamínum 

og steinefnum fyrir hvern einstakling. Ráðlagður dagskammtur (RDL) er ekki sá sami 

fyrir alla einstaklinga, hann er t.d. ekki sá sami fyrir fullfrísk börn eins og fyrir 

fyrirbura eða börn með langvarandi sjúkdóma (Inga Þórsdóttir, Ingibjörg  

Gunnarsdóttir og Tinna Eysteinsdóttir, 2007). 

          Í rannsókn sem birt var í Svíþjóð 2004 voru matarvenjur og lífstíll 4ja ára barna 

í Gautaborg kannaðar. Flest börnin komu frá félagslega og efnahagslega vel stæðum  

fjölskyldum. Þar kemur í ljós að leikskólabörn eru að fá of lítið af Omega-3 fitusýrum 

sem er mikið af t.d. í fiski. Þau höfðu marktækt meiri líkamsþunga en þau sem borða 

meira af fjölmettuðum fitum eins og omega-3 og segir Garemo (2004) að þetta styðji 

aðrar rannsóknir sem hafa sýnt skort á omega-3 fitusýrum hjá of feitum börnum 

(Garemo, 2004). Í ljós kom einnig að 25% orku barna var að koma úr draslfæði eins 

og t.d sælgæti, ís, kexi og sætum drykkjum (Garemo, 2004).  

Hér að neðan er næringartafla úr bæklingi frá Lýðheilsustöð um matræði 

leikskólabarna en hann er tilvalinn fyrir leikskólabörn og sýnir vel  hvernig er 

fæðuhringurinn er uppbyggður.  
 

Mynd 2 Fæðuhringurinn (Inga Þórsdóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir og Tinna Eysteinsdóttir, 2007). 
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Dæmi eru um að leikskólar séu farnir að marka sér stefnu sem heilsuleikskólar þar 

sem rík áhersla er lögð á meiri hreyfingu og markvisst er verið að skoða allt fæðið 

með það fyrir augum að taka út allan viðbættan sykur. Það er umhugsunarvert það 

sem kemur fram í rannsókninni sem var gerð á fæði 3ja til 5 ára leikskólabarna að 

börnin eru að fá einungis tvo skammta af ávöxtum og grænmeti á dag þar sem 

ráðlagðir dagskammtar eru fimm. Hvort það hafi einhver áhrif  á hversu hátt verð er á 

ávöxtum hér á landi, það getur líka verið verðugt verkefni að skoða það sem einnig 

koma fram í rannsókninni hversu mikið af brauði og kexi börn á þessum aldri eru að 

borða. Gott er að hafa í huga hversu mikið við erum að skammta börnunum eða hvort 

við erum að hvetja þau til að skammta sér sjálf og finna þannig út hvað þau geta 

borðað mikið. Kenna þeim að æskilegt er að klára það sem við setjum á diskinn og 

læra þannig að gott er að skammta sér lítið í einu og fá sér svo bara aftur ef þau eru 

ennþá svöng. 

 
5.3 Hreyfing barna með offituvanda 
 
Meðferð á offitu hjá börnum er vandasöm og gengur frekar hægt, þess vegna eru 

fyrirbyggjandi aðgerðir og forvörn besta ráðið. Lítið er til af rannsóknum á Íslandi 

sem fjalla um hreyfingaleysi barna en erlendrar rannsóknir sýna að til að árangur náist 

við að lækka fituprósentu barna sé vænlegast að auka hreyfingu og úthald og bæta 

matarvenjur. Í þeim leikskólum sem höfundur þekkir til þá hreyfa börn sig mjög 

mikið, þau eru yfirleitt í skipulagðri hreyfingu utandyra í a.m.k 1½ klukkustund 

tvisvar sinnum á dag, þar sem þau hlaupa um og eru í margskonar hreyfileikjum. 

Einnig er í langflestum leikskólum skipulagðar hreyfistundir innandyra og margir 

skólar hafa afnot af íþróttahúsum í nærliggjandi grunnskólum. Hreyfing er öllum 

börnum nauðsynleg og hefur margoft verið bent á tengsl hreyfingar við aðra 

þroskaþætti barnsins (Frost, Wortham og Reifel, 2008). 

