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Ágrip

Markmið rannsóknarinnar, er hér verður greint frá, var að kanna viðhorf leikskólakennara 

til næringar og hollustu og hvernig sú þekking nýtist í daglegu lífi og starfi. 

Spurningalistar sem lagðir voru fyrir tvö hundruð manna handahófskennt úrtak úr 

félagaskrá Félags leikskólakennara. Til að ná hámarkssvörun voru spurningalistarnir 

sendir út bæði á rafrænu formi og með pósti. Svörun var 60%.

Í rannsókninni vildum við skoða á markvissan hátt hver viðhorf leikskólakennara 

væru til næringar og hollustu því við teljum að þau hafi áhrif á fæðuvenjur barna í 

leikskólum. Einnig vildum höfundar skoða hvort leikskólakennarar lifi heilbrigðu lífi 

hvað varðar matarvenjru og hreyfingu. Með því vildum við athuga hvort þeirra eigin 

lífsstíll fari saman við viðhorf þeirra um hvað sé best fyrir börnin í leikskólanum en 

tilgáta okkar var sú að það væri raunin.

Helstu niðurstöður eru þær að leikskólakennarar eru meðvitaðir um gildi 

næringar og hollustu og að þeir telja sig vera fyrirmyndir barnanna í leikskólanum. 

Samkvæmt niðurstöðum lifir meirihluti leikskólakennara heilbrigðu lífi, þeir neyta 

yfirleitt hollrar fæðu og flestir hreyfa sig reglulega. Þeir telja sig þurfa að öðlast meiri 

þekkingu í næringarfræði en segjast jafnframt nýta þá þekkingu sem þeir hafa í starfi 

sínu. 
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1. Inngangur

Þessi ritgerð byggir á rannsókn á viðhorfum leikskólakennara til næringar og hollustu.

Ástæða þess að við völdum að fjalla um þetta efni er sú að við erum báðar með 

langa starfsreynslu sem leikskólakennarar og höfum velt fyrir okkur mikilvægi hollra 

neysluvenja og hreyfingar hjá börnum á leikskólaaldri. Við höfum báðar starfað sem 

leikskólakennarar frá útskrift við Fósturskóla Íslands árin 1986 og 1993. Núverandi starf 

er í leikskólanum Fífuborg í Reykjavík og höfum við starfað þar í 14 ár.

Íslensk börn á leikskólaaldri dvelja stóran hluta dagsins í leikskólanum og eru 

velflest í morgunmat, hádegismat og síðdegishressingu. Það er langur og áhrifaríkur tími 

á helstu mótunarárum barnanna, þar sem þau öðlast líkamlega, félagslega og sálfræðilega 

eiginleika sem móta viðmót þeirra til leiks og náms til frambúðar (Anna Elísabet 

Ólafsdóttir o.fl., 2006). Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) segir að leikskólum beri að stuðla 

að heilbrigðum lífsháttum, hollustu og góðum matarvenjum. Því skiptir innihald og öll 

umgjörð í kringum matmálstíma miklu máli.

Í rannsókninni vildum við skoða á markvissan hátt hver viðhorf leikskólakennara 

væru til næringar og hollustu því við teljum að þau hafi áhrif á fæðuvenjur barna í 

leikskólum. Einnig vildum höfundar skoða hvort leikskólakennarar lifi heilbrigðu lífi 

hvað varðar matarvenjur og hreyfingu. Með því vildum við athuga hvort þeirra eigin 

lífsstíll fari saman við viðhorf þeirra um hvað sé best fyrir börnin í leikskólanum en 

tilgáta okkar var sú að það væri raunin.
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2. Fræðilegur hluti

2.1 Um mataræði

2.1.1 Hlutverk fæðunnar og næringarefna

Helsta hlutverk fæðunnar er að sjá líkamanum fyrir nauðsynlegum næringarefnum og 

orku en fæðan hefur einnig félagslegt og menningarlegt gildi. Þannig getur góð máltíð 

veitt okkur ómælda ánægju. Eitt af mörgum verkefnum næringarfræðinnar er að finna 

leiðir til að fullnægja næringarþörfinni á sem fjölbreytilegastan hátt (Elísabet S. 

Magnúsdóttir, 2005).  

Árið 2003 tók til starfa Lýðheilsustöð sem fellur undir stjórn Heilbrigðis- og 

Tryggingarmálaráðuneytisins. Á vef Lýðheilsustöðvar kemur fram að henni er meðal 

annars ætlað að viðhalda og efla heilbrigði fólks, efla kennslu og rannsóknir á sviði 

lýðheilsu, að byggja upp þekkingarsetur allra landsmanna og að vera stjórnvöldum til 

ráðgjafar um stefnumótun á sviði lýðheilsu. Í ritinu Ráðleggingar um mataræði og

næringarefni fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri ( 2006), sem Lýðheilsustöð 

hefur gefið út, kemur fram að ef þess er gætt að borða fjölbreytt og hollt fæði ætti 

líkaminn að fá öll þau næringarefni er hann þarf á að halda í réttum hlutföllum. Magn 

fæðunnar sem við neytum skiptir ekki síður máli en samsetningin þegar hugað er að 

hollustunni. Á síðustu áratugum hafa skammtastærðir ýmissa matvæla stækkað. Það er 

sama hversu hollur maturinn er sem valinn er, það er hægt að fitna af öllu ef borðað er of 

mikið. Aðalmáltíðir dagsins eru morgunmatur, hádegismatur og kvöldmatur og ætti að 

halda þær máltíðir í heiðri auk þess sem flestum hentar að fá sér einn til þrjá millibita yfir 

daginn.

2.1.2 Breytt lífsmynstur barna

Undanfarna áratugi hafa lífshættir barna gjörbreyst og hafa ýmsar óæskilegar breytingar á 

mataræði og hreyfingu átt sér stað er leitt hafa til ofeldis og offitu. Í Læknablaðinu (2006) 

fjallar Hávar Sigurjónsson um þann vanda sem offitan er og að hún sé eitt helsta 

heilbrigðisvandamál sem Evrópubúar standi frammi fyrir. Þá vísar hann í greinagerð sem 
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fylgdi tillögu til þingsályktunar sem lögð var fram á Alþingi vorið 2005 þar sem kemur 

skýrt fram hversu alvarlegur vandi offita og ofeldi eru. Athyglisvert er að sjá að næring, 

holdafar og hreyfingarleysi raða sér þar í fimm af sjö efstu sætunum yfir þá þætti sem 

helst minnka lífsgæði og stytta líf fólks í Evrópu. Í greinagerðinni kemur einnig fram að 

rannsóknir um heim allan sýna fram á hversu alvarleg en jafnframt vanmetin ógn það er 

sem steðjar að mannkyninu með óæskilegu mataræði,  hreyfingarleysi og ofeldi, ekki 

einungis á Vesturlöndum heldur um heim allan (Hávar Sigurjónsson, 2006).

