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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA gráðu í uppeldis- og menntunarfræði unnin af Ingu 

Berg Gísladóttir á vormisseri 2011. Gerð var megindleg rannsókn þar sem lagt var upp 

með rannsóknarspurninguna: Hvernig tengist heilsutengd hegðun foreldra heilsutengdri 

hegðun barna. Skoðað er sérstaklega mataræði, hreyfing og vímuefnaneysla. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að foreldrar hafa með uppeldisháttum sínum og hegðun mikil áhrif 

á líf barna sinna. Foreldrar eru í mörgum tilfellum helstu fyrirmyndir barna sinna og hafa 

þannig mikil áhrif. Börn foreldra sem stunda heilsusamlega lífshætti eru líklegri en önnur 

til að gera það líka. Lagður var spurningalisti fyrir nemendur Háskóla Íslands, þar sem 

spurt var um heilsutengda hegðun foreldra í uppeldinu annars vegar og heilsutengda 

hegðun þátttakenda í daglegu lífi hins vegar. Spurningalistinn var sendur til nemenda 

Háskóla Íslands, og svöruðu 1257 nemendur. Niðurstöðurnar sýna fram á marktæk 

tengsl. Einstaklingar hafa tilhneigingu til að lifa svipuðum lífsháttum og foreldrar þeirra 

gerðu í uppeldinu, hvort sem þeir einkennast af heilsusamlegu mataræði og hreyfingu, 

vímuefnaneyslu eða öðru.     
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1. Inngangur 

Fjölmörgu er að huga að í tengslum við foreldrahlutverkið. Heilsufarsleg hegðun og 

þættir sem tengjast heilsu skipa stóran sess í lífi margra einstaklinga. Foreldrar ráða 

miklu um það hversu heilsusamlegu lífi börnin þeirra lifa, bæði fyrstu árin og einnig 

seinna meir. Mataræði, hreyfing og vímuefnaneysla eru þættir sem ráða miklu um það 

hvernig heilsa einstaklinga er (Cherlin, 2008; Friedman, 2002; Lýðheilsustöð, 2008; 

Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007; Santrock, 2007).  

Matur er mikilvægur hluti af lífi fólks. Hann sér líkamanum fyrir orku til að geta 

starfað, en einnig hefur hann mikið félagslegt gildi fyrir marga. Heilsusamlegt mataræði 

hefur margvísleg góð áhrif á líkama og heilsu fólks. Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna 

í mataræði eins og öðru. Auk þess taka þeir ákvarðanir um hvaða matur sé í boði fyrir 

börnin í uppeldinu. Það er því mikilvægt að foreldrar séu vakandi fyrir ábyrgð sinni á 

mataræði barna (Friedman, 2002; Lýðheilsustöð, 2009; Veugelers og Fitzgerald, 2005).  

Reglubundin hreyfing getur haft góð áhrif á heilsufar einstaklinga, bæði líkamleg 

og andleg. Margt hefur áhrif á það hvort fólk stundar reglulega hreyfingu. Þar geta bæði 

einstaklingsþættir haft áhrif sem og umhverfisþættir. Hreyfing einstaklinga tengist að 

miklu leyti hreyfingu þeirra aðila sem eru í kringum þá. Foreldrar hafa til dæmis áhrif á 

það hversu mikið börn þeirra hreyfa sig (Chen 2005; Lýðheilsustöð, 2008). 

Heimilisaðstæður unglinga og tengsl þeirra við foreldra sína skipta miklu máli 

varðandi vímuefnaneyslu. Foreldrar geta dregið úr líkum á að börn sín og unglingar neyti 

vímuefna með því til dæmis að vera í góðum tengslum og sleppa því að neyta vímuefna 

sjálf (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007; Santrock, 2007).  

Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á hversu mikil áhrif foreldrar hafa á 

heilsufarslega þætti barna sinna með hegðun sinni og uppeldisháttum. Ákveðið var að 

framkvæma þessa rannsókn vegna áhuga höfundar á bæði uppeldi og heilsu. Með 

rannsókninni var ákveðið að tengja þessi efni saman.  

Í upphafi rannsóknar var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig 

tengjast heilsufarsleg hegðun og uppeldishættir foreldra heilsufarslegri hegðun barna 

þeirra? Leitað var heimilda og fyrri rannsókna um þetta efni en til stuðnings við 

fræðilega niðurstöður var ákveðið að framkvæma megindlega rannsókn á meðal 

nemenda Háskóla Íslands. Þar var þó ekki spurt um uppeldishætti foreldra, heldur var 
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áherslan lögð á heilsufarslega hegðun foreldra í uppeldinu annars vegar og 

heilsufarslega hegðun einstaklinga í daglegu lífi hins vegar.  

Í verkefninu verður byrjað á því að fjalla um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Í 

þeim kafla er fjallað um fyrri þekkingu og rannsóknir á samskiptum foreldra og barna, 

mataræði, hreyfingu og vímuefnaneyslu í tengslum við fjölskylduna. Í næsta kafla er 

fjallað um aðferð rannsóknar sem gerð var sérstaklega fyrir þetta lokaverkefni. Þar er 

því lýst hvaða aðferð var notuð við framkvæmd og greiningu gagna, þátttakendum, 

mælitækjum og fleiru. Því næst er farið í niðurstöður rannsóknarinnar og þær útskýrðar 

bæði lýsandi og greinandi. Þar á eftir koma umræður, þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru tengdar við fyrri rannsóknir og niðurstöður þeirra. Skoðað er hvaða 

hlutar úr niðurstöðunum passa við fyrri þekkingu og hvaða hlutar gera það ekki. Að 

endingu setur höfundur fram sínar hugmyndir um verkefnið í heild.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Hér á eftir verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Byrjað verður á því 

að skoða ýmiss atriði sem tengjast samskiptum foreldra og barna. Því næst verður 

fjallað um mataræði og hvernig það tengist uppeldinu. Þá verður skoðað hvað hreyfing 

er mikilvægur þáttur í uppeldi og lífi einstaklinga. Að lokum verður fjallað um 

vímuefnaneyslu og tengsl við fjölskylduna.  

 

2.1 Samskipti foreldra og barna 

Fjölmörg verkefni fylgja foreldrahlutverkinu. Flestum finnst foreldrahlutverkið 

spennandi þó það geti verið flókið oft á tíðum. Fólk notar misjafnar aðferðir við uppeldi 

barna sinna en margir nota svipaðar aðferðir og þeir fengu sjálfir í sínu uppeldi. Sumir 

nota aðferðir sem þeir telja að hafi virkað hjá foreldrum sínum þó þær séu ekki endilega 

alltaf árangursríkar, svo sem líkamlegar refsingar. Mikilvægt er að hafa í huga að þó að 

foreldrar noti ekki alltaf þær aðferðir í uppeldinu sem eru vænlegastar þá reyna 

einstaklingar í flestum tilvikum að gera eins vel og þeir geta. Oft veit fólk ekki betur en 

það sé að gera það sem er best fyrir barnið. Uppeldisaðferðum er gjarnan skipt í flokka 

eftir samskiptum foreldra og barna (Santrock, 2007). 

Baumrind (1971) flokkaði uppeldisleg samskipti foreldra og barna í fjóra þætti. 

Þeir eru skipandi uppeldishættir, leiðandi uppeldishættir, afskiptalausir uppeldishættir 

og eftirlátssamir uppeldishættir. Mikilvægt er að hafa í huga að þessir þættir eru 

einungis til að hjálpa okkur að skilja samskipti foreldra og barna. Flestir foreldrar geta 

einhvern tíman fallið undir alla flokkana og því erfitt að alhæfa út frá þessum flokkum. 

Samt sem áður geta þeir verið mikilvæg hjálpartæki í uppeldinu (Cherlin, 2008). Hér á 

eftir verða uppeldishættirnir fjórir útskýrðir lítillega, en í þessu verkefni verður þó 

aðallega fjallað um leiðandi uppeldishætti.  

Foreldrar sem beita skipandi uppeldisháttum eru oft strangir og nota gjarnan 

refsingar. Þeir sýna börnum sínum ekki mikla hlýju, heldur leitast frekar eftir valdi yfir 

þeim. Þeir útskýra oft lítið fyrir börnunum þær reglur sem þeir setja og eru ekki mjög 

sveigjanlegir í samningagerð. Kröfur sem þeir setja börnum sínum eru óraunhæfar fyrir 

þau. Oft eru þetta foreldrar sem telja mikilvægt að halda í gamlar hefðir og venjur þrátt 

fyrir að þær séu kannski orðnar úreltar. Börn foreldra sem nota skipandi uppeldishætti 
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eru gjarnan hlédræg, óörugg í samskiptum, kvíðin og hrædd. Komið hefur í ljós að börn 

sem alast upp við þesskonar uppeldi hafa oft slaka samskiptahæfni (Baumrind, 1971; 

Cherlin, 2008; Santrock, 2007).  

Foreldrar sem nota leiðandi uppeldishætti setja börnunum gjarnan skýr mörk og 

gera hæfilegar kröfur til þeirra, en hvetja þau jafnframt til sjálfstæðis. Þau leyfa börnum 

oft að vera með í ákvarðanatöku og útskýra reglur fyrir þeim. Það sem er mjög 

mikilvægt í þessum samskiptum er að foreldrar sem beita leiðandi uppeldisháttum eru 

samkvæmir sjálfum sér. Þeir líta á sig sem fyrirmyndir barna sinna og átta sig á því 

hversu mikil áhrif þau hafa með hegðun sinni. Þau sýna börnum sínum hlýju og taka mið 

af einstaklingsþörfum þeirra. Þessir uppeldishættir eru nokkurs konar blanda af stjórnun 

og jákvæðri hvatningu. Börn foreldra sem nota leiðandi uppeldishætti eru oft glaðvær 

börn sem geta stjórnað eigin hegðun. Þau eru sjálfstæð og hafa hugrekki til að takast á 

við ýmis verkefni. Þessi börn þola álag oft betur en börn sem alast upp við aðra 

uppeldishætti, svo sem það álag sem fylgir skilnaði (Baumrind, 1971; Cherlin, 2008; 

Santrock, 2007).  

Foreldrum sem nota afskiptalausa uppeldishætti virðist vera nokkurn veginn sama 

um börnin sín. Þeir gera ekki miklar kröfur til barna sinna og eru ekki mikið inn í þeirra 

málum. Oft fylgja þessum uppeldisháttum annars konar vandamál, svo sem neysla eða 

ofbeldi foreldra. Börn sem búa við afskiptalausa uppeldishætti eiga oft í félagslegum 

erfiðleikum og á unglingsárum koma stundum fram afbrotataktar hjá þeim. Þau kunna 

ekki muninn á réttu og röngu, enda hafa þau ekki þá fyrirmynd sem leiðir þau á rétta 

braut. Auk þess hafa þessi börn oftast minni sjálfstjórn og lægra sjálfsmat en börn í 

öðrum flokkum (Baumrind, 1971; Cherlin, 2008; Santrock, 2007).  

Foreldrar sem nota eftirlátsama uppeldishætti eru oftast alveg á kafi í lífi barna 

sinna. Þeir gera ekki miklar kröfur til þeirra en veita þeim mikla athygli og umhyggju. 