 

 Dagleg hreyfing barna hefur breyst mikið á undanförnum árum og má segja 

að offituvandi sé tilbúð vandamál sem við mennirnir höfum búið okkur til. Kannski er 

það eins og Dr. David Ludwig frá Harvard háskóla talaði um á námstefnu hjá 

Hjúkrunarfélagi Íslands í júní 2007 að offituvandinn ætti rætur sínar að rekja til 

„græðginnar“ en offitan stafar að mestu leiti að því að menn borða of mikið og hreyfa 

sig of lítið (Ludwig, 2007). Það má til sanns vegar færa að við lifum í 
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kyrrsetusamfélagi þar sem æ fleiri vinna kyrrsetuvinnu og horfa á sjónvarp í 

frístundum (Ludwig, 2007). Hér áður fyrr voru börn allstaðar úti að leika sér og þá 

allir aldurshópar saman í leikjum. Hér áður fyrr var ekkert sjálfsagðara en að börn 

gengu í og úr skóla. Nú eru flest börn keyrð í skólann og umferðin í kringum skólana 

orðin svo mikil að það fer að verða hættuspil fyrir þau sem koma gangandi. Sama er 

að segja með leikskólabörnin, þau eru mörg hver keyrð alla daga í leikskólann og jafn 

vel borin inn í skólann langt fram eftir aldri. Þetta má með einhverju leiti skýra, vegna 

aukinnar hræðslu foreldra um að einhverjir skaði börn þeirra og auknar hættur í 

umferðinni. Foreldrar hafa mikil áhrif á líf og lífsmynstur barna sinna. Flestum ef ekki 

öllum börnum finnst gaman að hreyfa sig en mikil tengsl eru á milli hvatningar 

foreldra og tíðni hreyfinga hjá börnum þeirra (Inga Þórsdóttir, 2004). Hreyfingarleysi 

meðal barna er vaxandi vandamál í heiminum og áhrif þess á lýðheilsu þjóða er þó 

nokkur.  

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO, 2002) áætlar að ungt fólk fá aðeins 1/3 af 

þeirri hreyfingu sem þau þurfi til að halda góðri heilsu fyrir nútíð og framtíð. Til að 

sporna við þessari þróun hafa stjórnvöld víða um heim lagt mikla áherslu á að grípa til 

aðgerða til að auka hreyfingu barna. Hreyfingaleysi meðal barna er til umræðu víða á 

Vesturlöndum og rannsóknir sýna ýmsar hliðar á afleiðingum hreyfingarleysis hjá 

börnum þar á meðal hættu á offitu. Mikilvægt er að kynna börnum fyrir sem flestum 

hreyfimöguleikum á leikskólaaldri því þá eru meiri líkur á að þau finni eitthvað við 

sitt hæfi. Gæði umhverfisþátta hefur áhrif á það hversu almenn líkamsrækt er en þar 

má helst nefna aðgengi að almenningsgörðum, leikvöllum og þeim samgöngum sem 

við búum við. Til dæmis eru bæjarfélög að bjóða upp á hjóla- og göngustíga svo 

foreldrar hafi möguleika á að sækja börn sín gangandi eða hjólandi í leikskólann. Þar 

er átt við að flestir hópar samfélagsins nái að hreyfa sig án tilliti til aldurs (Tinna 

Laufey Ágeirsdóttir, 2007).   

 

Fyrir nokkrum árum kom Magnús Scheving fram með Latabæ sem var frábær 

hugmynd til að virkja ung börn í að hugsa um hvað þau eru að borða og virkja þau til 

hreyfingar. Í ritgerð sem Hjördís Ósk Óskardóttir og Sigríður Björk Þorláksdóttir 

nemar í Íþróttafræðum við HÍ skrifuðu um Latabæ (2009) kom fram að fyrsta bókin 

um Latabæ kom út árið 1995 Áfram Latibær og árið 1997 kom út leikritið Áfram 

Latibær. Í viðtali sem þær áttu við Magnús Scheving, kom fram að hugmyndafræði 

Latabæjar kviknaði 1992 þegar hann sá að þörf væri á fyrirmynd fyrir börn sem gæti 
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stuðlað að heilbrigðum lífstíl. Honum fannst mikilvægt að fyrirmyndin væri fullorðin 

einstaklingur ekki teiknimyndapersóna en það byggði hann á þeirri skoðun sinni að 

börn vildu frekar líkjast fullorðnum en teiknimyndapersónum. Hugmyndafræðin 

byggðist meðal annars á því að börn séu opin og fordómalaus og auðvelt sé að hafa 

áhrif á þau og fá þau til að taka upp hollar lífsvenjur (Hjördís Ósk Óskarsdóttir og 