Í skýrslu faghóps um undirbúning áætlunar til að efla lýðheilsu á Íslandi með 

hollara mataræði og aukinni hreyfingu, er meðal annars fjallað um hlutverk leikskólanna 

og segir þar að leikskólarnir skuli leggja áherslu á næringu, hreyfingu og geðrækt. Með 

áherslu á næringu skulu ráðleggingar Lýðheilsustöðvar hafðar til hliðsjónar og starfsfólk 

leikskólanna fá ráðgjöf, fræðslu og námskeið til að efla þekkingu sína. Faghópurinn 

leggur áherslu á hversu mikilvæg og mótandi fyrstu æviár barnsins eru þannig að líklegt 

sé að börn sem alist upp við góðar matarvenjur verði meðvituð um mikilvægi hollustu til 

frambúðar. (Anna Elísabet Ólafsdóttir o.fl., 2006).

Mataræði, hreyfing og holdafar Íslendinga hefur breyst undanfarna áratugi og er 

það fyrst og fremst afleiðing breyttra þjóðfélagshátta. Þetta er samfélagslegur vandi sem 

hefur mikil áhrif á heilbrigðisútgjöld og lífsgæði. Til að snúa þessari þróun við þurfa 

margir að taka höndum saman s.s. stjórnvöld, almenningur og skóli (Hávar Sigurjónsson, 

2006). Breytingar á mataræði felast aðallega í stærri matarskömmtum, aukinni neyslu, 

auknu framboði af girnilegum mat, skyndibitafæði, sætindum og gosdrykkjaneyslu en því 

miður er ágengri markaðssetningu á orkuríkri fæðu beitt sem margir falla fyrir. En vert er 

að ítreka það að það er ekki einungis fæðan sem neytt er sem veldur því að börnin eru að 

fitna heldur þarf líka að huga að hreyfingu þeirra en hreyfingarleysi er stór þáttur offitu 

(Inga Þórsdóttir, 2005). Tæknivæðingin og hraðinn í nútímasamfélaginu stuðlar að minni 

hreyfingu s.s. fjarstýringin við sjónvarpið, bíllinn sem ber okkur á milli staða og setur við 

tölvur. Tómstundir barna hafa breyst nokkuð þar sem börn eyða mun meiri tíma í 

kyrrsetur fyrir framan sjónvarp og tölvur í stað ærslaleikja og útiveru. Þá veldur hraðinn í 

þjóðfélaginu því að oft er verið að flýta sér á milli staða og þá er oft mun fljótlegra að 

bera yngri börnin á milli heldur en að láta þau ganga sjálf. Öll þessu litlu atriði skipta 

máli í daglegri hreyfingu fullorðinna jafnt sem barna (Hávar Sigurjónsson, 2006).
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Mikilvægt er að stemma stigu við þessari þróun sem blasir við okkur. Fylgikvillar 

offitu barna eru margir og alvarlegir og hafa áhrif á líf þeirra og lífsgæði en aukinni offitu  

fylgir aukin tíðni á  ýmsum kvillum og alvarlegum sjúkdómum en áhættuþættir sem 

fylgja offitu eru hjarta- og æðasjúkdómar, krabbamein, sykursýki, og beinþynning (Inga 

Þórsdóttir, 2005).

Af framangreindu er ljóst að rannsóknir sýna fram á versnandi stöðu og að 

aðgerða er þörf. Þegar leitað er leiða í baráttunni gegn  aukinni ofþyngd og offitu hjá 

börnum þarf að vinna bæði gegn því sem hefur leitt til þessarar þyngdarþróunar og eins 

að leita fleiri leiða. Lengi býr að fyrstu gerð eru orð sem vert er að hafa í huga þegar 

fjallað er um næringu og hreyfingu barna.    

2.1.3 Að stuðla að heilbrigði barna

Umfjöllun um offitu hefur verið fyrirferðarmikil á undanförnum árum og tíðni offitu hjá 

börnum hefur aukist í heiminum. Athuganir á þyngdarþróun hafa sýnt fram á að flest 

þeirra barna sem eru of þung við upphaf skólagöngu eru það einnig á fullorðinsaldri. 

Mikilvægt er að vinna gegn þessari þróun þar sem þyngdarþróun fyrstu æviárin skiptir 

miklu máli og of mikil þyngd við upphaf skólagöngu er ákveðið hættumerki (Inga 

Þórsdóttir, 2005).

Til að stuðla að heilbrigði barna þurfa þau bæði hollt og gott mataræði og næga 

hreyfingu. Þegar hafa á jákvæð áhrif á fæðusiði og fæðuval barna er nauðsynlegt að byrja 

strax þegar börnin eru ung. Sýnt hefur verið fram á að neyslumynstur mótast þegar börn 

eru á aldrinum 3-4 ára og helst fram eftir barnsaldrinum. Fæðuval barna mótast af 

einstaklingsbundnu dálæti, aðgengi og kunnugleika. Tekur það yfirleitt að lágmarki 8-10 

skipti þar til barn fer að sýna áhuga á tilteknum nýjum mat. Foreldrar og starfsfólk 

leikskóla geta því haft jákvæð áhrif á neyslumynstur ungra barna með því að halda að 

þeim hollu fæði, notalegu umhverfi og með því að vera góðar fyrirmyndir með eigin 

neysluvenjum (Bodnovich o.fl., 2003).

Bent hefur verið á að því oftar sem matur er á borðum þeim mun líklegra er að 

hann þyki góður og þannig er hægt að móta viðhorf með góðu aðgengi  að hollum mat

(Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Í bókinni Heilsustefnan - Heilsuleikskólinn Urðarhóll

(2006) kemur fram að margt af því sem er borið á borð fyrir börnin í leikskólanum 
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myndu þau hugsanlega sjaldan eða aldrei smakka  heima hjá sér. Foreldrar barna í 

leikskólanum töldu að heilsustefna leikskólans hefði þau áhrif að börnin væru annars 

vegar jákvæðari gagnvart neyslu á grænmeti og ávöxtum og hins vegar að smakka á 

einhverju nýju og framandi. Almennt er reynsla þeirra sem starfa með börnum sú að að 

grænmeti höfðar oft ekki til ungra barna en reynslan sýnir einnig að jákvætt viðhorf hinna 

fullorðnu og gott daglegt aðgengi að grænmeti hefur góð áhrif á börnin og hvetur þau til 

frekari neyslu á því (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir 2006).

2.2 Leikskólinn

2.2.1 Hlutverk leikskólans

Það er staðreynd að mikill meirihluti barna gengur í leikskóla og stærstur hluti þeirra 

dvelur þar stóran hluta vökutíma síns alla virka daga. Börnin fá að jafnaði morgunmat, 

hádegisverð og síðdegishressingu í leikskólanum. Þáttur leikskólans í umönnun og 

uppeldi barna í dag er stór og gegnir hann mikilvægu hlutverki er snýr að öllu því er 

tengist mataræði barnanna. Í markmiðum Aðalnámskrár (1999) segir m.a. að stuðla skuli 

að heilbrigðum lífsháttum, hollustu og góðum matarvenjum, vernda heilsu barns, efla 

hreyfiþroska og hreyfigetu og stuðla að vellíðan. Jafnframt segir í Aðalnámsskránni að 

við matarborðið gefist kjörið tækifæri fyrir kennara og nemendur að ræða saman og æfi

borðsiði. Þegar leikskólakennarinn situr til borðs með börnunum skapar hann festu og ró. 