Eftirlátssamir foreldrar trúa gjarnan engu slæmu upp á börnin sín og leyfa þeim að 

komast upp með allt. Börn foreldra sem nota eftirlátssama uppeldishætti verða oft mjög 

klár að ljúga að foreldrum sínum, því þau trúa þeim alltaf. Börnin eiga jafnframt oft í 

erfiðleikum með að virða aðra, erfitt með að stjórna skapi sínu í samskiptum og fleiru 

(Baumrind, 1971; Cherlin, 2008; Santrock, 2007).  

Eins og áður sagði falla foreldrar yfirleitt ekki bara undir einn flokk af 

uppeldisháttum. Flestir foreldrar nota einhvern tímann samskipti sem falla undir alla 
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fjóra flokkana. Mikilvægt er þó að foreldrar séu samstíga og samkvæmir sjálfum sér í 

uppeldinu. Það getur valdið börnum miklu óöryggi að fá misvísandi skilaboð (Cherlin, 

2008; Santrock, 2007).  

Hafa ber í huga að uppeldishættir eru töluvert mismunandi eftir samfélögum og 

menningu. Hvaða samskipti eru æskileg fer að miklu leyti eftir því sem er talið eðlilegt í 

hverju landi og menningu fyrir sig (Cherlin, 2008; Santrock, 2007).  

Heilsa hefur mikil áhrif á líf einstaklinga. Þrír stórir og mikilvægir þættir sem 

tengjast heilsunni eru mataræði, hreyfing og vímuefnaneysla. Í þessu verkefni verða 

þessir þrír þættir skoðaðir sérstaklega þó að auðvitað hafi margir aðrir þættir áhrif á 

heilsu einstaklinga. Foreldrar geta haft mikið um það að segja hvort börn þeirra muni 

lifa heilsusamlegu lífi. Ef foreldrar sjálfir stunda heilsusamlega lífshætti þá eru þeir 

fyrirmyndir barna sinna til að gera slíkt hið sama. Einnig skiptir miklu máli að foreldrar 

reyni að temja sér leiðandi uppeldishætti á þessu sviði sem og öðrum. Það getur til 

dæmis verið mikilvægt að setja börnum skýr mörk varðandi mataræði, hreyfingu og 

vímuefnaneyslu. Ekki síður skiptir máli að hvetja börnin áfram í tengslum við þessa 

þætti. Uppeldi og samband innan fjölskyldunnar er því mikilvægt í tengslum við heilsu 

eins og svo marga aðra þætti (Cherlin, 2008; Friedman, 2002; Lýðheilsustöð, 2008; 

Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007; Santrock, 2007).  

 

2.2. Mataræði 

Matur er mikilvægur hluti af lífi fólks. Matur gefur líkamanum okkar orku sem hann 

notar svo til hreyfingar en líka til líkamlegra starfa, svo sem öndunar og meltingar. 

Maturinn er ekki bara orka fyrir líkamann heldur er hann einnig tengdur hefðum og 

fjölskylduvenjum einstaklinga. Heilsusamlegt mataræði getur haft margvísleg jákvæð 

áhrif á líkama og almennt heilsufar fólks (Friedman, 2002; Lýðheilsustöð, 2009).  

Heilsusamlegt mataræði, og þá sérstaklega náttúrulega ræktaður matur getur 

virkað sem sjúkdómavörn fyrir líkamann. Fólk sem borðar hollt og fjölbreytt fæði er 

ólíklegra en aðrir til að fá ýmsa sjúkdóma (Schenck, 2009).  

Við borðum af því það er nauðsynlegt fyrir líkamann til að starfa eðlilega. Flest 

notum við þó mat ekki einungis til að næra líkamann, heldur einnig til að halda upp á 

eitthvað, í félagslegum tilgangi, í trúarlegum tilgangi og jafnvel þegar við syrgjum. 



11 
 

Margir þættir hafa áhrif á það hvað við borðum og hvernig við matreiðum. Þar má nefna 

fjölskylda, þjóðerni, trú, menntun og tekjur (Lýðheilsustöð, 2009). Börn læra á fyrstu 

árum ævinnar að meta það sem er viðeigandi í þeirra eigin menningu. Mataræði barna 

fyrstu árin getur haft mikið að segja um mataræði á fullorðinsárum og þar með haft 

áhrif á líkamsþyngd og holdafar (Savage, Fisher og Birch, 2007). 

Íslendingar eins og aðrar þjóðir hafa verið að þyngjast og fitna á undanförnum 

áratugum. Ástæður aukinnar offitu og líkamsþyngdar Íslendinga eru margvíslegar. 

Undanfarna áratugi hafa þjóðfélagshættir hér á landi breyst mikið. Fólk er almennt farið 

að borða orkumeiri fæðu og hreyfa sig minna nú en áður. Margt hefur haft áhrif á 

þessar breytingar. Störfum sem krefjast líkamlegrar áreynslu hefur fækkað, auk þess 

sem ferðahættir fólks til og frá vinnu hafa breyst. Fleira fólk fer nú til vinnu á einkabíl, í 

stað þess að nota almenningssamgöngur, hjóla eða ganga. Aukið framboð á tölvuleikjum 

og sjónvarpsþáttum sem höfða til barna og unglinga hefur haft í för með sér minni 

hreyfingu hjá þessum aldurshópum. Fólk vinnur nú almennt utan heimilis sem gerir það 

að verkum að minni tími gefst almennt til þess að undirbúa máltíðir og meira er um að 

fólk grípi með sér skyndibita. Úrval tilbúinnar matvöru hefur aukist og þar með neysla 

hennar, þar sem hún er fljótleg og ódýr. Á sama tíma hefur verð á ferskri matvöru eins 

og ávöxtum og grænmeti hækkað. Þetta er alvarlegt mál, þar sem stór hluti þjóðarinnar 

neytir ekki ráðlagðs dagskammtar af grænmeti og ávöxtum. Í staðinn er borðað meira af 

tilbúinni matvöru sem inniheldur mikið af sykri, salti og fitu. Sykraðir gos- og 

svaladrykkir eiga líka stóran þátt í offituvandamálinu, en neysla þeirra fer sífellt vaxandi. 

Markaðssetning á matvælum hefur áhrif á neyslu þjóðar. Mun meira er til dæmis 

auglýst af óhollri fæðu og skyndibitum hér á landi, en hollri fæðu (Margrét 

Valdimarsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Elva Gísladóttir, Jón 

Óskar Guðlaugsson og Þórólfur Þórlindsson, 2009; Savage o.fl., 2007). 

Offita er alvarlegt vandamál sem getur haft ýmiss konar afleiðingar í för með sér, 

bæði líkamlegar, andlegar og félagslegar. Þar má til dæmis nefna hjarta- og 

æðasjúkdóma, sykursýki, krabbamein, þunglyndi og streitu (Friedman, 2002; Veugelers 

og Fitzgerald, 2005).  

Til að hægt sé að skoða þróun offitu verður að nota einhverskonar mælingar. 

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar til að mæla holdafar einstaklinga, eins og til dæmis 

mælingar á þykkt húðfellinga, mittismál og með því að reikna líkamsþyngdarstuðul 
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(BMI) (Margrét Valdimarsdóttir, o.fl., 2009). Í þessu verkefni verður stuðst við mælingar 

á líkamsþyngdarstuðli. Hann er reiknaður með því að deila kílóafjölda einstaklings með 

hæð hans í metrum, í öðru veldi. Ef stuðullinn fer yfir 25 telst einstaklingur of þungur, og 

offitu er náð ef stuðullinn fer yfir 30. Einungis er hægt að nota líkamsþyngdarstuðulinn 

til að mæla holdafar fullorðinna einstaklinga (Friedman, 2002; Lýðheilsustöð, 2009). 

Líkamsþyngdarstuðullinn er góð mæling, því með henni er hægt að mæla vel breytingar 

á hópum á tilteknum tíma. Einstaklingar geta þó ekki alltaf tekið mark á honum þar sem 

ekki er gerður greinamunur á líkamsþyngd sem stafar af fitu, vöðvum eða öðrum vefjum 

líkamans. Stuðullinn er því einungis vísbending um holdafar einstaklings miðað við 

holdafar annarra (Margrét Valdimarsdóttir, o.fl., 2009).   

Gott er fyrir Íslendinga að sjá hvar þeir eru staddir í heilsufarsmálum miðað við 

aðrar þjóðir. Mæling á líkamsþyngdarstuðli getur verið ein leið til þess að bera saman 

heilsu þjóða. Í töflu 1 hér að neðan má sjá samanburð á hversu margir einstaklingar eru 

yfir kjörþyngd á Íslandi og í nokkrum öðrum löndum (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 

2009; World Health Organization, e.d.).  

 

 

Mynd 1. Hlutfall yfir kjörþyngd í mismunandi löndum 
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Á mynd 1 má sjá hversu stórt hlutfall mismunandi þjóða eru yfir kjörþyngd. Þetta eru 

löndin Ísland, Danmörk, Bandríkin, Indland, Mongólía og Ástralía. Miðað var við að 

einstaklingar væru yfir kjörþyngd þegar þeir mældust með líkamsþyngdarstuðul 25 eða 

hærra. Á myndinni má sjá tölulegar upplýsingar frá nokkrum ólíkum löndum. Ákveðið 

var að skoða tölur frá þessum sex löndum og bera saman. Tölurnar eru frá árunum 

2005, 2006 og 2007. Ekki voru aðgengilegar nýlegar tölur frá sama ári í öllum löndunum. 

Hæsta tíðnin af fólki yfir kjörþyngd í þessum löndum mældist í Bandaríkjunum, en þar 

voru tæplega 70 prósent þjóðarinnar yfir kjörþyngd. Lægsta tíðnin af þessum löndum 

var á Indlandi, er þar voru rétt rúmlega 10 prósent þjóðarinnar yfir kjörþyngd. Í öllum 

löndunum nema Indlandi og Mongólíu eru fleiri karlar yfir kjörþyngd en konur. Miðað 

við þessi lönd á þessum tíma er staðan á Íslandi svipuðust stöðunni í Danmörku. Í 

báðum löndunum eru í kringum 40 prósent þjóðanna yfir kjörþyngd (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2009; World Health Organization, e.d.).  

Mikilvægt er að gleyma sér ekki í umræðunni um offitu og þau vandamál sem 

fylgja henni, heldur verður að hafa í huga mikilvægi þess matarumhverfis sem börn alast 

upp við. Andrúmsloft á heimilinu og venjur í tengslum við mat geta haft mikið að segja. 

Ellyn Satter, bandarískur næringarfræðingur, hefur mikla reynslu af meðferð 

næringarvandamála hjá börnum. Að hennar mati á ábyrgð á næringu að skiptast á milli 

foreldranna og barnanna sjálfra. Foreldrar ættu að stjórna því hvenær er borðað, hvað á 

að vera í matinn og ekki síst hvar maturinn er borinn fram. Það er á þeirra ábyrgð að 

halda reglu á matmálstímum og bjóða upp á næringarríkan mat. Börnin sjálf eiga hins 

vegar að fá að ráða því hversu mikið þau borða. Enginn veit það betur en þau hvenær 

þau eru svöng eða södd. Satter hefur með rannsóknum sínum bent á að mikið af 

næringarvandamálum barna stafi af því að þessi ábyrgðarsvið séu ekki virt. Til dæmis 

með því að hafa ekki reglu á matartímum, eða að reynt er að stýra börnum of mikið í 

matartímum. Til þess að börn nái að viðhalda tengslum sínum við matarlystina og þekkja 

sitt magamál, verður að leyfa þeim að hlusta á líkama sinn. Til að börn geti hlustað á 

líkama sinn er mikilvægt að hafa ekki truflun á matartímum, til dæmis með sjónvarpi 

eða tölvu (Satter, 2000). 