Sigríður Björk Þorláksdóttir, 2009).  Latibær fór af stað með átak þar sem börn gátu 

nálgast ákveðnar bækur til að fylla út þar sem þau voru hvött til að hreyfa sig á 

hverjum degi, þar voru þau einnig hvött til að borða hollan mat. Í þessu átaki voru 

börnin hvött til að borða mikið af ávöxtum og var þeim gefið nafnið íþróttanammi 

sem hvatti þau enn frekar til að borða mikið af því. Frá Latabæ kom líka lató 

hagkerfið þar sem börn voru hvött til að geyma nammipeningana sem þau fengu á 

laugardögum, leggja þá inn í ákveðinn banka og fá í staðinn gjaldmiðil sem hægt var 

að kaupa ávexti og grænmeti fyrir í ákveðnum verslunum landsins. Höfundur hefur 

fylgst með þróun Latabæjar í gegnum árin og sér að nú 15 árum eftir að bókin um 

Latabæ kom út er íþróttaálfurinn úr Latabæ ekki síður vinsæll meðal leikskólabarna, 

þau keppast mörg við að líkjast honum í einu og öllu. Aðferð Magnúsar Scheving að 

nota nafnið íþróttanammi yfir grænmeti og ávexti er sérlega góð og virkar vel þegar 

verið er að fá börn til að smakka, oft vita þau ekki hvernig hlutirnir eru á bragðið 

þegar þau eru búin að ákveða að þeim finnist þeir vondir.  

Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin telur að börn þurfi að hreyfa  sig að minnsta 

kosti 1 klukkustund á dag 5 daga vikunnar utan við íþróttir í skólum. En samkvæmt 

nýjum tölum frá þeim fá einungis 25% drengja og 15% stúlkna næga hreyfingu 

(WHO, 2010).  

Samkvæmt ráðleggingu frá Lýðheilsustöð um hreyfingu barna og unglinga 

eiga öll börn að hreyfa sig að minnsta kosti 60 mínútur á hverjum degi. Hreyfingin 

ætti að vera bæði erfið og létt nokkur skipti yfir daginn. Hún ætti að vera bæði 

fjölbreytt og skemmtilegt og að þjálfa sem flesta vöðva líkamans til að viðhalda 

liðleika og samhæfingu (Landlæknisembættið, 2009). Gott væri ef leikskólar kæmu 

sér upp úrvali af lesefni sem þeir gætu lánað foreldrum til að lesa sér til um eins og 

t.d. næringarfræði og hreyfingu. Þeir gætu einnig verið með hugmyndabanka  þar sem 

hægt væri að skoða margskonar hugmyndir af hreyfimöguleikum sem foreldrar gætu 

nýtt sér eftir leikskóla og á frídögum. Foreldrafélög leikskólanna gætu einnig verið 

með skipulagða hreyfingu nokkrum sinnum á ári þar sem börn og foreldrar hittust, 

færu í hreyfileiki eða í gönguferðir. 
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5.4  Félagsleg áhrif vegna offitu 
 

Eins og fram hefur komið er samkvæmt rannsóknum tengsl á milli offitu á barnsaldri 

og minni lífsgæða, þunglyndis, minna sjálfstrausts og minni námsgetu bæði hjá 

börnum og fullorðnum. Einnig benda rannsóknir á að of feit börn standi verr félag- og 

efnahagslega á fullorðinsárum. Rannsóknir sína ennfremur að þau börn sem hreyfa sig 

reglulega á yngri árum eru líkleg til að temja sér sama lífstíl á fullorðinsárum (Tinna 

Laufey Ásgeirsdóttir, 2007).   

Árið 2003 var gerð rannsókn á Akureyri og nærsveitum þar sem skoðuð voru 

áhrif offitu á líðan og námsgetu. Skoðaðir voru nemendur af báðum kynjum, þ.e. 10, 

11 og 12 ára strákar og 8, 10 og 12 ára stúlkur. Skoðaður var námsárangur á 

samræmdum prófum og hæðar- og þyngdarmælingar, en til eru mælingar fyrir öll 

grunnskólabörn á Akureyri frá árinu 1950. Þar kemur fram að offita barns sé í raun 

félagsleg fötlun. Þessi of feitu börn veki athygli hvert sem þau fara og líða fyrir 

vaxtarlag sitt (Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján Már Magnússon og Rósa 

Eggertsdóttir, 2003). Þessar rannsóknir sýna einnig fram á annan vanda sem offeit 

börn glíma við en mörg börn sem eru of feit verða fyrir  einelti og hefur það oft á 

tíðum skelfileg áhrif á þau, því sú staðalímynd sem dregin er upp fyrir börn í dag er að 

allir eiga að vera bæði stæltir og tágrannir og stöðugur áróður er um líkamsrækt og 

megrunarkúra. Eins og fyrr segir þá vekja of feit börn athygli og höfundur hefur séð 

að strax í leikskóla verða þau fyrir aðkasti og í vanlíðan sinni gætu þau kallað fram  

neikvæða athygli með því að leika trúða og vera óþæg.  