Þegar börnin hafa náð ákveðnum þroska geta þau hjálpað til við undirbúning og frágang 

máltíða. Þannig styrkist félagsþroski og samvinnuhæfni barnanna. Huga ber að því að 

maturinn sé hollur og næringarríkur og börnin þjálfi hreinlætisfærni sína (Aðalnámsskrá 

leikskóla, 1999).

Þegar fjallað er um matarvenjur barna í leikskólanum er ekki eingöngu átt við

næringarinnihald matarins sem þau borða. Af áralangri reynslu höfunda sem 

leikskólakennarar er skýrt að matmálstíminn og öll umgjörð hans felur einnig í sér 

mikilvægt uppeldishlutverk en þar læra börnin m.a. að leggja á borð, læra reglur um 

hreinlæti og almenna borðsiði, læra að skammta sér sjálf viðeigandi skammta á diskana, 

öðlast þekkingu á hvað er hollt og hvað óhollt, fræðast um mikilvægi fæðuhringsins og að 
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læra að smakka nýjan mat. Á leikskólaaldrinum er lagður grunnur að góðum fæðuvenjum 

og því mikilvægt að kenna börnunum hollar og reglubundnar matarvenjur frá upphafi.

Mikilvægt er að leikskólinn vinni í samráði við heimilin. Foreldrar verða að geta 

treyst því að börn þeirra fái fjölbreytt og gott fæði í leikskólanum og upplýsingar um 

hvað er borðað og geta þannig tekið mið af því við val á mat heima við (Handbók fyrir 

leikskólaeldhús, 2005).  

2.2.2 Viðhorf barnanna

Í Svíþjóð var unnin rannsókn á reynslu og upplifun barna til matar (Fjellström o.fl., 

2002). Tekin voru viðtöl við börn í 12 leikskólum á aldrinum 3-5 ára og var það talin góð 

leið til að meta hvernig börn hugsa um mat. Börnin töluðu ekki um mat sem góðan eða 

vondan heldur sem mat og ekki mat og dæmi um það sem telst ekki matur eru til dæmis

sætindi. Meginniðurstöður í svörum barnanna voru að fullorðnir hafa mikil áhrif á 

fæðumynstur þeirra. Meirihluta barnanna fannst þau ekki hafa val um hvað þau borðuðu í 

leikskólanum, það væri í höndum leikskólakennaranna. Börnin tengdu mat og næringu 

við reglur þ.e.a.s. hvað má og hvað má ekki. Flest þeirra gerðu sér grein fyrir hvað teldist 

viðeigandi hegðun við matarborðið t.d. þegar rætt var um siði og reglur þá sögðu börnin 

að það ætti að smakka á öllu og alltaf að smakka þó að þau hefðu smakkað það áður 

heima. Sum barnanna töldu að þau ættu alltaf að klára af diskunum meðan önnur töldu að 

þau mættu borða eins og þau lysti og skilja afganginn eftir. Hvað varðar félagslega 

hegðun ræddu börnin helst um reglur á neikvæðum nótum þ.e. það sem ekki má s.s. ekki 

hrópa við matarborðið, sitja kyrr, ekki leika með matinn og að þau ættu að klára allan 

matinn. 

2.2.3 Hlutverk leikskólakennarans

Í leikskólanum fá börnin oft mat sem þau hafa ekki kynnst heima. Þetta þýðir að börnin 

læra ýmis gildi er varða mat og næringu frá leikskólakennaranum og félögum sínum í 

leikskólanum án áhrifa frá foreldrum. Það er ástæða til að ætla að börn séu viljugri til að 

bragða á nýjum mat í leikskólanum vegna þess að maturinn er borinn endurtekið á borð 
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fyrir þau og einnig vegna þess að þau borða matinn með öðrum börnum sem virka þá eins 

og fyrirmynd ( Fjellström o.fl., 2002).

Í rannsókn Fjellström og félaga (2002) er greint frá því að leikskólarnir deili 

næringarfræðilegri ábyrgð með foreldrum en einnig kemur fram að sænskir

leikskólakennarar hafa lítinn fræðilegan og hagnýtan bakgrunn hvað varðar næringu og 

næringarfræði og flokki mat yfirleitt sem góðan eða slæman. Persónulegar skoðanir 

leikskólakennaranna geta þannig haft áhrif á viðhorf barnanna. Þá er talið að 

leikskólakennarar hafi einnig áhrif á alla félagslega hegðun sem tengist næringu og mat. 

Félagsmótun hefst snemma en í henni felst  m.a. að kenna börnum reglur og siði við 

matarborðið, viðhorf, skoðanir og matarmenningu. Þessi ábyrgð tekur til þess að gera 

matartímana notalega og ánægjulega en jafnframt vettvang til að læra um næringu í 

gegnum samskipti. Af þessum sökum er nauðsynlegt að næringarfræði og einnig þekking  

á mat og menningu fyrirfinnist í námi leikskólakennara (Fjellström o.fl., 2002).

Önnur sænsk rannsókn (Abrahamsson o.fl., 2006) sem var gerð um viðhorf 

starfsmanna í leikskólum til  næringar og matmálstíma sem uppeldislegra stunda og sem 

hluta af daglegu lífi leikskólans segir frá svipuðum niðurstöðum varðandi menntun 

leikskólakennara um grunnþekkingu í næringarfræði. Viðtöl voru tekin við 34 starfsmenn 

á 12 leikskólum. Starfsfólkið hafði sterkar skoðanir en jafnframt blendnar til matmálstíma 

og gildi þeirra sem hluta af uppeldisstarfinu. Skortur á þekkingu og menntun í 

næringarfræði skilaði sér í óöryggi starfsmanna gagnvart kennsluhlutverkinu á 

matmálstímum. Flestir starfsmenn töldu sig þó vita hvað fælist í hugtakinu uppeldisleg 

máltíð, það væri að hjálpa og hvetja börnin við að hjálpa sér sjálf, að vera fyrirmynd fyrir 

börnin við borðið t.d. að kenna þeim að nota hnífapör, rétta hvert öðru matinn og að sitja 

kyrr á stólnum. Í þeirri sömu rannsókn er velt upp þeirri spurningu hvort að 

leikskólakennarar geti verið sú fyrirmynd í matmálstímum sem til er ætlast ef þá skortir 

þekkingu í næringarfræði og einnig vanti þá leiðbeiningar um næringarfræði að styðjast 

við.