Góður siður er að foreldrar venji sig á að borða með börnum sínum. Með því getur 

fjölskyldan bæði styrkt samband sitt og börnin lært af því að fylgjast með foreldrum 

sínum borða. Foreldrar eru fyrirmynd barnanna í matartímum eins og á öðrum sviðum. 
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Þá er að sjálfsögðu mikilvægt að börnum sé boðið upp á sama mat og fullorðnum 

(Nsiah-Kumi, Ariza, Mikhail, Feinglass og Binns, 2009; Satter, 2000). Rannsóknir hafa 

þessu til stuðnings sýnt að í fjölskyldum þar sem sameiginlegir matartímar eru reglulegir 

eru minni líkur á því að börnin glími við næringarvandamál, svo sem offitu. Ástæða þess 

er að þegar fjölskyldan borðar saman er líklegra að börnin borði hollari og næringarríkari 

fæðu (Veugelers og Fitzgerald, 2005). 

Foreldrar hafa áhrif á mataræði barna sinna alveg frá upphafi. Mataræði móður á 

meðgöngu getur haft áhrif á hvernig barnið bregst við fastri fæðu á fyrstu árunum. Auk 

þess getur brjóstagjöf haft mikið að segja. Mælt er með að börn fái einungis 

brjóstamjólk fyrstu sex mánuðina, en fari þá að fá fasta fæðu með að einhverjum hluta. 

Auðvitað er þetta ekki hægt í öllum tilfellum, en haft til viðmiðunar. Brjóstamjólk styður 

við vöxt og þroska og einnig hafa rannsóknir sýnt að brjóstamjólk getur dregið úr líkum á 

ungbarnadauða, offitu og öðrum sjúkdómum (Savage o.fl., 2007).  

Mikilvægt er að foreldrar hugsi vel um hvaða föstu fæðu þeir kynna fyrir 

ungbörnum. Til dæmis taka börn oft vel í ávexti vegna þess að þeir hafa sætt bragð en 

erfiðara getur verið að fá þau til að borða grænmeti. Foreldrar ættu að hafa í huga að 

þegar kynnt er ný fæða fyrir barninu, þá getur þurft að bjóða því hana allt upp í 16 

sinnum til að barnið læri að meta hana (Savage o.fl., 2007).  

Eins og með aðra matarhegðun eiga foreldrar stóran þátt í því að koma í veg fyrir 

offitu barna sinna. Matarvenjur þróast snemma á ævinni. Á fyrstu æviárunum er það 

nánast algjörlega undir foreldrunum komið hvað börnin fá að borða. Mikilvægt er að 

foreldrar venji börn sín á að borða holla og næringarríka fæðu og að hreyfa sig 

reglulega. Auðveldara er að kenna börnum heilsusamlega lífshætti ef foreldrarnir stunda 

þá einnig sjálfir. Þegar börn fara svo í leikskóla og grunnskóla er líka mikilvægt að þau fái 

þar fræðslu um heilsusamlegt líf. Þar sem boðið er upp á mat í skólum er auk þess 

mikilvægt að hafa hollan mat í boði (Friedman, 2002; Shepherd, 2009).  

Einstaklingar eiga oft í erfiðleikum með að breyta mataræði sínu á fullorðinsárum 

og þar með er sérstaklega mikilvægt að foreldrar leggi góðan grunn í uppeldinu. Þrátt 

fyrir að fólk viti að einhver ákveðinn matur sé ekki skynsamlegur getur verið erfitt fyrir 

það að hætta neyslu hans ef hann tengist ákveðnum hefðum og venjum í lífi þeirra. Það 

er því ekki síst mikilvægt að foreldrar velji vel matinn við ákveðin tilefni í lífi barnsins, 

svo sem hátíðisdaga (Friedman, 2002).  
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Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti þeirra barna sem eru of þung og of feit við 

upphaf skólagöngu eru það líka á fullorðinsárum. Það má því segja að foreldrar séu að 

hafa bein áhrif á allt líf barna sinna með mataræði fyrstu áranna. Mikilvægt er að 

foreldrar geri sér grein fyrir heilsufarslegri stöðu barna sinna, til að geta veitt þeim það 

sem þau þurfa. Í rannsókn sem gerð var á holdafari barna og viðhorfum foreldra kom í 

ljós að stór hluti foreldra of feitra barna taldi þau ekki glíma við offitu (Inga Þórsdóttir, 

2005; Nsiah-Kumi o.fl., 2009).  

Matur skipar stóran sess í lífi flestra og er grundvöllur þess að líkaminn starfi 

eðlilega. Öfgar í mataræði eru mögulegar í báðar áttir og eru sjaldnast heilsusamlegar. 

Mikilvægt er að allir vinni saman í því að bæta heilsu almennings. Stjórnvöld og 

heilbrigðisyfirvöld geta gert það með því að upplýsa foreldra um hversu mikilvægt 

hlutverk þeirra er sem fyrirmynd barna sinna. Ef foreldrar hafa heilsusamlega lífshætti 

þá er mun líklegra að börn þeirra geri það seinna meir (Nsiah-Kumi o.fl., 2009). 
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2.3. Hreyfing 

Reglubundin hreyfing getur haft margvísleg góð áhrif á heilsu fólks. Þar má til dæmis 

nefna að þeir sem hreyfa sig reglulega draga úr líkum á að fá kransæðasjúkdóma, 

heilablóðfall, sykursýki 2, krabbamein, geðröskun og fleira. Þar að auki eykur hreyfing 

líkurnar á því að fólk lifi lengur og við betri lífsgæði (Friedman, 2002; Lýðheilsustöð, 

2008).  

Hreyfing er skilgreind sem hvers konar vinna beinagrindarvöðva sem eykur 

orkunotkun meira en það sem gerist í hvíld. Hugtakið hreyfing nær þar með yfir nánast 

allar athafnir sem fela í sér einhverskonar hreyfingu. Þar má nefna að fara gangandi á 

milli staða eða á hjóli, heimilisstörf, garðvinna, íþróttir og ýmsir leikir. Hreyfing er oft 

skilgreind út frá fjórum meginþáttum til að þrengja hugtakið. Þessir þættir eru ákefð, 

tími, tíðni og tegund. Með ákefð er átt við hversu erfið hreyfingin er, með tíma er átt við 

hversu lengi hreyfingin varir, með tíðni er átt við hversu oft hreyfingin er framkvæmd og 

með tegund er átt við hvers konar hreyfing. Lýðheilsustöð mælir með því að börn og 

unglingar hreyfi sig að minnsta kosti í 60 mínútur á dag en fullorðnir að minnsta kosti 30 

mínútur á dag. Jafnframt er mælt með því að fólk tileinki sér hreyfingu sem ferðamáta 

og í frítíma (Lýðheilsustöð, 2008).  

Gríðarleg tækniþróun hefur orðið á undanförnum árum og áratugum. Framfarir 

hafa orðið á mörgum sviðum og hafa þær leitt til verulegra breytinga á lifnaðarháttum 

fólks, svo sem hreyfingu og mataræði. Hreyfing er ekki orðin eins sjálfsagður hluti af 

daglegu lífi eins og áður. Áður fyrr var mun algengara en nú að störf fólks fælu í sér 

töluverða hreyfingu. Samfara þessum breytingum hefur offita meðal barna og fullorðins 

fólks aukist mikið (Margrét Valdimarsdóttir, o.fl., 2009; Savage o.fl., 2007).  

Orsakir offitu geta verið margskonar eins og hefur verið fjallað um hér að framan. 

Tilhneiging til offitu á það til að erfast, en ómögulegt er að erfðamengi mannsins hafi 

breyst það mikið á undanförnum árum að það útskýri þróunina. Breyting á 

lifnaðarháttum samfara tæknibreytingum hafa hvað mest áhrif á þessa þróun. Breyting 

þarf í raun ekki að vera mjög mikil svo að það skili sér í aukinni fitusöfnun líkamans. Til 

dæmis það að fara á bíl til vinnu eða skóla í stað þess að ganga, eða bæta við einni 

gosflösku á dag getur haft heilmikil áhrif til lengri tíma litið. Til að hægt sé að snúa 
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þróuninni við þarf að huga vel að mataræði og hreyfingu snemma á lífsleiðinni og þar 

hafa foreldrar mest áhrif (Lýðheilsustöð, 2008; Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009).  

Hreyfing hefur ekki einungis góð áhrif á líkamlega þætti, svo sem að draga úr 

líkum á hinum ýmsu sjúkdómum, heldur er ávinningurinn margvíslegur. Draga má úr eða 

koma í veg fyrir ýmsa andlegum sjúkdóma, svo sem þunglyndi, með reglulegri hreyfingu. 

Þar að auki geta lifnaðarhættir sem fela í sér hreyfingu skapað tækifæri til að mynda 

félagsleg tengsl sem og styrkja sambönd. Fyrir fjölskyldur getur sameiginleg hreyfing til 

dæmis verið mjög góð leið til að styrkja samband fjölskyldumeðlima (Friedman, 2002; 

Lýðheilsustöð, 2008).  

Fjölmargir þættir hafa áhrif á það hversu mikið fólk hreyfir sig. Bæði eru það 

einstaklingsbundnir þættir, svo sem viðhorf, áhugi og trú á eigin getu en ekki síður 

umhverfisþættirnir. Dæmi um umhverfisþætti er félagslegt umhverfi einstaklings. Þar 

spila foreldrar, vinir, kennarar og aðrir sem eru í tengslum við einstaklinginn stóran sess. 

Þeir eru fyrirmyndir sérstaklega fyrir börn og unglinga. Eftir því sem fræðsla, hvatning og 

tækifæri til hreyfingar eru meiri, þeim mun meiri líkur eru á því að fólk hreyfi sig. 

Skipulagðar íþróttir eru einn vettvangur til hreyfingar sem er sérstaklega algengur hjá 

börnum og unglingum. Þar skiptir framboð og þátttökugjald miklu máli um það hvort 

einstaklingar taki þátt í hreyfingunni. Að lokum hefur manngert umhverfi mikið um það 

að segja hvort fólk stundi hreyfingu daglega. Uppbygging í kringum heimili einstaklinga 

getur skipt sköpum. Ef vegalengdir til skóla, vinnu, í verslanir og annað eru greiðfarnar 

og frekar stuttar eru meiri líkur á því að fólk fari þær gangandi eða hjólandi. Óhætt er 

því að segja að mörgu er að huga þegar hreyfingarþátttaka er skoðuð (Chen, 2005; 

Lýðheilsustöð, 2008; Nsiah-Kumi o.fl., 2009; Satter, 2000).  