Í rannsókninni sem var gerð á Akureyri og í nágrenni kom í ljós að munur var 

á líðan of þungra og léttari barna, þeim þungu leið verr í skólanum en þeim sem voru 

léttari. Einnig var skoðað hvort munur væri á drengjum og stúlkum með þessu tilliti 

og kom í ljós að of þungum drengjum líður verr í skólanum en of þungum stúlkum. 

Fram kemur að tengsl eru á milli offitu og námsárangurs og þar sást munur á að of 

þungum stúlkum gengur verr í námi en of þungum drengjum en því eldri sem börnin 

eru því meiri áhrif hefur offitan á námsárangur þeirra (Magnús Ólafsson Kjartan 

Ólafsson, Kristján Már Magnússon og Rósa Eggertsdóttir, 2003). 

Í grein sem Sandy Szwarc (2008) skrifar í vefritið Junkfudd science fjallar hún um 

rannsókn sem Rebeca Krukowski og Fay W. Boozman gerðu 2004 og 2005. Í 

rannsókn sem Krukowaski og Boozman stýrðu árið 2004 voru rannsökuð tengsl milli 

offitu, eineltis og líðan í skóla. Þar kom í ljós að fordómar eru lærð hegðun barna frá 
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3ja ára aldri, einnig að umburðarlyndi gagnvart of feitum börnum hefur minnkað 

mikið á síðustu árum. Fram kom að nær allar of feitar unglingsstúlkur líða kvalir og 

eru kallaðar ljótum nöfnum vegna offitu sinnar sem leiða til sársaukafullra minninga 

sem börn og unglingar eru að vinna úr langt fram eftir aldri. Eineltið kemur ekki bara 

frá öðrum börnum heldur líka frá fullorðnum, úr fjölmiðlum og jafnvel úr 

barnabókum. Margt ungt fólk getur ekki viðurkennt þetta sem einelti heldur vita þau 

bara að þeim líður illa vegna sjálf síns og líkama síns. Í rannsókninni tala Krukowaski 

og Boozman einnig um að þessi líðan getur svo leitt til neikvæðra sálfélagslegrar 

hegðunar, þar á meðal geðsjúkdóma sem fela í sér að borða og kvíða, þunglyndis og 

sjálfsvígshugleiðinga (Szwarc, 2008).  Könnunin var gerð 2004 og svo aftur 2005. 

Foreldra voru spurðir í símakönnum hvort að of feit börn þeirra væru lögð í einelti. 

Kom í ljós að 28,5% barna sem voru í BMI flokki of feitra voru lögð í einelti vegna 

þyngdar sinnar á meðan 9% annarra barna voru lögð í einelti. Þegar skoðaður var 

munur á minnihlutahópum og þeim sem voru af hvítum kynstofni þá var 10% meiri 

hætta á að börn úr minnihlutahópum lentu í einelti en þau sem voru hvít (Szwarc, 

2008). Í þessari rannsókninni kemur einnig fram að mörg börn sem voru jafnvel lögð í 

alvarlegt skólaeinelti sögðu foreldrum aldrei frá því og aðeins fjórðungur foreldra 

vissu að börn þeirra væru lögð í einelt. Mörg börn virðast þjást í þögn og vita ekki 

hvert þau eiga að leita eftir hjálp (Szwarc, 2008). Þessar niðurstöður benda til þess að 

offitu vandinn er ekki bara líkamlegur vandi heldur líka mikill félagslegur vandi sem 

þarf ekki síður að taka alvarlega. Þessi börn eru oft búin að líða lengi fyrir útlitið og 

finna kannski enga lausn út úr vandanum þau fara þá jafnvel að grípa til skyndilausna 

eins og að svelta sig, æla eða taka einhver lyf sem auka hjá þeim brennslu sem getur 

svo skapað önnur vandamál eins og lystarstol eða lotugræðgi.  

 

 

5.5 Þjóðfélagslegur vandi 
 
Nýlegar rannsóknir sýna að offita barna á Íslandi vex hratt, íslensk börn eru með þeim 

þyngstu í Evrópu eins og fram hefur komið. 9 ára íslensk börn þyngjast mun meira en 

það sem telst vera í réttu hlutfalli við hæðaraukninguna en um 20% 9 ára barna eru of 

þung og 5% eiga við offitu vanda að etja (Tinna Laufey Ágeirsdóttir, 2007). Í bókinni 

Holdafar eftir Tinnu Laufeyju (2007) er farið inn á marga þætti sem tengjast 

hagfræðilegri greiningu gagnvart holdafari fólks á Íslandi, þar er fjallað um 
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heilsufarslega úttekt á offituvanda Íslendinga, nokkrar orsakir eru nefndar, hvernig er 

hægt að takast á við vandann og mögulegar úrlausnir. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir 

(2007) talar um að oftast hafi offita fólks verið talin lýðheilsu- og fagurfræðilegt 

vandamál en það sé ekki síður hagfræðilegt vandamál því það kostar þjóðarbúið heil 

mikla peninga ef fólk missir heilsuna mjög ungt vegna offitu og verði jafnvel 

óvinnufært á miðjum aldri. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að vinna foreldra 

utan heimilis getur haft áhrif á þyngdaraukningu barna (Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 

2007).  