Á Íslandi hefur verið gefin út af Lýðheilsustöð „Handbók fyrir leikskólaeldhús“ 

(2005) og er hún hugsuð sem handbók fyrir þá sem útbúa mat fyrir börnin eða hafa áhrif á 

hvaða matur er í boði fyrir þau. Handbókinni er ætlað að styðja við starfsfólk 

leikskólanna til að það geti gefið börnunum sem þar dvelja hollan og góðan mat sem er 
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við þeirra hæfi og verði til þess að þau vaxi og dafni sem best. Þá er ritinu „Ráðleggingar 

um mataræði og næringarefni fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri“ (2006) frá 

Lýðheilsustöð m.a. ætlað að vera til viðmiðunar  fyrir ýmsa aðila er koma að 

næringarfræðslu eða hafa áhrif á mataræði þar með talið leikskólanna.  Ráðleggingarnar 

eru endurskoðuð útgáfa á fyrri manneldismarkmiðum og ráðlögðum dagskömmtum.

Í Tyrklandi var gerð rannsókn á viðhorfum leikskólakennara til 

næringarfræðilegra upplýsinga á matvælamerkingum og ráðleggingum fyrir 

menntunaráætlun (Unusan, 2004). Úrtak 154 kennara var skoðað til að sjá notkun þeirra 

og þekkingu á matvælamerkingum. Tyrkneskir leikskólakennarar sem nýta sér oftar 

matvælamerkingar teljast til yngri hóps leikskólakennara eða á aldrinum 25-40 ára. 

Tengsl virtust vera á milli lítils áhuga á notkun matvælamerkinga og skorts á þekkingu á 

þeim. Höfundur rannsóknarinnar dregur þá ályktun að menntun í notkun 

matvælamerkinga geti hjálpað leikskólakennurum við að nota matvælamerkingar til að 

bæta gæði eigin mataræðis og einnig geti menntunin eflt þau jákvæðu áhrif sem 

leikskólakennarar geta haft á fæðuvenjur barna.

Nelms (1997) rannsakaði næringarfræðilega þekkingu og viðhorf 113 bandarískra 

dagmæðra og samskipti þeirra við börnin á matmálstímum. Næringarfræðileg þekking og 

viðhorf til næringarfræði voru mæld með megindlegum aðferðum. Rannsakendur 

skoðuðu hegðun þátttakenda með athugunum og notuðu gátlista til að færa yfir í 

megindlega aðferð. Jákvæð fylgni var á milli næringarfræðilegrar þekkingar og hegðunar 

á matartímum, næringarfræðilegrar þekkingar og viðhorfa og viðhorfa og hegðunar 

dagmæðranna.
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3. Aðferð.

Í þessari rannsókn voru spuringalistar lagðir fyrir afmarkaðan hóp sem var tvö hundruð 

manna handahófskennt úrtak úr félagaskrá Félags leikskólakennara og voru það 

leikskólakennarar af öllu landinu. Ætlunin var að fá fram viðhorf leikskólakennara til 

næringar og hollustu. Í rannsókninni voru notaðar megindlegar aðferðir og var notað 

rannsóknarsnið er kallast lýsandi rannsóknir (descriptive method) en þær taka til 

rannsókna sem gefa upplýsingar um tíðni eða magn af einhverju (McMillan J. H., 2004).

Byrjað var á því að afla heimilda, lesa þær og skrá jafnóðum niður þær spurningar 

sem vöknuðu. Heimilda var fyrst og fremst aflað í rafrænum gagnasöfnum eins og 

ProQuest, Google Scholar, Scopus og íslenskum vefsíðum. Einnig voru heimildir fengnar 

að láni hjá safni Menntasmiðju Kennaraháskóla Íslands. Við öflun heimilda fannst engin

íslensk rannsókn á viðhorfum leikskólakennara til næringar og hollustu og ekki fundust 

heldur margar erlendar rannsóknir um þetta efni. Fundað var reglulega með 

leiðsögukennara sem kom með margar gagnlegar ábendingar. Að þessari vinnu lokinni 

varð til spurningalisti sem sendur var út til þátttakenda (sjá viðauka).

Áður en spurningalistarnir voru sendir út var sótt um leyfi hjá stjórn Félags 

leikskólakennara um að fá aðgang að félagaskrá. Tekið var 200 manna handahófsúrkennt 

úrtak úr félagaskránni en hún innihélt um 1800 félaga. Dreifing á búsetu leikskólakennara 

var sú að um þriðjungur félagsmanna bjó utan höfuðborgarsvæðisins og reyndist dreifing 

í úrtaki vera álíka. Þá var send tilkynning til Persónuverndar um rannsóknina og 

spurningalistarnir forprófaðir af samstarfsmönnum rannsakenda. Að því loknu voru 

spurningalistarnir sendir út bæði á rafrænu formi og í hefðbundnum pósti til þátttakenda. 

Spurningalistarnir voru sendir út í byrjun mars bæði á rafrænu formi og í pósti. Tveimur 

vikum síðar var sent út ítrekunarbréf á þá sem ekki höfðu svarað. Fjórum vikum eftir að 

spurningalistarnir voru sendir út var söfnun hætt. 

Notast var við Questionpro.com.vefsvæði til að taka á móti svörum á rafrænu 

formi sem reiknaði jafnframt út úr svörunum. Niðurstöður voru síðan yfirfærðar á SPSS 

13.0 tölfræðiforrit og Excel forrit til að vinna úr öllum svörum. Niðustöður eru kynntar í 

tíðnitöflum.
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4. Niðurstöður

Svörun í rannsókninni var 60% eða 120 manns, 62 svöruðu í pósti og 58 svöruðu á 
rafrænu formi..

4.1 Almennur bakgrunnur svarenda

Nokkuð jöfn dreifing var á aldri þeirra 

leikskólakennara sem tóku þátt í rannsókninni. 

Langflestir voru á aldrinum 31-60 ára eða 80% 

svarenda.

Tafla 2. Búseta

Langflestir svarenda bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu eða 57% og samræmist 

það fjölda þeirra sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu í úrtaki.

Tafla 1. Aldur leikskólakennara

Fjöldi Prósenta

23-30 ára
11 9,2

31-40 ára
31 25,8

41-50 ára
39 32,5

51-60 ára
26 21,7

61 árs eða eldri
13 10,8

Alls
120 100,0

Fjöldi Prósenta

Höfuðborgarsvæðið
68 56,7

Suðurland
20 16,7

Austurland
5 4,2

Norðurland
17 14,2

Vesturland
9 7,5

Samtals
119 99,2

Ekki svarað
1 0,8

Alls 120 100,0
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Mynd 1. Útskriftarár

Eins og sjá má þá var mikil dreifing í því hvenær svarendur útskrifuðust sem 

leikskólakennarar en þó voru flestir útskrifaðir 1995 og 2006. Þó er áberandi að 

leikskólakennarar sem eru útskrifaðir á árunum 1962-1990 eru mun minna hlutfall af 

þeim sem svara en þeir sem útskrifast á árunum 1991-2007.

Tafla 3. Starfsaldur

Dreifing á starfsaldri var nokkuð jöfn en 58% 

svarenda voru búnir að vinna 11 ár eða lengur.

Fjöldi Prósenta

1-5 ár
25 20,8

6-10 ár
26 21,7

11-15 ár
34 28,3

16 ár eða lengur
35 29,2

Alls
120 100,0
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Tafla 4. Starfsheiti

Algengast var að þeir sem svöruðu 

sinntu deildarstjórastöðu eða 43% 

svarenda.