Foreldrar hafa mikil áhrif á það hvort börn þeirra og unglingar hreyfi sig eins og 

ráðlagt er daglega. Foreldrar stjórna því oftast hvar fjölskyldan býr og hvaða möguleika 

börnin fá til skipulagðrar íþróttaiðkunar. Þar að auki stjórna foreldrar því oft hvað börnin 

gera í frítíma sínum, allavega upp að vissum aldri og því á þeirra ábyrgð að gera 

hreyfingu aðgengilega í frítímanum. Ef fjölskyldan stundar hreyfingu saman í frítíma 

sínum getur það styrkt tengslin og skapað góðar minningar. Ef fólk á góðar minningar úr 

uppeldi sínu um hreyfingu með fjölskyldunni, er það einnig líklegra til að tileinka sér það 

á fullorðinsárum (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009; Lýðheilsustöð, 2008; Santrock, 

2007). 
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2.4. Vímuefnaneysla 

Til eru margir flokkar vímuefna. Vímuefni hafa það sameiginlegt að hafa áhrif á 

miðtaugakerfi líkamans, sem inniheldur heila, mænu og taugafrumur. Vímuefni valda 

breytingu á líðan og oft fylgir hegðunarbreyting í kjölfarið. Áhrif vímuefna á einstaklinga 

eru samt sem áður mjög misjöfn og fara að miklu leyti eftir andlegu og líkamlegu ástandi 

einstaklingsins. Algengustu vímuefnin hér á landi eru áfengi og tóbak, en auk þess 

flokkast sum sterk verkjalyf undir vímuefni. Þar að auki eru ýmisskonar vímuefni sem 

eru ólögleg hér á landi (Lýðheilsustöð, 2006). 

Vímuefnum er gjarnan skipt í þrjá flokka eftir þeim áhrifum sem þau hafa á 

miðtaugakerfi líkamans. Í fyrsta lagi eru það róandi vímuefni sem hægja á starfsemi 

miðtaugakerfisins. Dæmi um róandi vímuefni eru áfengi, heróín og sum sterk verkjalyf. Í 

öðru lagi eru það örvandi vímuefni sem hraða starfsemi miðtaugakerfisins. Dæmi um 

örvandi vímuefni eru amfetamín, e-pillur og kókaín. Í þriðja lagi eru það ofskynjunarlyf, 

en þau brengla skynjun fólks á raunveruleikanum og valda þar með ofskynjun. Dæmi um 

vímuefni sem valda ofskynjun eru LSD og ofskynjunarsveppir (Lýðheilsustöð, 2006).  

Heimilisaðstæður unglinga skipta miklu máli varðandi vímuefnaneyslu. Unglingar 

sem búa hjá báðum foreldrum sínum eru ólíklegri til að neyta vímuefna, heldur en þeir 

unglingar sem búa hjá öðru foreldri. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að bág 

efnahagsstaða, áfengis- og vímuefnaneysla foreldra og fjölskyldusundrun geta aukið 

líkur á vímuefnaneyslu barna og unglinga (Friedman, 2002; Margrét Valdimarsdóttir og 

Jón Gunnar Bernburg, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þórólfur R. 

Þórólfsson og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003; Sigrún Aðalbjarnardóttir, Sigurlína 

Davíðsdóttir og Eyrún M. Rúnarsdóttir, 1997).  

Ekki hafa einungis heimilisaðstæður áhrif á vímuefnaneyslu heldur hafa góð tengsl 

foreldra og unglinga auk þess mikið forvarnargildi. Þegar foreldrar eru vel inni í öllum 

málum barna sinna og unglinga, vita til dæmis hvar þau eru eftir skóla og með hverjum, 

dregur það úr líkum á því að börn þeirra og unglingar leiðist út í vímuefnaneyslu. Einnig 

skiptir þar miklu máli að setja unglingunum skýrar reglur. Þar að auki skiptir stuðningur 

og hvatning frá foreldrum meginmáli. Ef börn og unglingar eru í góðum tengslum við 

foreldra sína vilja þau síður valda þeim vonbrigðum með frávikshegðun. Auk þess ættu 

tækifæri til frávikshegðunar að vera færri ef foreldrar hafa eftirlit með börnum sínum og 
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unglingum (Barnes, Hoffman, Welte, Farrell og Dintcheff, 2006; Margrét Valdimarsdóttir 

og Jón Gunnar Bernburg, 2007; Santrock, 2007; Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998).  

Það þarf ekki að vera flókið fyrir foreldra að draga úr líkum á vímuefnaneyslu 

barna sinna og unglinga. Það eitt að foreldrar eyði tíma með börnum sínum og 

unglingum getur virkað sem forvörn fyrir vímuefnaneyslu. Rannsóknir hafa sýnt að 

neikvæð tengsl eru á milli vímuefnaneyslu unglinga og samveru þeirra með foreldrum 

sínum. Þar að auki hefur komið í ljós að samvera barna og unglinga með foreldrum 

sínum dregur úr þeim áhrifum sem jafningjar hafa á hegðun þeirra (Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 1998).  

Það eru samt sem áður ákveðnir þættir í uppeldinu sem geta aukið líkur á því að 

börn og unglingar leiðist út í fíkniefnaneyslu. Helst má þar afneitun, fjandskap, 

líkamlegar refsingar og fleira í þeim dúr (Hoeve, Dubas, Eichelsheim, Laan, Smeenk og 

Gerris, 2009). Eins og áður hefur komið fram eykur áfengis- og vímuefnaneysla foreldra 

líkur á áfengis- og vímuefnaneyslu barna þeirra. Tengslin geta bæði verið af 

líffræðilegum toga, en einnig dregur vímuefnaneysla oft úr jákvæðum samskiptum 

innan fjölskyldunnar (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007).  

Vímuefnaneysla unglinga hefur verið tengd við uppeldishætti foreldra. Eins og 

fjallað var um hér að framan hefur uppeldisháttum verið skipt í fjóra flokka. Þeir eru 

skipandi uppeldishættir, leiðandi uppeldishættir, afskiptalausir uppeldishættir og 

eftirlátssamir uppeldishættir (Baumrind, 1971). Unglingar sem búa við leiðandi 

uppeldishætti eru ólíklegri til að neyta áfengis- og vímuefna heldur en unglingar sem 

búa við aðra uppeldishætti. Þeir unglingar sem búa við afskiptalausa uppeldishætti eru 

líklegastir til að nota áfengi og vímuefni. Foreldrum sem nota skipandi og eftirlátssama 

uppeldishætti getur tekist þokkalega að halda unglingum sínum frá áfengi og 

vímuefnum á fyrri hluta unglingsára, en svo snýst þróunin oft við á seinni hlutanum. Þá 

virðist hlutfall unglinga sem neyta áfengis og vímuefna svipað eftir því hvort þeir búi við 

skipandi, eftirlátssama og afskiptalausa uppeldishætti. Það eru einungis unglingar sem 

búa við leiðandi uppeldishætti sem skera sig úr á seinni hluta unglingsáranna enda hefur 

sú uppeldisaðferð verið talin vænlegust (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur Geir 

Hafsteinsson, 1998; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2001). 
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Í rannsókn sem lögð var fyrir alla nemendur í 9. og 10. bekk í íslenskum 

grunnskólum árið 2003 voru skoðuð tengsl vímuefnaneyslu unglinga við umhyggju og 

hlýju foreldra. Skoðaðar voru daglegar reykingar unglinga, áfengisneysla og hassneysla. 

Myndir 2, 3 og 4 hér að neðan sýna niðurstöður þessarar rannsóknar (Hera Hallbera 

Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2003). 

 

 

Mynd 2. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk árið 2003 sem reykja daglega eftir því 

hversu oft þau fá umhyggju og hlýju hjá foreldrum sínum.  

 

Mynd 2 sýnir hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk í íslenskum grunnskólum árið 

2003 sem reykja daglega eftir því hversu oft þau fá umhyggju og hlýju hjá foreldrum 

sínum. Þeir unglingar sem fá oft eða nær alltaf umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum 

eru mun ólíklegri til að reykja daglega heldur en þeir unglingar sem fá sjaldan eða aldrei 

umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum. Einungis rúmlega 8% unglinga sem fá oft eða 
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nær alltaf umhyggju og hlýju hjá foreldrum sínum reykja daglega. Rúmlega 14% unglinga 

sem segjast fá stundum umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum reykja daglega 

samanborið við í kringum 30% unglinga sem sjaldan eða aldrei frá umhyggju og hlýju hjá 

foreldrum sínum (Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003). 

 

 

Mynd 3. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk árið 2003 sem hafa orðið ölvuð 

síðastliðna 30 daga eftir því hversu oft þau fá umhyggju og hlýju hjá foreldrum sínum. 

 

Mynd 3 sýnir hlutfall stráka og stúlkna í 9. og 10. bekk í íslenskum grunnskólum árið 

2003 sem hafa orðið ölvuð síðastliðna 30 daga eftir því hversu oft þau fá umhyggju og 

hlýju hjá foreldrum sínum. Svipað mynstur kemur hér fram eins og í töflu 2 hér að ofan. 

Mun færri unglingar hafa orðið ölvaðir síðastliðna 30 daga sem fá oft eða nær alltaf 

umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum en þeir sem fá það sjaldan eða nær aldrei. 

Athyglisvert við þessar upplýsingar er að fleiri stúlkur en strákar hafa orðið ölvaðar á 

síðastliðnum 30 dögum óháð því hversu mikla umhyggju og hlýju þær fá frá foreldrum 

sínum. Líklega má rekja þær niðurstöður til þess að algengt er að stúlkur byrji yngri að 
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drekka áfengi en strákar. Algengt er svo að fleiri strákar en stelpur drekki áfengi þegar 

þau eru orðin eldri (Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003; Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 

1997). 

 

 

Mynd 4. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk árið 2003 sem hafa notað hass 

einhvern tíma um ævina eftir því hversu oft þau fá umhyggju og hlýju frá foreldrum 

sínum. 

 

Mynd 4 sýnir hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk í íslenskum grunnskólum árið 

2003 sem hafa notað hass einhvern tíma um ævina eftir því hversu oft þau fá umhyggju 

og hlýju frá foreldrum sínum. Mynstrið í þessari töflu er mjög líkt mynstrinu í töflum 2 

og 3 hér að framan. Mun færri unglingar sem fá oft eða alltaf umhyggju og hlýju hjá 

foreldrum sínum hafa notað hass heldur en þeir sem fá sjaldan eða aldrei hlýju hjá 

foreldrum sínum. Ekki er mikill munur á milli kynja í þessari töflu (Hera Hallbera 

Björnsdóttir o.fl., 2003).  

Mikilvægt er að hafa í huga að þó að uppeldishættir foreldra geti haft mikil áhrif á 

það hvort unglingar neyti vímuefna þá er það samt ekki það eina sem skiptir máli. Þó að 

foreldrar noti leiðandi uppeldishætti er ekki þar með sagt að unglingarnir þeirra muni 
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ekki neyta vímuefna, heldur eru þeir ólíklegri til þess en aðrir. Það er því ekki hægt að 

kenna foreldrum um það þó unglingar þeirra neyti vímuefna, þó það sé í raun oft gert. 