  Að hluta til getur það verið skýring á fjölgun of feitra ungra barna á Íslandi því 

mikið hefur aukist að báðir foreldrar eru farnir að vinna utan heimilis og enn lengri 

vinnudag en fyrir nokkrum árum. Það sést á tölum frá Hagstofu Íslands að 91% 2ja 

ára barna voru í leikskólum landsins í desember 2007 og 86% af þeim voru börnin í 7 

tíma eða lengur í skólunum á dag (Hagstofa Íslands, 2010). Ekki hefur verið 

rannsakað hér á landi hvort að börn foreldra sem vinna úti þyngist óeðlilega mikið og 

hvort einhver munur sé á þyngdaraukningu barna hjá foreldrum sem vinna mikið og 

svo hjá þeim sem vinna minna. Greinilegt er að fullþörf er á að rannsaka þessa þætti 

miðað við stöðuna í dag. Ekki eru öll börn í fastri mataráskrift í grunnskólum landsins 

og gæti það verið einn liður í að sporna við vandanum og nauðsynlegt að stjórnvöld 

gerðu öllum börnum kleift að fá fríar máltíðir í skólum landsins allt frá leikskóla upp í 

framhaldskóla, til að draga úr tengslum offitu og samfélags- eða efnahagsstöðu 

foreldra (Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 2007).  

 

Neysla á skyndibita hefur aukist mikið á örfáum árum hér á landi eins og 

annars staðar í heiminum. Mikið er í boði og flestir skyndibitastaðir auglýsa sérstaka 

pakka fyrir börn. Skammtastærðir hafa stækkað en þekktasta og stærsta breyting sem 

hefur orðið á neysluvenjum fólks og ekki síður barna, er gífurleg aukning á neyslu 

gosdrykkja sem hefur komið niður á drykkju vatns sem er það allra best sem völ 

 er á fyrir börn til að svala þorstanum (Inga Þórsdóttir, 2002). Vegna þess að 

 heilsa Íslendinga er greinilega þjóðfélagsvandi ályktaði Alþingi Íslendinga í maí 

2005 að fela ríkistjórninni það verkefni að undirbúa áætlun um samræmdar aðgerðir 

til að efla lýðheilsu á Íslandi. Forsætisráðuneytið skipaði ákveðinn hóp til að vinna að 

þessu verkefni og var Lýðheilsustöð honum til stuðnings og ráðgjafar. Mikilvægt 

er að stjórnvöld og sveitafélög taki höndum saman og marki ákveðna stefnu sem verði 

til þess að börn hreyfi sig reglulega og temji sér góðar matarvenjur. 
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Höfundur telur að gera mætti átak í að útrýma t.d. gos og sælgætissjálfsölum 

 í skólum og öðrum opinberum stöðum eins og íþróttahúsum og sundlaugum  

því ef gos og sælgæti er  ekki sýnilegt er það ekki að freista  

barnanna. Einnig þarf íþróttahreyfingin í landinu að tryggja fjölbreytt og aðgengileg 

framboð af hreyfingu fyrir börn. Höfundur hefur heyrt frá starfsmanni sundlaugar  

að hann hafi veitt því eftirtekt að þau börn sem eru með hollt nesti með sér, eins og 

t.d. ávexti, eru líklegri til að ganga fram hjá ís og sælgæti sem er til sölu í 

sundlauginni án þess að það hafi áhrif á þau frekar en þau börn sem eru ekki með neitt 

með sér. Þetta vekur mann til umhugsunar af hverju sundlaugar hafa ekki  

grænmeti og ávexti til sölu.  

 

6. Hvað getur leikskólinn gert varðandi vandann ? 
 
Foreldrar spila stórt hlutverk í því að koma í veg fyrir offitu barna sinna en það má 

búast við því að hæg þróun verið í úrlausnum. Ef ekkert verður að gert til að sporna 

við þessari þróun munu mörg börn og unglingar halda áfram á þyngjast fram á 

fullorðinsár. Mikið er til af efni um offitu barna og töluvert hefur verið gert af 

rannsóknum, sérstaklega á síðustu fimm árum, út um allan heim og vandamálið virðist 

vera stórt hvar sem er í heiminum. Áhyggjur sérfræðinga varðandi þann mikla 

kostnað sem þjóðfélagið þarf að leggja í á næstu árum með þessari þróun eykst 

hlutfall offitusjúklinga hratt með öllum þeim vandamálum sem leiða af því. Helsta 

markmið í lausn á meðhöndlun barna sem eru þegar orðin of þung er að þau fái áhuga 