4.2 Viðhorf og þekking svarenda
Þegar spurt var um hvort viðkomandi hefði lært næringarfræði í námi sínu þá kom í ljós 

að langflestir höfðu gert það eða 77% þátttakenda. Ekki var munur á milli útskriftarára 

hvort þátttakendur sögðust hafa lært næringarfræði í námi sínu til leikskólakennara. Þar

sem það var ekki markmið rannsóknarinnar að kanna þennan mun þá verða ekki birtar 

töflur um það hér.

Fjöldi Prósenta
  
Leikskólakennari

20 16,7

Deildarstjóri
52 43,3

Aðstoðarleikskólastjóri
12 10,0

Leikskólastjóri
27 22,5

Annað
9 7,5

Alls
120 100,0
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Mynd 2. Hvaðan færðu helst þá þekkingu sem þú hefur á næringu og hollustu

Þrátt fyrir að meirihluti svarenda hafi fengið kennslu í næringarfræði í námi sínu þá telja 

þeir sig helst fá þekkingu um næringu og hollustu úr bókum, blöðum og tímaritum eða 

71% svarenda

.

Mynd 3. Mér finnst ég þurfa meiri þekkingu um næringu og hollustu

Rúmlega helmingur þátttakenda var sammála eða mjög sammála þegar spurt var hvort

þeir þyrftu meiri þekkingu um næringu og hollustu eða 52%.



19

Mynd 4.  Ég nýti þá þekkingu í starfi sem ég hef á næringu og hollustu

Langflestir svarenda telja sig nýta þá þekkingu sem þeir hafa á næringu og hollustu í 

starfi eða 83%.

Mynd 5. Ég borða með börnunum í leikskólanum
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Mynd 6. Ég borða sama mat og börnin

Þegar spurt var um hvort leikskólakennararnir borðuðu með börnunum í leikskólanum þá 

sögðust 81% gera það alltaf, nánast alltaf eða nokkuð oft. Nánast allir sögðust jafnframt 

eða oft borða sama mat og börnin eða 97% svarenda.

Tafla 5. Ég tel mig vera fyrirmynd barnanna í leikskólanum með matarvenjur

Í þessari töflu sést að 93% 

leikskólakennara telja sig vera 

fyrirmynd barnanna í leikskólanum 

með matarvenjur.

Fjöldi Hlutfall

Mjög sammála
83 69,2

Sammála
29 24,2

Hvorki né
7 5,8

Samtals
119 99,2

Ekki svarað
1 0,8

Alls 120 100,0
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Mynd 7. Ég stunda líkamsrækt eða hreyfi mig svo ég svitni eða mæðist

Algengast var að þátttakendur segðust stunda líkamsrækt eða hreyfa sig svo þeir svitni 

eða mæðist 2-3 daga vikunnar eða 34%, en 15% hreyfðu sig svo til aldrei.

Mynd 8. Starfsfólk í mínum leikskóla ræðir um matinn að börnunum viðstöddum

Samkvæmt þátttakendum virðist meirihluti starfsfólks í leikskólum tala á frekar jákvæðan 

eða mjög jákvæðan hátt um matinn að börnunum viðstöddum eða 83%. Þá kemur fram að 

einungis 2% tala á neikvæðan hátt og enginn talar á mjög neikvæðan hátt um matinn.
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Mynd 9. Starfsfólk í mínum leikskóla ræðir um matinn sín á milli án þess að börnin 
heyri

Þegar bornar eru saman myndir 14 og 15 þá má sjá að það er munur á hvernig starfsfólk 

leikskólanna talar um matinn eftir því hvort börnin eru viðstödd eða ekki. 2% 

starfsmanna tala um matinn á neikvæðan eð mjög neikvæðan hátt að börnunum 

viðstöddum en 23% þegar þau eru fjarverandi. Þá eru 83% sem tala um matinn á mjög 

eða frekar jákvæðan hátt að börnunum viðstöddum en aðeins 48% þegar börnin eru ekki 

viðstödd.
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Mynd 10. Ég tel að horft sé til næringarlegra gilda þegar matseðill leikskólans er 
búinn til

Flestir svarenda telja að horft sé til næringarlegra gilda þegar matseðlar leikskólanna eru 

búnir til eða 77%. Þá má einnig sjá í töflu 6 að 79% svarenda eru sammála eða frekar 

sammála því að þeir geti haft áhrif á matseðla leikskólanna.

Tafla 6. Ég tel mig geta haft áhrif á matseðil leikskólans

Fjöldi Hlutfall

Mjög sammála
42 35,0

Sammála
37 30,8

Hvorki né
19 15,8

Ósammála
10 8,3

Mjög ósammála
12 10,0

Alls
120 100,0
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Tafla 7. Ég er sátt/ur við þann mat sem börnin fá í leikskólanum

Þegar spurt var um hvort viðkomandi sé sátt/ur  

við þann mat sem börnin fá í leikskólum þá 

segjast tæplega 72% svarenda vera sáttir eða 

mjög sáttir. Hinsvegar segjast 12,5% hvorki vera 

sammála né ósammála og tæplega 16% eru 

ósammála eða mjög ósammála því að þeir séu 

sáttir með þann mat sem börnin fá í 

leikskólanum.

Tafla 8. Ég ræði við börnin um hollustu

93,3% svarenda eru sammála eða mjög sammála 

þeirri fullyrðingu að þeir ræði við börnin um 

hollustu.

Tafla 9. Ég hvet börnin til að bragða á öllum mat

90% svarenda eru sammála eða mjög sammála 

því að þeir hvetji börnin til að bragða á öllum 

mat.

Fjöldi Hlutfall

Mjög sammála
34 28,3

Sammála
52 43,3

Hvorki né
15 12,5

Ósammála
16 13,3

Mjög ósammála
3 2,5

Alls
120 100,0

Fjöldi Hlutfall

Mjög sammála
61 50,8

Sammála
51 42,5

Hvorki né
7 5,8

Ósammála
1 0,8

Alls
120 100,0

Fjöldi Hlutfall

Mjög sammála
51 42,5

Sammála
57 47,5

Hvorki né
11 9,2

Ósammála
1 0,8

Alls
120 100,0
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Tafla 10. Ég tel nauðsynlegt að börnin klári allan mat af disknum sínum

Þegar spurt var um hvort viðkomandi teldu 

nauðsynlegt að börnin kláruðu allan mat af 

disknum sínum þá skiptast þátttakendur í þrjár 

fylkingar en 33% sögðust hvorki vera sammála 

því né ósammála. Þá voru 30% sem sögðust vera 

ósammála eða mjög ósammála og 37% sögðust 

vera sammála eða mjög sammála.

Mynd 11. Ég tel að börnin eigi að borða eins mikið og þau vilja í matmálstímum

Á svipaðan hátt skiptist svörunin nokkuð jafnt í þrjár fylkingar þegar spurt er hvort 

börnin eigi að borða eins mikið og þau vilja. En 44% svarenda eru sammála eða mjög 

sammála, 28% eru ósammála því eða mjög ósammála og 28% segjast hvorki vera 

sammála eða ósammála.