Þættir eins og tómstundir, viðhorf, jafningjahópurinn og fleira hefur auk uppeldishátta 

og sambands við foreldra áhrif á vímuefnaneyslu (Hoeve o.fl., 2009; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 1997; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  

Tíðni vímuefnaneyslu er sífellt breytileg og misjafnt er hvað er „vinsælt“ hverju 

sinni. Áfengisneysla hefur aukist töluvert á Íslandi á undanförnum árum og áratugum. 

Mögulega er það vegna meiri neyslu á bjór og léttvíni, en einnig hefur aukið aðgengi að 

áfengiskaupum áhrif (Hagstofa Íslands, e.d.; Margrét Valdimarsdóttir, Rafn M. Jónsson 

og Stefán Hrafn Stefánsson, 2009). Aftur á móti hefur dregið töluvert úr reykingum hér á 

landi á síðustu árum. Nokkrir þættir eru taldir liggja að baki þessari jákvæðu þróun. Þar 

má til dæmis nefna reglugerð um takmarkanir á tóbaksreykingum sem tók gildi hér á 

landi árið 2007. Þar var meðal annars komið á reykingabanni á veitinga- og 

skemmtistöðum sem áður hafði verið leyft. Auk þess má rekja þessa jákvæðu þróun til 

forvarnastarfs á tóbaksreykingum og skaðsemi þeirra (Lýðheilsustöð, e.d.; Reglugerð um 

takmarkanir á tóbaksreykingum nr. 326/2007). 

Ekki eru allir jafn líklegir til að leiðast út í vímuefnaneyslu. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að karlmenn eru líklegri en konur til að leiðast út í ýmiss konar áhættuhegðun, 

svo sem vímuefnaneyslu. Karlmenn virðast vera berskjaldaðri fyrir áhættuþáttum 

tengdum vímuefnaneyslu, svo sem slæmum uppeldislegum skilyrðum. Auk þess hefur 

komið í ljós að börn og unglingar eru líklegri til að taka upp hegðun foreldris af sama 

kyni heldur en foreldris af gagnstæðu kyni. Ef faðir er í vímuefnaneyslu þá er sonur hans 

líklegri en dóttir til að lenda einnig í vímuefnaneyslu. Ástæðan er talin sú að börn og 

unglingar líta oft á foreldri af sama kyni sem meiri fyrirmynd sína en foreldri af 

gagnstæðu kyni. Þessi fyrirmynd getur samt sem áður verið bæði jákvæð og neikvæð 

(Hoeve o.fl., 2009).   
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2.5. Samantekt 

Eins og fram hefur komið hér að ofan eru fjölmargir þættir sem þarf að huga að í 

heilsusamlegu uppeldi. Samband innan fjölskyldunnar skiptir lykilmáli auk þess sem 

foreldrar hafa mikil áhrif með sínum eigin lífsháttum. Með því að leiðbeina börnum 

sínum, hvetja þau áfram og setja þeim mörk, sem og að stunda sjálf heilsusamlegt líferni 

geta foreldrar gefið börnum sínum gott veganesti í framtíðina hvað varðar heilsusamlegt 

líf (Cherlin, 2008; Friedman, 2002; Lýðheilsustöð, 2008; Margrét Valdimarsdóttir og Jón 

Gunnar Bernburg, 2007; Santrock, 2007).  

Til að skoða heilsuuppeldi og hvaða áhrif foreldrar hafa í þeim efnum var ákveðið 

að framkvæma rannsókn til að bera saman við fyrri niðurstöður. Í þeirri rannsókn var 

farið af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig tengjast heilsutengd 

hegðun foreldra heilsutengdri hegðun barna þeirra seinna meir? Ákveðið var að 

framkvæma megindlega rannsókn á nemendum Háskóla Íslands til að skoða þetta efni 

betur. Í næstu köflum verður fjallað um aðferð rannsóknarinnar og helstu niðurstöður 

hennar.  
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3. Aðferð 

Í þessum kafla er sagt frá þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Fjallað er um rannsóknaraðferð, þátttakendur, mælitæki, gagnasöfnun og greiningu 

gagna ásamt takmörkunum rannsóknarinnar.  

 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð. Í meginatriðum byggist 

megindleg rannsóknaraðferð á tölulegum staðreyndum og því sem er hægt að mæla og 

telja, en ekki upplifun ákveðinna einstaklinga. Búið er að ákveða fyrirfram hvað á að 

skoða í megindlegum rannsóknum. Þetta eru staðlaðar rannsóknir sem hægt er að bera 

saman. Í megindlegum rannsóknum er oft reynt að finna meðaltöl og dreifingu í 

hverjum hópi fyrir sig og hvernig hópar tengjast (Neuman, 2005; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).  

 

3.2. Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar var allir nemendur Háskóla Íslands. Þar sem ekki allir nemendur 

samþykkja að taka þátt í könnunum eins og þeirri sem hér um ræðir var ekki hægt að 

hafa alla í úrtakinu. Úrtak rannsóknarinnar var því allir nemar Háskóla Íslands sem 

samþykkja að taka þátt í könnunum. Þátttakendur voru valdir með sjálfvöldu úrtaki, en 

það er þegar þátttakendur velja sig sjálfir inn í úrtakið. Úrtakið er ekki valið á 

tilviljanakenndan hátt og því gæti verið munur á eiginleikum þeirra sem lenda í úrtakinu 

og öðrum úr sama þýði. Þetta getur valdið bjögun á niðurstöðunum rannsóknarinnar 

(Neuman, 2005). Könnunin var send til 9105 nema í Háskóla Íslands sem hafa gefið leyfi 

fyrir því að taka þátt í könnunum. Þátttakendum var ekki skylt að taka þátt, en þeir voru 

hvattir til þess. Auk þess gátu þeir sem tóku þátt átt möguleika á að vinna veglegt 

páskaegg fyrir þátttöku sína.  

Af þeim 9105 nemendum sem fengu könnunina senda svöruðu 1257 eða 13,8%. 

Svarendur voru spurðir nokkurra bakgrunnspurninga í byrjun könnunar. Þar á meðal var 

spurt um kyn og aldur. Mun fleiri konur svöruðu könnuninni, eða 1004 konur á meðan 
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242 karlar svöruðu. Konur voru því 80,6% allra svarenda sem svöruðu kynjaspurningu í 

könnuninni og karlar 19,4%. Ekki er ljóst af hverju þessi mikli kynjamunur í svörun stafar. 

Aldursdreifing í hópi svarenda var nokkuð mikil. Meðalaldur svarenda var 29,8 ár með 

staðalfrávikinu 9,44. Yngsti einstaklingurinn sem svaraði var 19 ára en sá elsti 76 ára.  

Þátttakendur voru auk aldurs og kyns spurðir um hæð og þyngd og út frá því er 

hægt að reikna líkamsþyngdarstuðul svarenda, eða BMI. BMI er reiknað með því að 

deila þyngd í kílóum með hæð í metrum í öðru veldi. Talað er um að einstaklingar sem 

eru með BMI lægra en 18,5 séu undir kjörþyngd, BMI á bilinu 18,5 til 24,9 séu í 

kjörþyngd, BMI á bilinu 25 til 29,9 séu of þungir og að lokum þeir sem eru með BMI 30 

eða hærra séu of feitir (Lýðheilsustöð, 2009). Meðallíkamsþyngdarstuðull svarenda í 

þessari rannsókn var 24,9 með staðalfrávikinu 4,8. Einstaklingur sem var með lægsta 

líkamsþyngdarstuðulinn mældist með 15,6 og er því töluvert undir kjörþyngd. Sá sem 

var hins vegar með hæstan líkamsþyngdarstuðul var með 60,9 og því töluvert hátt í 

flokki offitu. Svarendur rannsóknarinnar voru því með líkamsþyngdarstuðul á stóru bili.  

 

3.3. Mælitæki 

Til gagnasöfnunar í rannsókninni var notaður spurningalisti sem var útbúinn sérstaklega 

fyrir þessa rannsókn (sjá viðauka). Listinn samanstóð af fimmtán spurningum og var 

settur upp á heimasíðunni www.questionpro.com. Við gerð spurningalistans voru 

eftirfarandi atriði höfð í huga til að auðvelda þátttakendum svörun. Reynt var að nota 

einfalt orðalag svo að minni hætta væri á misskilningi. Spurningalistinn var hafður í 

styttri kantinum þar sem ólíklegra er að einstaklingar svari eftir því sem spurningalistinn 

er lengri. Þar að auki var reynt að setja spurningalistann upp á einfaldan hátt þar sem 

það getur aukið líkur á svörun. Að lokum gátu þátttakendur skráð sig í happdrætti að 

könnun lokinni, en í ljós hefur komið að það getur ýtt undir að einstaklingar taki þátt 

(Þorlákur Karlsson, 2003).  

Spurningalistinn var sendur á netpóst þátttakenda. Spurningar listans skiptust upp 

í þrjá hluta. Byrjað var á að spyrja um almennar bakgrunnsspurningar, það er kyn, aldur, 

hæð og þyngd. Svarmöguleikarnir í þeim spurningum voru opnir, nema þegar spurt var 

um kyn, þá voru svarmöguleikarnir kvk og kk. Því næst komu sex spurningar sem áttu 

við um heilsutengda hegðun í uppeldi þátttakenda, það er framboð á grænmeti og 

http://www.questionpro.com/
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ávöxtum og skyndibita, hreyfingu, reykingar og áfengisneyslu foreldra. Að lokum voru 

fimm spurningar um sömu heilsutengdu atriði, en þá áttu þátttakendur að svara um 

daglegt líf sitt Svarmöguleikarnir í öllum spurningum um heilsutengda hegðun voru 

aldrei, næstum aldrei, stundum, oft, mjög oft. Útskýringar voru svo í sviga fyrir aftan 

möguleika við hverja og eina spurningu.  

 

3.4. Gagnasöfnun og greining gagna 

Gögnum rannsóknarinnar var safnað dagana 1. til 10. febrúar 2011. Netpóstur sem 

innihélt upplýsingar og tengil á könnunina var sendur til nemenda 1. febrúar. 

Ítrekunarpóstur var sendur til allra nemenda 7. febrúar til að minna á könnunina. Byrjað 

var að vinna úr gögnunum 11. febrúar. Við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna var notast 

við Microsoft Excel og Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Niðurstöður 

koma fram í næsta kafla.  

 

3.5. Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru einhverjar eins og algengt er með rannsóknir af 

þessum toga. Helst má þar nefna að notað var sjálfvalið hentugleikaúrtak, sem getur 

skekkt niðurstöður vegna þess að þátttakendur eru ekki valdir tilviljanakennt. Einnig var 

svarhlutfallið lítið, eða 13,8% og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar 

yfir á aðra hópa. Ef úrtak á að endurspegla þýði þá þarf að nota tilviljanakennt úrtak og 

þá þarf svörunin einnig að vera töluvert meiri. Við gerð spurningalistans var reynt að 

hafa hann eins stuttan og mögulegt var til að líklegra væri að einstaklingar myndu svara 

honum (Neuman, 2005). Ákveðið var því að spyrja um heilsutengda hegðun móður og 

föður sameiginlega. Heilsutengd hegðun móður og föður er ekki alltaf sú sama og getur 

þessi þáttur því líka skekkt niðurstöður rannsóknarinnar.  
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4. Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknar sem gerð var á heilsuuppeldi í tengslum 

við þetta verkefni. Byrjað verður á því að fjalla um lýsandi niðurstöður. Þar eru borin 

saman svör við spurningum um heilsutengda hegðun sem eiga annars vegar við um 

uppeldi þátttakenda og hins vegar um daglegt líf þeirra. Auk þess er skoðuð dreifing á 

líkamsþyngdarstuðli þátttakenda. Þar á eftir eru niðurstöður skoðaðar á greinandi hátt. 