á að borða hollan mat og temji sér gott mataræði til frambúðar og skapa þeim eins 

mörg tækifæri og hægt er til að hreyfa sig, þar gegnir leikskólin miklu hlutverki því 

eins og rök hafa verið færð fyrir í verkefninu þá eru tengsl á milli þeirra lífshátta sem 

mótast í bernsku og þeirra sem verða þegar einstaklingurinn vex upp. Ætla má að 

leikskólinn geti haft þar einhver áhrif þar sem börn dvelja í skólunum stóran hluta 

dagsins. 

Ekki er æskilegt að setja ungt fólk í megrunarkúra en það getur skapað 

þráhyggjuástand hjá þeim með þeim afleiðingum að hætta getur verið á átröskunum 

(Inga Þórsdóttir, 2003). Höfundur þekkir dæmi um að stúlkur allt niður í 

leikskólaaldur séu að ræða við vinkonur sínar um að þær séu í megrun. Mikil 
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útlitsdýrkun er í heiminum í dag og ætla má að það hafi talsverð áhrif á börn á öllum 

aldri en tilfinningin er sú að það sé meira meðal stúlkna þó dæmi séu um að það hafi 

einnig áhrif á drengi. Mikið magn af  auglýsingabæklingum koma inn á flest heimili 

landsins og eru margir þeirra að auglýsa allskonar megrunarefni. Einnig heyra börn á 

tali hinna fullorðnu um að þeir séu í þessum og hinum kúrnum og á leið í ræktina. 

Leikskólinn getur reynt að spyrna við fótum og lagt áherslu á uppbyggjandi gildi og 

viðmið varðandi útlit og heilsu sem skipta máli í lífi barnanna. Vinna þarf markvisst 

að því að efla og styrkja sjálfsmynd og sjálfstæði eintaklingana. Börn þurfa að mati 

höfundar að læra um líkamann og að engir tveir eru eins og það sé ekki útlitið sem 

segir til um innri mann heldur hver þú ert sem einstaklingur. Kafli í námsskrá, eins og 

dæmi var tekið um hér í verkefninu, getur verið ein leið til að auka meðvitund 

starfsmanna leikskóla sem og foreldra um þennan mikilvæga þátt sem snýr að 

fyrirbyggjandi vinnu gegn offitu barna sem um leið er hugsað sem styðjandi markmið 

og leiðir fyrir börn sem nú þegar eru ofþung í leikskólanum. 

Í september 2009 skrifar Björk Eiðsdóttir í tímaritið Vikuna grein sem heitir 15 

ráð gegn ofþyngd barna en þar skrifar hún nokkrar ráðleggingar til foreldra sem eru 

með of þung börn og hvernig þeir geta brugðist við þeim vanda.Vel má hugsa sér að 

leikskólar geti haft á heimasíðum eða til að gefa foreldrum í formi upplýsingarits álíka 

punkta fyrir þá foreldra sem þurfa á því að halda vegna barna sinna.Í greininni segir 

m,a, að í baráttunni við offitu barna er gott að það sé fjallað um vandann og hvað sé til 

ráða í sem flestum miðlum. Þar sem margir foreldrar glugga í tímarit eins og Vikuna 

þegar þeir fara með börn sín til tannlæknis eða í klippingu og rekast þeir á 

umfjöllunina sem hvetur þá kannski til að kynna sér efnið betur. Í greininni  kemur 

fram að foreldrar sem þurfa að halda í við börn sín þurfa að ganga alla leið. 

Breytingar þurfa að verða á innkaupum fjölskyldunnar og skoða þarf matseðla 

heimilisins. Allir heimilismeðlimir þurfi að taka þátt. Fyrst þarf að ræða við börnin og 

ræða á nærgætin hátt um að nú ætla allir að fara að lifa heilbrigðu lífi, borða hollan og 

góðan mat og hreyfa sig mikið. Barnið á ekki á nokkurn hátt finna að það sé að fá 

einhverja sérmeðferð. Ef foreldrar breyta ekki sínum venjum gera börnin það ekki því 

þeir eru jú fyrirmyndin. Í greininni er talað um að foreldrar ættu ekki að hugga börn 

með mat, að vera ekki of fljót að hugga þau með brjóstagjöf eða pela þegar þau eru 

þreytt. Með því getum við sett þyngdarstjórnunarkerfið þeirra úr skorðum. Þegar þau 

eru orðin eldri og fara að rella um snarl á milli mála á að reyna að eyða því og stinga 

heldur upp á einhverju að gera. Þá oftast gleyma þau sér og geta beðið fram að 
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matartíma og með þessu geta þau lært að stjórna löngunum sínum. Passa verður upp á 

að börn fái reglulegan svefn því rannsóknir sýna að börn sem fá ekki nægilegan svefn 

séu líklegri til að þyngjast því svefninn kemur reglu á hormón sem stýrir matarlystinni 

(Björk Eiðsdóttir, 2009). 