Fjöldi Hlutfall
  
Mjög sammála

3 2,5

Sammála
42 35,0

Hvorki né
40 33,3

Ósammála
29 24,2

Mjög ósammála
6 5,0

Alls
120 100,0
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Tafla 11. Ég tel að það eigi að bjóða upp á lýsi með morgunmatnum

82,5% eru fylgjandi því að boðið sé upp á lýsi 

með morgunmatnum en 8,4% segjast ekki vera 

fylgjandi því. 

Mynd 12. Ég tel að það eigi að bjóða upp á púðursykur með súrmjólk

Fjöldi Hlutfall

Mjög sammála
81 67,5

Sammála
18 15,0

Hvorki né
10 8,3

Ósammála
5 4,2

Mjög ósammála
5 4,2

Samtals
119 99,2

Ekki svarað
1 0,8

Alls 120 100,0
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Mynd 13. Ég tel að börnin eigi sjálf að setja púðursykur út á súrmjólkina

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist að það ætti að bjóða upp á púðursykur 

með súrmjólk þá voru 47% því mótfallnir en 32% sammála því. Langflestir voru þó 

þeirrar skoðunar að börnin ættu ekki að skammta sér sjálf eða 93%.
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Mynd 14. Hvers konar morgunkorn telur þú að það eigi að bjóða upp á?

91

31

110

0
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81

17

117
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Kornflögur

Hafragrautur

Aðrir korngrautar

Múslí

Cheerios

Hafrakoddar

Kelloggs Special K

Coco Puffs

Weetos

Fjöldi

Spurt var um hvers konar morgunkorn þátttakendur teldu að það ætti að bjóða upp á í 

leikskólunum og voru langflestir sem töldu að það ætti að bjóða upp á hafragraut, 

Cheerios, kornflögur, hafrakodda eða múslí það er að segja ósætar vörur.

Gefinn var kostur á að bæta við öðru sem þáttakendum fannst vanta inn í möguleg svör. 

Annað sem þátttakendur bættu við var: Súrmjólk, Ab mjólk, Weetabix, ávextir, brauð, All 

bran og Krúska.
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Mynd 15. Hversu oft telur þú að það eigi að bjóða upp á ávexti í leikskólanum?

99% þátttakenda telja að það eigi að bjóða upp á ávexti daglega eða oft á dag í 

leikskólanum.

Mynd 16 Hversu oft telur þú að það eigi að bjóða upp á kjötmáltíðir í 
leikskólanum?

Langflestir þátttakendur telja að það eigi að bjóða upp á kjötmáltíðir í hverri viku. 49% 

sögðust vilja hafa þær 1-2 daga í viku og 48% sögðust vilja hafa þær 3-4 daga í viku.
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Mynd 17. Hversu oft telur þú að það eigi að bjóða upp á fiskmáltíðir í 
leikskólanum?

78% þátttakenda vildu hafa fiskmáltíðir 1-2 daga í viku í leikskólanum en 17% vildu hafa 

þær 3-4 daga í viku.

Mynd 18. Hversu oft telur þú að það eigi að bjóða upp á grænmeti í leikskólanum?

Langflestir þátttakenda töldu að það ætti að bjóða upp á grænmeti daglega eða oft á dag í 

leikskólanum eða 96%.
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Mynd 19. Ég tel að það eigi að bjóða upp á unnar kjötvörur í leikskólanum

Á mynd 19 má sjá að flestir þátttakendur eru mótfallnir því að boðið sé upp á unnar 

kjötvörur í leikskólanum eða 87%. Það voru 12% sem höfðu ekki skoðun á því.

Mynd 20. Hversu oft telur þú að  það eigi að bjóða upp á sætmeti (t.d. kex eða 
kökur) í kaffitíma?
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Þegar spurt var um hversu oft þátttakendur töldu að það ætti að bjóða upp á sætmeti í 

kaffitíma voru 28% sem vildu hafa það einn dag í viku, 45% sem vildu 1-4 daga í mánuði 

og 28% vildu hafa það sjaldnar en mánaðarlega eða aldrei.

Mynd 21. Á afmælisdögum finnst mér æskilegast fyrir börnin að…

Flestir þátttakenda telja að það eigi að halda upp á afmælisdaga barnanna með öðrum 

áherslum en veitingum eða 48%. Þá eru 25% sem telja að leikskólinn eða foreldrar eigi 

að bjóða upp á sætar veitingar en 26% telja að leikskólinn eigi að bjóða upp á ávexti í 

stað sætmetis. Aðeins 1% vill að ekki sé gerður dagamunur í leikskólanum á afmælum 

barnanna.
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Mynd 22. Eftirfarandi er í boði í mínum leikskóla á afmælisdögum…
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Í boði foreldra

Í boði leikskóla

Ávextir

Rúsínur, döðlur...

Grænmeti

Brauð/hrökkbrauð

Kökur eða sætt kex

Sælgæti

Nasl/snakk

Poppkorn

Ávaxtasafi

Kalt vatn/sódavatn

Gosdrykkir

Kakó

Fjöldi

Þegar spurt var um hvað væri í boði í leikskólum þátttakenda í afmælum barnanna voru 

flestir sem svöruðu að það væri poppkorn, ávextir, nasl/snakk eða kökur/sætt kex. Oftast 

væru afmælin í boði leikskólans eða í um helmingi fleiri tilfella en í boði foreldra.

Þegar spurt var um annað sem þátttakendur vildu bæta við þá voru íspinnar (26), 

búðingur (7) og saltstangir (5) oftast nefnt en einnig voru 16 þátttakendur sem sögðu frá 

því að ekki væri haldið upp á afmæli barnanna með veitingum.
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Tafla 12 Hvað telur þú að eigi almennt að bjóða börnunum að drekka með 
hádegismatnum?

Vatn Mjólk

Nýkreistir safar s.s. 

Trópí, Floridana 

o.s.frv.

Blandaða djúsa s.s. Egils 

þykkni, Svala o.s.frv.

Hlutfall 99,2% 37,5% 1,7%

Langflestir þátttakenda telja að það eigi að bjóða upp á vatn með hádegismatnum eða 

99%. Það var rúmlega þriðjungur sen valdi líka að það ætti að bjóða upp á mjólk með 

hádegismatnum eða 38%.

Mynd 23. Hvað af eftirfarandi finnst þér að eigi almennt að vera í boði á 
kaffistofunni?
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Kaffi/te

Kalt vatn/sódavatn

Gosdrykki

Kakó

Fjöldi

Þátttakendur voru beðnir um að segja hvað þeir vildu hafa í boði fyrir starfsmenn á 

kaffistofunni. Það sem flestir töldu að ætti að vera var kaffi/te, ávextir, grænmeti, kalt 

vatn eða sódavatn og brauð/hrökkbrauð.
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Mynd 24. Hversu oft er eftirfarandi í boði fyrir börnin í leikskólanum?