Skoðuð eru tengsl milli breytanna sem bornar eru saman í lýsandi niðurstöðum. Einnig 

eru skoðuð tengsl líkamsþyngdarstuðuls þátttakenda við nokkrar breytur.  
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4.1. Lýsandi niðurstöður 

 

Mynd 5. Grænmetis og ávaxtaneysla fjölskyldunnar í uppeldinu og grænmetis og 

ávaxtaneysla einstaklinga í daglegu lífi.  

 

Á mynd 5 má sjá svör þátttakenda við tveimur spurningum. Annars vegar var spurt um 

hversu oft grænmeti og ávextir hafi verið á boðstólum í uppeldinu. Hins vegar var spurt 

um hversu oft einstaklingar borðuðu grænmeti og ávexti í daglegu lífi. Eins og sést á 

myndinni hér að ofan er grænmetis og ávaxtaneysla orðin algengari heldur en hún var 

þegar þátttakendur voru að alast upp. Samt sem áður er aðeins lítill hluti þátttakenda 

sem nær ráðlögðum dagskammti af ávöxtum og grænmeti. Lýðheilsustöð mælir með því 

að allir einstaklingar borði að minnsta kosti fimm skammta á dag (Lýðheilsustöð, 2009). 

Einungis 93 af þátttakendum þessarar rannsóknar segjast gera það. Það er því ljóst að 

þó að ávaxta og grænmetisneysla virðist hafa aukist að nokkru leyti á síðustu árum og 

áratugum, þarf ennþá að gera betur.   
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Mynd 6. Skyndibitaneysla fjölskyldunnar í uppeldinu og skyndibitaneysla einstaklinga í 

daglegu lífi.  

 

Á mynd 6 má sjá svör þátttakenda við tveimur spurningum þar sem spurt er um 

skyndibitaneyslu í uppeldi annars vegar og daglegu lífi hins vegar. Eins og sést á 

myndinni er skyndibitaneysla orðin algengari heldur en hún var í uppeldi þátttakenda. 

Mun fleiri eru farnir að neyta skyndibita stundum (tvisvar til fjórum sinnum í mánuði) 

eða oft (tvisvar til fjórum sinnum í viku). Aftur á móti eru færri sem neyta skyndibita 

aldrei eða nánast aldrei (einu sinni í mánuði eða sjaldnar). Örfáir neyta skyndibita mjög 

oft (á hverjum degi).  
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Mynd 7. Hreyfing foreldra í uppeldinu og hreyfing einstaklinga í daglegu lífi. 

 

Á mynd 7 má sjá svör þátttakenda við tveim spurningum um hreyfingu. Spurt var annars 

vegar um hreyfingu foreldra á meðan einstaklingar voru að alast upp og hins vegar um 

hreyfingu einstaklinga í daglegu lífi. Á myndinni sést að hreyfing hefur aukist töluvert frá 

því að þátttakendur voru að alast upp. Þátttakendur eru almennt séð að hreyfa sig 

meira en foreldrar þeirra gerðu í uppeldinu. Lýðheilsustöð ráðleggur fullorðnum 

einstaklingum að hreyfa sig að minnsta kosti 30 mínútur á dag (Lýðheilsustöð, 2008). 

Það eru því einungis 170 af svarendum könnunarinnar sem ná að uppfylla ráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar.   
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Mynd 8. Áfengisneysla foreldra í uppeldinu og áfengisneysla einstaklinga í daglegu lífi. 

 

Mynd 8 sýnir svör þátttakenda við spurningum um áfengisneyslu. Spurt var annars vegar 

um áfengisneyslu foreldra þegar einstaklingar voru að alast upp. Hins vegar var spurt 

um áfengisneyslu einstaklinga í daglegu lífi. Nokkur munur kemur fram á áfengisneyslu 

foreldra í uppeldinu og einstaklinga í daglegu lífi. Helsti munurinn er sá að fleiri 

einstaklingar neyta áfengis stundum (einu sinni til tvisvar í mánuði), heldur en foreldrar 

þeirra. Aftur á móti eru færri einstaklingar sem neyta áfengins nánast aldrei (sjaldnar en 

einu sinni í mánuði), heldur en foreldrar þeirra gerðu í uppeldinu.   
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Mynd 9. Reykingar foreldra í uppeldinu og reykingar einstaklinga í daglegu lífi.  

 

Mynd 9 sýnir svör þátttakenda við spurningum um reykingar. Bornar eru saman 

reykingar foreldra í uppeldinu og reykingar einstaklinga í daglegu lífi. Eins og sést á 

myndinni hafa reykingar minnkað talsvert frá því að þátttakendur voru að alast upp. 

Einstaklingar eru mun ólíklegri til að reykja heldur en foreldrar þeirra í uppeldinu. Mjög 

stór hluti þátttakenda, eða 983, reykja aldrei. Aftur á móti eru 551 þátttakandi sem á 

foreldra sem reyktu aldrei. Það er jákvætt að sjá að reykingar hafi minnkað töluvert á 

undanförnum árum og áratugum.  
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Mynd 10. Líkamsþyngdarstuðull þátttakenda 

 

Mynd 10 sýnir dreifingu á líkamsþyngdarstuðli þátttakenda. Líkamsþyngdarstuðull var 

reiknaður út frá gögnunum með því að deila þyngd þátttakenda í kílóum með hæð 

þeirra í öðru veldi. Einungis 33 þátttakendur, eða 2,7%, flokkast undir kjörþyngd, 714 

þátttakendur eða 58,5% flokkast í kjörþyngd, 313 þátttakendur eða 25,6% flokkast í 

ofþyngd og 161 þátttakandi eða 13,2% flokkast í offitu. Það eru semsagt 39% 

þátttakenda rannsóknarinnar sem eru yfir kjörþyngd, sem er frekar stórt hlutfall. Eins 

og áður hefur komið fram hentar líkamsþyngdarstuðullinn ekki sem mælieining fyrir 

alla einstaklinga en samt sem áður gefa niðurstöðurnar okkur vísbendingu um að 

margir þátttakendur séu ekki með líkamsástand eins og best væri kosið.   
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4.2. Greinandi niðurstöður 

Tafla 1 – Tengsl heilsufarslegrar hegðunar foreldra í uppeldi og heilsufarslegrar 

hegðunar einstaklinga í daglegu lífi. 

 
Pearson´s R 

 Neysla grænmetis og ávaxta 
0,192** 

 Neysla skyndibita 
0,261** 

 Hreyfing 
0,149** 

 Sameiginleg hreyfing 
0,157** 

 Áfengisneysla 
0,112** 

 Reykingar 
0,097** 

**p<0,01 – marktækt við 99% öryggisbil. 

Tafla 1 sýnir fylgni nokkurra breyta. Í öllum breytunum er verið að bera saman neyslu 

eða hegðun foreldra í uppeldinu annars vegar og daglegu lífi einstaklingsins sjálfs hins 

vegar. Í einni breytunni sem nefnist sameiginleg hreyfing er þó verið að spyrja um 

sameiginlega hreyfingu fjölskyldunnar í uppeldinu til að bera saman við hreyfingu 

einstaklinga í daglegu lífi. Fylgnistuðullinn Pearson´s R er notaður til að skoða tengslin 

milli breytanna.  

Ekki eru allir á sama máli um hvers konar breytur er um að ræða í þessu tilviki. 

Áður fyrr var ávallt talið að breytur sem þessar væru raðbreytur og sumir eru enn á því 

máli. Í nýlegum heimildum er þó farið að tala um þessar breytur sem jafnbilabreytur. 

Raðbreytur gefa til kynna röðun en ekki magn. Það er því hægt að raða svarmöguleikum 

upp í röð, en ekki hægt að finna magnið á milli þeirra. Jafnbilabreytur eru breytur þar 

sem hægt er að finna bæði röð og magn á milli svarmöguleika (Amalía Björnsdóttir, 

2003; Neuman, 2005). Fylgnistuðullinn Pearson´s R er notaður fyrir jafnbila- og 

hlutfallsbreytur (Healey, 2009; Howell, 2010). Ákveðið var að reikna fylgni breytanna 

með þessum stuðli þar sem það virðist vera algengasta leiðin í dag. Óþarfi er að nota 

aðra stuðla til að reikna breytur sem þessar og getur Pearson´s R stuðullinn vel reiknað 

fylgnina (Howell, 2010).  
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Eins og sést í töflunni hér að ofan mælist jákvæð fylgni á milli allra breytanna. 

Fylgnin er samt fremur veik í öllum breytum. Þrátt fyrir það er hún allstaðar marktæk við 

99% öryggisbil.  

Út frá þessum niðurstöðum má sjá að þegar gildi á annarri breytunni hækkar þá 

hækkar það líka á hinni. Einstaklingar sem ólust upp við að grænmeti og ávextir væru oft 

eða mjög oft á boðstólum eru líklegri til að neyta einnig þessara matvæla sjálfir oft eða 

mjög oft. Einnig er hægt að lesa úr þessum niðurstöðum að einstaklingar sem ólust upp 

við að foreldrar þeirra drukku áfengi oft eða mjög oft eru líklegri en aðrir til að gera það 

sama.  

 

Tafla 2 – Tengsl heilsufarslegrar hegðunar og líkamsþyngdarstuðuls einstaklinga. 

 
Pearson´s R 

Neysla grænmetis og ávaxta og BMI -0,11** 

Neysla skyndibita og BMI 0,12** 

Hreyfing og BMI -0,11** 

Áfengisneysla og BMI -0,10** 

Reykingar og BMI 0,00 

**p<0,01 – marktækt við 99% öryggisbil 

 

Tafla 2 sýnir fylgni á milli nokkurra breyta. Í öllum tilvikum er verið að bera saman 

breytuna BMI við aðra breytu. BMI er líkamsþyngdarstuðull sem reiknaður var út frá 

gögnunum. Hann reiknast með því að deila þyngd í kílóum með hæð í metrum í öðru 

veldi (Lýðheilsustöð, 2009). Skoðuð var fylgni milli BMI og neyslu grænmetis og ávaxta, 

neyslu skyndibita, hreyfingar, áfengisneyslu og reykinga.  

Fylgnin milli BMI og neyslu grænmetis og ávaxta og hreyfingar er neikvæð og 

fremur veik, en marktæk við 99% öryggisbil. Út frá því má sjá að eftir því sem fólk borðar 

meira af grænmeti og ávöxtum og hreyfir sig meira þeim mun lægri 

líkamsþyngdarstuðul hefur það.  
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Fylgni á milli BMI og neyslu skyndibita er jákvæð en fremur veik. Hún er samt sem 

áður marktæk við 99% öryggisbil. Samkvæmt þessum niðurstöðum hækkar 

líkamsþyngdarstuðull einstaklinga með aukinni neyslu skyndibita.  