 

Leikskólinn getur hvatt til að foreldrar skipuleggi hreyfingu með allri 

fjölskyldunni, fara í gönguferðir, sund og fleira. Hægt er t.d. að vinna þemaverkefni 

með börnum og foreldrum þar sem áherslan er á hreyfingu og hollar mat ekki ósvipað 

því sem Latibær gerði hér fyrir nokkrum árum. Mörg börn fara að kaupa 

laugardagsnammi og verslanir keppast við að veita afslætti, þekkt er að verslanir bjóði 

50% afslátt á nammi á laugardögum. Höfundur veltir fyrir sér hvernig væri ef 

verslanir byðu 50% afslátt á grænmeti og ávöxtum á laugardögum frekar en að lækka 

verð á sælgætinu. Gott er að hafa matseðla og upplýsingar varðandi það hvernig 

barnið borðar í leikskólanum. Það gefur foreldrum tækifæri á að fylgjast með og þeir 

geta þá ákveðið í samræmi við matseðla leikskólans hvað verið er bjóða barninu að 

borða þegar heim er komið. Ekki er spennandi að fá það sama í matinn í öll mál og 

getur það frekar orðið til þess að foreldrar grípi til einhverra skyndibita. Mikilvægt er 

að foreldrar og leikskólakennarar séu vakandi fyrir því hvort um sé að ræða of öra 

þyngdaraukningu hjá barninu og leita skýringa á hvers vegna, ef svo er, ef barnið 

þyngist óeðlilega mikið miðað við aldur. 

 

Höfundur telur að það gæti verið spor í rétta átt ef leikskólar væru tilbúnir með 

eitthvað efni sem þeir gætu lánað foreldrum og hjálpað þeim af stað í það verkefni 

sem fjölskyldan stendur frammi fyrir þegar börn þeirra eru .orðin of þung. Miðað við 

þær rannsóknir sem vitnað er til í verkefninu er mikilvægt að grípa inn í strax og sýnt 

er að barnið er að verða ofþungt jafnvel þó barnið sé mjög ungt en þekkt er að fólki 

álíti sem svo að börnin grennist þegar þau stækka meira sem, miðað við rannsóknir, er 

ekki alltaf raunin. Höfundur telur að leikskólinn þurfi að brjóta þann feimnismúr sem 

virðist vera á  umræða um offitu. Umræðan virðist oft snúast um fagurfræðilega 

hlutann en sá þáttur sem er enn veigameiri er hinn heilsufarslegi vandi sem virðist 

frekar verða útundan en eins og fram hefur komið er hann mikill þegar um er að ræða 

of þunga einstaklinga. Ekki má heldur gleyma hinum félagslega vanda þ.e. 

tilfinningalega og andlega líðan barna sem glíma við ofyngd sem er, eins og fram 

hefur komið, dulinn vandi þar sem börnin þjást oft ein í sinni þögn. 
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7. Samantekt    
 
Offita barna er vaxandi vandamál í heiminum og talið eitt það útbreiddasta sem hrjáir 

börn í dag. Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara þeim spurningum hverjar 

eru helstu orsakir offitu barna hér á landi og hverjar afleiðingarnar eru fyrir líf og 

heilsu þeirra barna sem eru of feit. Helstu orsakir eru að börn hreyfa sig minna en 

áður, minna er um að sjá börn í hópum á öllum aldri í leikjum. Þau eru meira keyrð 

milli staða en áður, eins og  úr og í skóla og jafnvel er haldið á þeim langt fram eftir 

aldri inn í leikskólann. Börn á öllum aldri eru farin að borða meira af sælgæti og kexi 

en minna af ávöxtum og grænmeti en ráðlagt er samkvæmt ráðlögðum dagskömmtum 

fyrir börn. Sjónvarp og tölvur eru víða í boði fyrir börn og eyða þau að jafnaði 3 

klukkustundum á dag fyrir framan þessi tæki. Mikið hefur verið skrifað og margar 

rannsóknir verið gerðar um offitu barna sem bendir til þess að þeir sem vinna með 

börn hafa mikinn áhuga á þessu efni og eru að reyna finna lausnir sem eru varanlegar 

fyrir þá einstaklinga sem glíma við offituvandann.  