Meirihluti þátttakenda sögðu að hreinn safi eða djús væri aldrei í boði fyrir börnin í 

leikskólanum. Kökur, sætt kex og kakó er í nokkur skipti í mánuði hjá u.þ.b. 70% 

þátttakenda.Um það bil 93% segja að fiskur sé oft í viku og kjötmeti hjá 70%. Ávextir eru 

í boði daglega eða oft á dag hjá 95% þátttakenda og grænmeti hjá 72%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ávextir

Kaldur hádegisverður
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Grænmeti

Spónarmatur

Grænmetis/baunaréttir

Brauð/hrökkbrauð

Kakó 

Kökur eða sætt kex 

Djús

Kjötmeti

Mjólkurmatur

Hreinn safi

Oft á dag

Daglega

Oft í viku

Nokkur skipti í mánuði

Aldrei
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4.3 Matarvenjur svarenda

Mynd 25. Hversu oft borðar þú eða drekkur eftirfarandi?
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Þegar mynd 25 er skoðuð sést að rúmlega 80% segjast borða grænmeti og ávexti daglega 

eða oft á dag. Rúmlega 20% segjast neyta sykurlausra gosdrykkja og sælgætis daglega 

eða oft á dag. Þá segjast 85% þátttakenda neyta grænmetis- og baunarétta oft í viku eða 

nokkur skipti í mánuði. Rúmlega 50% segjast borða brauð/hrökkbrauð oft á dag eða 

daglega. Það vekur athygli að 50% segjast taka lýsi eða lýsishylki daglega en 40% segjast 

aldrei taka lýsi.

4.4 Þekking svarenda á Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð

Þátttakendur voru spurðir nokkurra spurninga um Handbók fyrir leikskólaeldhús frá 

Lýðheilsustöð og birtast niðurstöður  þeirra í töflum 13-18.1

Tafla 13 Hefur þú lesið Handbók f. leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð?

Fjöldi Hlutfall

Já
44 36,7

Nei
76 63,3

Alls
120 100,0

Tafla 14. Hefur þú notað Handb. f. leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð?

                                                
1 Vegna tæknilegra örðugleika við efnisyfirlit. er orðið „fyrir“ stytt í fyrirsögnum á töflum 14-19.

Fjöldi Hlutfall

Já
30 25,0

Nei
86 71,7

Veit ekki
2 1,7

Samtals
118 98,3

Ekki svarað
2 1,7

Alls
120 100,0
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Tafla 15. Hefur þú séð Handbók f. leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð?

Tafla 16. Veistu til þess að Handbók f. leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð sé til á 
þínum vinnustað?

Fjöldi Hlutfall

Já
72 60,0

Nei
19 15,8

Veit ekki
29 24,2

Alls
120 100,0

Tafla 17. Veistu til þess að Handbók f. leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð sé notuð á 
þínum vinnustað?

Fjöldi Hlutfall

Já
62 51,7

Nei
19 15,8

Veit ekki
38 31,7

Samtals
119 99,2

Ekki svarað
1 0,8

Alls
120 100,0

Fjöldi Hlutfall

Já
67 55,8

Nei
42 35,0

Veit ekki
8 6,7

Samtals
117 97,5

Ekki svarað
2 1,7

Alls
120 100,0
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Tafla 18. Hefur þú farið á námskeið tengt Handbók f. leikskólaeldhús frá 
Lýðheilsustöð?

Eins og sjá má á svörum þátttakenda þá kannast meirihluti þeirra við Handbók fyrir 

leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð eða um 60%. Þá segjast 25% hafa notað handbókina og 

36% segjast hafa séð hana. Athygli vekur að 36% þátttakenda segjast ekki hafa séð 

handbókina. Þegar spurt er um hvort handbókin sé til á vinnustað þátttakenda þá svara 

60% að svo sé og 52% segjast vita til þess að hún sé notuð.

Einungis 8% þátttakenda hafa farið á námskeið tengt handbókinni.

4.5 Eigindlegar spurningar
Síðustu tvær spurningarnar í spurningalistanum voru eigindlegar þar sem annars vegar 

var spurt hvort viðkomandi vildi koma einhverju á framfæri varðandi Handbók fyrir 

leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð og hins vegar hvort það væri eitthvað annað sem 

viðkomandi vildi láta koma fram.

Ef þú hefur notað Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð…er eitthvað 

sem þú vilt koma á framfæri varðandi hana?

- Nei hún er ágæt.

- Matseðlar ekki alveg raunhæfir og ekki tekið tillit til kostnaðar.

- Hef ekki notað en matráður kvartar undan að námskeið séu ekki í boði.

- Mjög aðgengileg fyrir starfsfólk, það mættu vera fleiri uppskriftir í henni af léttum 

réttum og meðlæti, uppskriftir af fiskréttum, grænmetis- og pastaréttum.

- Mjög góð handbók.

- Mætti vera oftar sameiginlegir fundir fyrir matráða.

- Ég treysti kokknum fyrir hollustu máltíða.    

Fjöldi Hlutfall

Já
10 8,3

Nei
110 91,7

Alls
120 100,0
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- Fræðandi og skemmtileg lesning sem allir er starfa á leikskóla ættu að þekkja, 

snertir umhverfið og okkur sem fyrirmyndir barnanna.   

- Hef ekki notað hana, treysti minni eldabusku.    

- Hún er mjög gagnleg til að styðjast við þegar gerðir eru matseðlar og taka á mið 

af hollustu og góðu fæðuvali.

- Matráðurinn minn sér um að nota handbókina og fer mjög vel eftir henni. Ég 

treysti henni fullkomlega þess vegna hef ég ekki sjálf unnið eftir henni. Maturinn 

hér er rómaður út fyrir skólann svo ég er mjög ánægð.                                                                                                                                                                                                                                

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?

- Það sem boðið er upp á í leikskólanum er ansi mismunandi, alveg frá því að vera 

til fyrirmyndar og til þess að vera algerlega glatað. Þetta þarf allsvakalega að laga. 

Það er alveg fyrir neðan allar hellur það sem mörgum leikskólabörnum er boðið 

upp á í leikskólanum. 

- Í mínum leikskóla fáum við aðsendan mat úr móttökueldhúsi grunnskólans á 

staðnum og höfum ekki getað haft áhrif, því miður. Eingöngu er boðið upp á 

grænmeti og ávexti í morgunmat.  

- Það þarf að áætla meiri peningum (í fjárhagsáætlun) til hráefniskaupa. Hreinn 

fiskur kostar t.d. mun meira en unnar kjötvörur.   

- Betra hráefni kostar meira!   

- Við í leikskólanum fáum ekkert að segja um matinn þar sem bæjarfélagið samdi 

við fyrirtæki um að senda mat norður, þar sem hann er hitaður upp og síðan keyrt 

til okkar. Því fáum við oft ofeldaðan eða kaldan mat og mjög oft ólystugan. Ég er 

mjög ósátt við þetta fyrirkomulag og að börnin fái alltaf upphitaðan mat. Það er 

ekkert eldhús í leikskólanum sem er löglegt til að elda mat ofan í börnin.      

- Mjög mikilvægt að koma af stað umræðu um mat í leikskólum. Vantar fjármagn í 

eldhúsin svo að unnin matvara hverfi af matseðlunum, má gera mikið betur.  