Á milli BMI og áfengisneyslu kemur fram frekar veik neikvæð fylgni. Hún er 

marktæk við 99% öryggisbil. Samkvæmt því lækkar líkamsþyngdarstuðull einstaklinga 

með aukinni áfengisneyslu.  

Ekki mælist nein fylgni á milli BMI og reykinga í þessari rannsókn.  

 

4.3. Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar bæði á lýsandi og 

greinandi hátt. Lýsandi niðurstöður sýndu að aukning er á flestum atriðum sem spurt 

var um. Það er semsagt algengara að fólk borði grænmeti og ávexti, borði skyndibita, 

hreyfi sig og drekki áfengi, heldur en foreldrar þeirra gerðu í uppeldinu. Aftur á móti 

hafa reykingar dregist töluvert saman frá því að þátttakendur voru að alast upp. 

Útreikningur á líkamsþyngdarstuðli þátttakenda sýndi að 39% þátttakenda eru yfir 

kjörþyngd, sem er frekar hátt hlutfall.  

Í greinandi niðurstöðum kom fram að jákvæð tengsl eru á milli heilsutengdrar 

hegðunar foreldra í uppeldinu og þátttakenda í daglegu lífi. Marktæk tengsl komu fram í 

öllum breytunum, sem voru: grænmetis- og ávaxtaneysla, skyndibitaneysla, hreyfing, 

áfengisneysla og reykingar.  

Út frá gögnum rannsóknarinnar var reiknaður líkamsþyngdarstuðull þátttakenda. 

Hann var svo borinn saman við grænmetis- og ávaxtaneyslu, skyndibitaneyslu, 

hreyfingu, áfengisneyslu og reykingar. Neikvæð marktæk tengsl komu fram á milli 

líkamsþyngdarstuðuls og grænmetis- og ávaxtaneyslu, hreyfingar og áfengisneyslu. 

Jákvæð marktæk tengsl komu hins vegar fram á milli skyndibitaneyslu og 

líkamsþyngdarstuðuls. Engin tengsl voru á milli reykinga og líkamsþyngdarstuðuls.   
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5. Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar er hægt að tengja að mörgu leyti við eldri rannsóknir á 

sama sviði og annan fræðilega bakgrunn. Í ljós kom að heilsutengd hegðun foreldra 

tengist að miklu leyti heilsutengdri hegðun barna þeirra seinna meir. Auk þess staðfesti 

rannsóknin fyrri niðurstöður um að mataræði og hreyfing skipti miklu máli hvað varðar 

líkamsþyngdarstuðul. Niðurstöður rannsóknarinnar verða hér bornar saman við fyrri 

þekkingu í fjórum hlutum. Byrjað er á því að skoða mataræði, því næst er farið í 

hreyfingu, þá vímuefnaneyslu og loks líkamsþyngdarstuðul.  

 

5.1. Mataræði 

Rannsóknin sýndi að breytingar hafa orðið á mataræði á undanförnum árum. 

Grænmetis og ávaxtaneysla hefur aukist á síðastliðnum árum og áratugum, eða síðan 

þátttakendur voru að alast upp, sem var reyndar á löngu tímabili vegna aldursdreifingar 

þátttakenda. Þetta er jákvæð þróun sem er sennilega að hluta til vegna þess að framboð 

og aðgengi þessara matvæla hefur aukist mikið. Einnig hefur verið staðið fyrir fræðslu 

um hversu skynsamlegt sé fyrir alla að neyta grænmetis og ávaxta.  

Lýðheilsustöð mælir með því að allir borði að minnsta kosti fimm skammta á dag 

af grænmeti og ávöxtum (Lýðheilsustöð, 2009). Rannsóknin sýndi að hjá litlum hluta 

þátttakenda höfðu verið fimm skammtar eða meira af grænmeti og ávöxtum á dag á 

boðstólum í uppeldinu. Það sem athygli vekur er að sá hluti sem nær að uppfylla 

ráðleggingar um grænmetis og ávaxtaneyslu í daglegu lífi er lítið stærri. Aðeins lítill hluti 

þátttakenda borðar fimm skammta eða meira af grænmeti og ávöxtum á hverjum degi. 

Þetta sýnir okkur að þrátt fyrir að neyslan hafi aukist er enn löng leið framundan í að 

auka grænmetis- og ávaxtaneyslu Íslendinga.  

Neysla og framboð skyndibita hefur aukist til muna á undanförnum árum á Íslandi. 

Þjóðfélagshættir og matarvenjur fólks hafa verið að breytast undanfarið. Fólk er farið að 

vinna meira utan heimilis og hreyfa sig minna í daglegu lífi. Með þessum breytingum 

hafa tilbúin matvæli og skyndibitamatur aukist. Mörgum finnst þægilegt að geta gripið 

með sér skyndibita og þar með sparað tímann sem tekur að elda matinn (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2009; Savage o.fl., 2007).  
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Rannsóknin sem gerð var í tengslum við verkefnið sýndi sömu niðurstöður. 

Skyndibitaneysla hefur aukist þó nokkuð frá því að þátttakendur voru að alast upp. Með 

skyndibita í rannsókninni var átt við næringarsnauðan mat, svo sem hamborgara og 

pizzur keypt á veitingastöðum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar voru skoðuð tengsl ýmissa breyta hjá foreldrum í 

uppeldinu annars vegar og hins vegar hjá þátttakendum í daglegu lífi. Eins og fram hefur 

komið hafa foreldrar mikil áhrif á mataræði barna sinna, bæði með því að stjórna hvað 

er í boði og með því að vera fyrirmynd með sínu eigin mataræði (Nsiah-Kumi o.fl., 2009; 

Satter, 2000).  

Marktæk tengsl komu fram í rannsókninni á milli grænmetis- og ávaxtaneyslu 

foreldra í uppeldinu og einstaklinga í daglegu lífi. Sömu sögu er að segja um 

skyndibitaneyslu. Einstaklingar eru þar með líklegir til borða svipaða fæðu og foreldrar 

sínir, hvort sem sú fæða einkennist af grænmeti og ávöxtum eða skyndibitamat.  

  

5.2. Hreyfing 

Regluleg hreyfing er mikilvæg til að viðhalda góðri heilsu og getur hún haft góð áhrif á 

heilsu einstaklinga. Með tækniþróun undanfarinna ára er hreyfing ekki lengur 

sjálfsagður hluti af daglegu lífi fólks. Fólk er farið að hreyfa sig minna, enda er ekki eins 

algengt nú að störf fólks feli í sér hreyfingu (Margrét Valdimarsdóttir, o.fl., 2009; Savage 

o.fl., 2007).  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki alveg í takt við fyrri niðurstöður um aukna 

hreyfingu. Í rannsókninni kom fram að hreyfing hefði aukist síðan þátttakendur voru að 

alast upp. Fleiri hreyfa sig oft eða mjög oft af þátttakendum heldur en foreldrar þeirra 

gerðu í uppeldinu. Ekki er vitað hvers vegna þessar niðurstöður stemma ekki við fyrri 

niðurstöður en þó er þar hugsanleg skýring. Mögulegt er að þátttakendur hafi ekki 

skilgreint hreyfingu foreldra sinna í uppeldinu eins og þeir skilgreina hreyfingu sína. 

Foreldrar þeirra gætu til dæmis hafa unnið vinnu sem felur í sér töluverða hreyfingu og 

farið gangandi úr og í vinnu án þess að þátttakendur hafi endilega talið það sem 

hreyfingu í könnuninni sjálfri. Meira er orðið um að fólk hreyfi sig með það eitt í huga, til 

dæmis að fara í líkamsræktarstöðvar, en noti hreyfingu minna í daglegum athöfnum.  
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Foreldrar stjórna því að einhverju leyti hversu mikið börnin þeirra hreyfa sig í 

uppeldinu. Það gera þau til dæmis með skipulagningu á frítíma fjölskyldunnar, aðgengi 

að íþróttaiðkun fyrir börnin og búsetu. Auk þess eru foreldrar fyrirmyndir barna sinna 

hvað varðar hreyfingu eins og annað. Fólk sem stundar reglulega hreyfingu í uppeldinu 

er líklegra til að gera það á fullorðinsárum líka (Margrét Valdimarsdóttir, o.fl., 2009; 

Lýðheilsustöð, 2008; Santrock, 2009).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar voru skoðuð tengsl hreyfingar foreldra í uppeldi 

þátttakenda og hreyfingu þátttakenda í daglegu lífi. Þar komu fram marktæk tengsl. 

Einstaklingar eru líklegri til að hreyfa sig reglulega ef foreldrar þeirra hafa gert það í 

uppeldinu. Að sama skapi eru einstaklingar líklegri til að hreyfa sig lítið eða ekkert ef 

foreldrar þeirra hafa gert það í uppeldinu. Þessar niðurstöður stemma við fyrri 

niðurstöður á þessum efnum.  

 

5.3. Vímuefnaneysla 

Vímuefni geta verið margvísleg og hafa mismunandi áhrif á líkamsstarfsemi 

(Lýðheilsustöð, 2006). Í rannsókninni var ákveðið að spyrja um tvenns konar algenga 

vímuefnaneyslu, áfengisneyslu og reykingar. 

Áfengisneysla Íslendinga hefur verið að aukast á undanförnum árum og áratugum. 

Framboð og aðgengi gæti átt einhvern þátt í því en ekki er þó hægt að koma með eina 

ákveðna skýringu á aukningunni. Aftur á móti hefur dregið töluvert úr reykingum á 

undanförnum árum, og má þakka þessa jákvæðu þróun nokkrum þáttum. Til dæmis má 

þar nefna reykingabann á veitinga- og skemmtistöðum og forvarnir fyrir reykingum 

(Hagstofa Íslands, e.d.; Lýðheilsustöð, e.d.; Reglugerð um takmarkanir á 

tóbaksreykingum nr. 326/2007).   

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla þessar niðurstöður. Fram kom að 

þátttakendur drekka meira áfengi en foreldrar þeirra gerðu þegar þeir voru að alast upp. 

En aftur á móti hafa reykingar minnkað töluvert frá því að þátttakendur voru að alast 

upp.  

Margt hefur áhrif á vímuefnaneyslu einstaklinga. Heimilisaðstæður, tengsl við 

foreldra og vini og vímuefnaneysla foreldra eru til dæmis þættir sem hafa áhrif. 

Vímuefnaneysla foreldra eykur líkur á vímuefnaneyslu barna þeirra og unglinga 
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(Friedman, 2002; Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007). Í 

rannsókninni voru borin saman tengsl vímuefnaneyslu foreldra í uppeldinu og 

vímuefnaneyslu þátttakenda í daglegu lífi. Í ljós komu marktæk tengsl sem sýndu að þeir 

þátttakendur sem ólust upp við vímuefnaneyslu foreldra voru líklegri en aðrir til að 

neyta vímuefna í daglegu lífi á fullorðinsárum. Þeir þátttakendur sem áttu foreldra sem 

drukku í hverri viku voru líklegri en aðrir til að gera það sama á fullorðinsárum. Sama 

kom fram með reykingar. En aftur á móti voru þeir þátttakendur sem áttu foreldra sem 

aldrei reyktu eða drukku áfengi, einnig líklegri til að gera það sama á fullorðinsárum. Það 

er því auðséð að foreldrar eru miklar fyrirmyndir fyrir börnin sín hvað varðar 

vímuefnaneyslu eins og annað.  