Í upphafi verkefnisins var farið inn á  helstu þætti sem skipta máli þegar börn 

eru greind of feit en þar er meðal annars notast við BMI stuðul en þar er hæð, þyngd 

og líkamsmassi barna skoðaður og fundin út BMI tala. Því hærri sem hún er, því verra 

er það fyrir börnin. Þau börn sem eru með BMI tölu hærri en 85 eru greind sem of 

þung en þau börn sem eru með BMI tölu yfir 95 eru greind of feit. Komið hefur í ljós 

að börn sem eiga of þunga foreldra eða of þung systkini er hættara við en öðrum að 

verða það líka Lífstíll fjölskyldunnar skiptir þar miklu máli. Rætt var um þá kvilla 

sem geta fylgt offitu barna eins og sykursýki og of háan blóðþrýsting. Skoðað var 

hvort mikil þyngdaraukning kvenna á meðgöngu geti haft einhver áhrif á börn þeirra 

síðar á ævinni og kom í ljós að konur eru farnar að þyngjast meira en áður á 

meðgöngu og getur það haft áhrif á fæðinguna og barnið síðar meir. Brjóstagjöf er 

það mikilvægasta fyrir börn á fyrstu mánuðum lífs þeirra, ekki bara vegna líkamlegrar 

snertingar heldur getur brjóstamjólkin forðað barninu frá því að fá ýmsa kvilla sem 

tengjast offitu síðar á ævinni, því lengur sem börnin eru höfð eingöngu á brjósti því 

betra er það fyrir þau. Fjallað var um fyrstu fæðu barnsins en rannsóknir sýna að því 

lengur sem því er frestað að gefa börnunum fasta fæðu því minni líkur eru á að offita 

hrjái þau síðar á lífsleiðinni. Varpað var ljósi á hlutverk leikskólakennara sem spila 

stóran sess í lífi barna, þeir eru ásamt foreldrum í því hlutverki að vera fyrirmyndir 

barna og með þeim fyrstu  til að kynna fyrir þeim hollan mat og hollar lífsvenjur. 
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Leikskóladvölin er sá tími í lífi barna þegar þau læra að það er gott og gaman að 

hreyfa sig. Í verkefninu er dregið fram hvaða afleiðingar það hefur þegar börn eru 

orðin of þung bæði líkamlega og andlega. Spurningin hvort offita hafi einhver áhrif á 

líf og heilsu barna er fljótt svarað játandi því rannsóknir sýna að námsgeta of þungra 

barna er lakari en þeirra sem eru léttari og rannsóknir sýna einnig að mörg of þung 

börn hafa orðið fyrir einelti sem getur haft  áhrif á andlega heilsu þeirra langt fram á 

fullorðinsár. En við erum það sem við borðum og ef við borðum meira en við 

brennum þá er nokkuð víst að við fitnum. 
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8. Lokaorð 
 
 
Efni þessar ritgerðar kom fljótt upp í hugann þegar ákveða átti ritgerðarefni.  Nafnið á 

ritgerðinni kom af sjálfu sér því ritgerðin fjallar um þann stóra vanda sem offita ungra 

barna er í dag bæði hér á landi og annarstaðar í heiminum og hvort einhver ráð séu í 

sjónmáli.  

Vinnan við þetta verkefni var mjög áhugaverð því áhugi minn á þessu efni 

hefur verið til fjölda ára allt frá árinu 1993 en þá skrifaði ég lokaritgerð í Fósturskóla 

Íslands sem fjallaði um mataræði barna. Ánægjulegt er að sjá hversu margar 

rannsóknir og kannanir hafa verið gerðar um þetta efni á þessum 17 árum sem liðin 

eru. Það er von mín að allt starfsfólk sem vinnur með börnum taki höndum saman og 

vinni markvisst að því að fækka þeim tilfellu barna sem glíma við offitu.   

 

Efla þarf hreyfingu meðal almennings og vekja foreldra til umhugsunar um gildi þess 

að kenna börnum sínum hollar lífsvenjur á unga aldri. Leikskólinn er tilvalinn 

vettvangur til að kynna fyrir börnunum margskonar hreyfimöguleika eins og í 

skipulögðum hreyfistundum í sal og í vettvangsferðum sem eru farnar út fyrir 

leikskólalóðina. Leikskólinn getur hjálpað foreldrum að gera hreyfingu að 

sjálfsögðum hlut. Hann getur líka verið með margskonar hvatningu sem bæði 

starfsfólk og börn taka þátt í, eins og að allir koma gangandi eða hjólandi í 

leikskólann.  

 Tökum höndum saman  og nýtum alla okkar krafta til að passa upp á að börn 

verði ekki of feit og þurfi að líða fyrir það bæði andlega og líkamlega. 
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