 

5.4. Líkamsþyngdarstuðull 

Líkamsþyngdarstuðull er gjarnan reiknaður til að bera saman og skoða þróun á holdafari 

einstaklinga. Reiknaður er líkamsþyngdarstuðull með því að deila kílóafjölda einstaklings 

með hæð hans í metrum, í öðru veldi. Einstaklingur telst of þungur ef stuðullinn fer yfir 

25 og of feitur ef hann fer yfir 30 (Lýðheilsustöð, 2009). Með aukningu á offitu 

Íslendinga á undanförnum árum hefur líkamsþyngdarstuðullinn hækkað. Ástæður 

aukinnar offitu og hækkunar á líkamsþyngdarstuðli er hægt að tengja við að fólk hreyfir 

sig ekki nóg og borðar ekki nógu hollan mat (Margrét Valdimarsdóttir, o.fl., 2009). 

Líkamsþyngdarstuðull einstaklinga var reiknaður út frá gögnum rannsóknarinnar. 

Þar kom í ljós að 39% þátttakenda eru yfir kjörþyngd sem er hátt hlutfall, en samt sem 

áður í samræmi við aðrar niðurstöður.  

Í rannsókninni voru borin saman tengsl líkamsþyngdarstuðuls við neyslu 

grænmetis og ávaxta, neyslu skyndibita, hreyfingu, áfengisneyslu og reykingar. Fram 

komu neikvæð tengsl á milli líkamsþyngdarstuðuls og neyslu grænmetis og ávaxta, 

hreyfingar og áfengisneyslu. Jákvæð tengsl komu fram á milli líkamsþyngdarstuðuls og 

neyslu skyndibita. Engin tengsl komu fram á milli líkamsþyngdarstuðuls og reykinga.  

Niðurstöður rannsóknarinnar er hægt að tengja að mörgu leyti við niðurstöður 

eldri rannsókna á sama efni. Til dæmis það að líkamsþyngdarstuðull lækki með aukinni 

hreyfingu og neyslu grænmetis og ávaxta. Auk þess hækki hann með aukinni neyslu 

skyndibita. Þetta stemmir allt við fyrri rannsóknir. Það kemur samt á óvart að neikvæð 
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tengsl komi fram á milli áfengisneyslu og líkamsþyngdarstuðuls. Samkvæmt því lækkar 

líkamsþyngdarstuðull með aukinni áfengisneyslu og öfugt. Ekki er vitað um ástæðu fyrir 

þessum niðurstöðum.  
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6. Lokaorð 

Það læra börnin sem fyrir þeim er haft! Þetta er algengt orðatiltæki sem oft er gripið til 

og á einstaklega vel við í þessu verkefni. Fram hefur komið að foreldrar eru fyrirmyndir 

barna sinna í heilsufarslegum málum eins og öðrum. Börn eru líkleg til að lifa svipuðum 

lífsháttum og foreldrar þeirra gerðu. Þau læra af þeim lífsháttum sem þau ólust upp við 

og tileinka sér þá í mörgum tilvikum.  

Stundum er líka talað um að það þýði ekki fyrir foreldra að segja eitt en gera 

annað. Þetta tengist mjög niðurstöðum þessa verkefnis. Flestir foreldrar vilja ala börn 

sín upp í heilsusamlegu umhverfi og leggja áherslu á heilbrigðan lífsstíl barnanna. Sumir 

átta sig ekki á því að til að það skili sér til lengri tími og börn þeirra muni lifa heilbrigðum 

lífsstíl hefur þeirra eigin lífsstíll hvað mest áhrif.  

Auglýsingar og markaðssetning geta haft mikil áhrif á heilsufar og heilsutengda 

hegðun einstaklinga. Alls staðar eru auglýsingar af hinum og þessum skyndibitamat og 

sælgæti, til dæmis í sjónvarpi, útvarpi og dagblöðum. Fólk kemst ekki hjá því að heyra 

eða sjá þessar auglýsingar. Auglýsingarnar eru oft látnar höfða til barna, því þau eiga oft 

erfiðara með að standast freistinguna. Hlutverk foreldra sem fyrirmyndir í 

heilsufarslegum málum hefur því sennilega orðið flóknara með meiri markaðssetningu 

og aðgengi að óhollum mat og sælgæti síðastliðin ár.  

Stjórnvöld gætu gert heilmikið í að hafa áhrif á þróun heilsufars einstaklinga og 

fjölskyldna. Það er alvarlegt heilsufarslegt vandamál ef skyndibitaneysla og offita heldur 

áfram að aukast og fólk hreyfir sig minna. Gott væri að gera það sem auðveldast fyrir 

fólk að hreyfa sig og hvetja einnig til þess. Það er til dæmis áhrifaríkt að hafa 

íþróttaiðkun í boði sem er ódýr eða ókeypis, þar sem það hafa ekki allir möguleika á að 

borga mikið fyrir íþróttaiðkun. Sérstaklega er það mikilvægt fyrir börn og unglinga. En 

ekki má þó gleyma að hægt er að stunda fjölbreytta hreyfingu úti í náttúrunni án þess 

að það þurfi að kosta neitt. Stjórnvöld ættu líka að reyna að auðvelda fólki að versla 

hollari mat. Það væri hægt að gera til dæmis með því að lækka verð á hollri fæðu um 

leið og verð á óhollri fæðu myndi hækka. Einnig væri sniðugt að merkja matvöru með 

tilliti til hollustu, til að spara neytendum tímann sem fer í að lesa innihaldslýsingar 

matvara. Til að draga úr vímuefnaneyslu gætu stjórnvöld til dæmis minnkað aðgengi að 

áfengi og tóbaki með því að færa tóbak algjörlega inn í sérverslanir og hafa opnunartíma 
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þeirra styttri. Auk þess væri hægt að hækka verð á þessum vörum þar sem þær teljast 

ekki til nauðsynja. Ekki einungis myndu aðgerðir sem þessar stuðla að heilsusamlegra 

líferni einstaklinga, heldur myndu þær líka auðvelda foreldrum að skapa börnum sínum 

heilbrigt umhverfi.  

Það er ósk rannsakanda að þetta verkefni muni koma af stað meiri umræðu og 

rannsóknum á því hversu mikilvægir foreldrar eru sem fyrirmyndir barna sinna. Enn 

fremur er það óskandi að foreldrar átti sig á því mikilvæga hlutverki sem þeir hafa til að 

ala upp heilbrigða einstaklinga. Að lokum væri jákvætt ef stjórnvöld myndu beita sér 

meira í að auðvelda fólki að lifa heilsusamlegu lífi.  
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Viðauki – Spurningalisti 

Kæri viðtakandi  

Hér kemur stutt könnun um heilsuuppeldi sem mér þætti vænt um ef þú gæfir þér 

örfáar mínútur til að svara. Svörin er ekki hægt að rekja til þátttakenda. 

Einn heppinn þátttakandi fær svo veglegt páskaegg fyrir þátttöku í könnuninni.  

kærar þakkir 

Inga Berg Gísladóttir 

ibg6@hi.is 

 

1. Kyn 

o Kvk 

o Kk 

 

2. Aldur í árum? 

o ____ 

 

3. Hæð í cm? 

o ____ 

 

4. Þyngd í kg? 

o ____ 

 

Eftirfarandi spurningar eiga við um uppeldi þitt 

 

5. Hversu oft var grænmeti og ávextir á boðstólum (með einum skammt er átt við einn 

ávöxt eða um það bil eina lúku af grænmeti)? 

o Aldrei 

o Nánast aldrei (minna en einn skammt á dag) 

o Stundum (einn skammt á dag) 

o Oft (tvo til fjóra skammta á dag) 

o Mjög oft (fimm skammta á dag eða meira) 
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6. Hversu oft borðaði fjölskyldan skyndibitamat (svo sem hamborgara og pizzur)? 

o Aldrei  

o Nánast aldrei (einu sinni í mánuði eða sjaldnar) 

o Stundum (tvisvar til fjórum sinnum í mánuði) 

o Oft (einu sinni í viku eða oftar) 

o Mjög oft (á hverjum degi) 

 

7. Hversu oft stunduðu foreldrar þínir hreyfingu? 

o Aldrei 

o Nánast aldrei (einu sinni til tvisvar í mánuði) 

o Stundum (einu sinni til tvisvar í viku) 

o Oft (þrisvar í viku eða oftar) 

o Mjög oft (á hverjum degi) 

 

8. Hversu oft stundaði fjölskyldan sameiginlega hreyfingu? 

o Aldrei 

o Nánast aldrei (einu sinni til tvisvar í mánuði) 

o Stundum (einu sinni til tvisvar í viku) 

o Oft (þrisvar í viku eða oftar) 

o Mjög oft (á hverjum degi) 

 

9. Drukku foreldrar þínir áfengi? 

o Aldrei  

o Nánast aldrei (sjaldnar en einu sinni í mánuði) 

o Stundum (tvisvar til fjórum sinnum í mánuði) 

o Oft (í hverri viku) 

o Mjög oft (á hverjum degi) 

 

10. Reyktu foreldrar þínir? 

o Aldrei 

o Nánast aldrei (einu sinni í viku eða sjaldnar) 

o Stundum (sjaldnar en daglega) 



51 
 

o Oft (daglega) 

o Mjög oft (meira en pakka á dag) 

 

Eftirfarandi spurningar eiga við um líf þitt í dag 

 

11. Hversu oft borðar þú grænmeti og ávexti (með einum skammt er átt við einn ávöxt 

eða um það bil eina lúku af grænmeti)? 

o Aldrei 

o Nánast aldrei (minna en einn skammt á dag) 

o Stundum (einn skammt á dag) 

o Oft (tvo til fjóra skammta á dag) 

o Mjög oft (fimm skammta á dag eða meira) 

 

12. Hversu oft borðar þú skyndibitamat (svo sem hamborgara og pizzur)? 

o Aldrei  

o Nánast aldrei (einu sinni í mánuði eða sjaldnar) 

o Stundum (tvisvar til fjórum sinnum í mánuði) 

o Oft (einu sinni í viku eða oftar) 

o Mjög oft (á hverjum degi) 

 

13. Hversu oft stundar þú hreyfingu? 

o Aldrei 

o Nánast aldrei (einu sinni til tvisvar í mánuði) 

o Stundum (einu sinni til tvisvar í viku) 

o Oft (þrisvar í viku eða oftar) 

o Mjög oft (á hverjum degi) 

 

14. Drekkur þú áfengi? 

o Aldrei  

o Nánast aldrei (sjaldnar en einu sinni í mánuði) 

o Stundum (tvisvar til fjórum sinnum í mánuði) 

o Oft (í hverri viku) 
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o Mjög oft (á hverjum degi) 

 

15. Reykir þú? 

o Aldrei 

o Nánast aldrei (einu sinni í viku eða sjaldnar) 

o Stundum (sjaldnar en daglega) 

o Oft (daglega) 

o Mjög oft (meira en pakka á dag) 

 