- Mér finnst allt of lítið grænmeti í boði fyrir börnin. Ég myndi vilja sjá 

morgunmatinn tekinn út. Börnin borði heima með foreldrum sínum og í staðinn 

fengju þau ávexti eða grænmetisbita um tíu leytið. Einnig mætti alveg skipta út 
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matseðlinum, sömu matseðlar og þar af leiðandi sami matur aftur og aftur, engin 

fjölbreytni. Einnig finnst mér ekki nægilega mikil natni lögð við eldamennskuna 

t.d. bara tómatsósa með soðna fiskinum, ekkert grænmeti.

- Hádegismatur er aðkeyptur í leikskólanum. 

- Meira væri um ávexti og hreinan safa á leikskólanum ef peningaflæði til 

matarkaupa í leikskólanum væri töluvert rýmra.  

- Mér finnst ekki mjólkinni vera nægur sómi sýndur. Mér finnst einnig að of mikið 

krydd sé notað í mat nú til dags.

- Mér finnst unnar kjötvörur og sykur ekki eiga heima í leikskólanum.

- Mér fannst ég illa koma því til skila hvernig afmælin eru hjá okkur. Þau eru einu 

sinni í mánuði. Þá fá börnin popp, saltstangir og djús. Annars drekka þau 

eingöngu vatn eða mjólk. Kakómalt er einu sinni í mánuði.  

- Leikskólinn hefur sent uppskriftir til Lýðheilsustöðvar.      

- Að maturinn líti vel út, sé bragðgóður og að hann sé gerður þannig að börnin hætti 

ekki að borða þegar heilsufæðið kemur á borðið.  

- Hef mikinn áhuga á mat og næringu. Borða ekki hvítt hveiti, grjón o.þ.h. Ég fæ 

mína fræðslu úr bókum, blöðum, tímaritum og mjög mikið af netinu og það er 

aldrei nóg komið.   

- Erfitt að vinna með viðhorf starfsfólks.

- Ég vinn á heilsuleikskóla og er mjög meðvituð um hollustu. Bæði í leikskólanum 

og heima.

- Við leikskólann sem ég starfa er mikill metnaður fyrir góðu fæði fyrir börnin og 

starfsfólk, og nú nýverið kom næringaráðgjafi og tók út matseðilinn og leiðbeindi 

starfsfólki eldhúss. Sem var að gera mjög góða hluti en eins og ég segi mikill 

metnaður.

- Minn leikskóli býður eingöngu upp á lífrænan ræktaðan grænmetismat.

- Mér finnst gott að hafa fengið tækifæri til að taka þátt í könnuninni. 

- Takk fyrir að fá að vera með. Hittuð á manneskjuna sem hefur gríðarlega mikinn 

áhuga og metnað fyrir því að börnum sé boðið upp á það besta að borða í 

leikskólanum. 

- Flott verkefni. Væri til í að sjá niðurstöður.
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- Ágætis könnun. Takk. Gangi ykkur vel.

- Flott framtak, þarf að skoða fæði margra leikskóla að mínu mati. Mér finnst 

brauðát í leikskólum áberandi, er að vísu búið að lagast heilmikið í mínum 

leikskóla og vonandi í fleirum!  

- Takk fyrir mig, gott að svara svona könnun, maður verður meira meðvitaður um 

hollustu og því sem fylgir því.                                                                                      
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5. Umræður

Leikskólakennarar virðast almennt vera nokkuð upplýstir um gildi næringar og hollustu 

og haga lífi sínu samkvæmt því. Jafnframt má lesa úr gögnum að þátttakendurnir geri sér 

grein fyrir hversu mikilvæg fyrirmynd þeir eru fyrir börnin en um 90% þátttakenda telja 

sig vera fyrirmynd barnanna í leikskólanum hvað varðar matarvenjur. Þær niðurstöður 

komu okkur ekki á óvart þar sem reynsla okkar í starfi er sú að leikskólakennarar líti á sig

sem mikilvægar fyrirmyndir barnanna í einu og öllu.

Langflestir eða 77% þátttakenda höfðu lært næringarfræði í námi sínu en 52% 

fannst þeir þurfa að bæta við þá þekkingu sína. Þrátt fyrir að hafa fengið kennslu í 

næringarfæði í námi sínu þá voru flestir sem sögðust hafa þekkingu sína úr bókum, 

blöðum og tímaritum eða 71%. Þeir sem töldu sig nýta þá þekkingu sem þeir hafa á 

næringu og hollustu voru 83%. Ekki var munur á því eftir útskriftarárum hvort 

þátttakendur sögðust hafa lært næringarfræði í námi sínu en ósamræmis gætti í svörum 

þeirra. Leikskólakennarar útskrifaðir sama ár sögðu ýmist hafa lært næringarfræði eða 

ekki. Spurnig er hvort kennsla í næringarfræði sé það lítilvæg í námi leikskólakennara að 

þeir telja sig ekki læra hana. Álykta má út frá þessu að auka mætti vægi næringarfræði í 

námi leikskólakennara. Fjellström og félagar (2002) komust að svipaðri niðurstöðu en í 

rannsókn þeirra kemur fram að sænskir leikskólakennarar telja sig hafa lítinn fræðilegan 

og hagnýtan bakgrunn hvað varðar næringu og næringarfræði.

Flestir eða 72% segjast vera sáttir við þann mat sem er á boðstólnum í leikskólum 

þeirra og 77% telja að horft sé til næringarlegra gilda við gerð matseðla. Það er í 

samræmi við það að 79% þátttakenda telja sig geta haft áhrif á gerð matseðlanna. 

Þá segjast langflestir þátttakenda eða 97% borða með börnunum í leikskólanum og borða 

alltaf eða nokkuð oft sama mat og þau enda telja 90% sig vera fyrirmyndir hvað varðar 

matarvenjur þar sem þeir ræða við börnin um gildi hollustu og hvetja þau til að bragða á 

öllum mat. Unusan (2007) kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni á nemendum í 

leikskólafræðum í Tyrklandi að með aukinni þekkingu í næringarfræði öðluðust nemarnir 

skilning á því hvers vegna mikilvægt væri að matseðlar væru rétt uppbyggðir. Þá kom í 
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ljós að hjá þeim nemendum sem lærðu næringarfræði breyttust viðhorf þeirra og hegðun 

gagnvart heilbrigðu líferni til hins betra.

Það kom okkur á óvart að 47% þátttakenda voru ósammála eða mjög ósammála 

því að það ætti að bjóða upp á púðursykur með súrmjólk í leikskólanum. Áhugavert hefði 

verið að sjá hvort það væri samræmi á milli þessa viðhorfs og þess hvort að almennt sé 

boðið upp á púðursykur með súrmjólk í íslenskum leikskólum. Tilfinning okkar er að 

púðursykur sé almennt í boði en við hefðum þurft að spyrja þeirrar spurningar til að fá 

áreiðanleg svör við því. 

Okkur fannst athyglisvert og ánægjulegt hversu fáir vildu hafa sætindi á kaffistofu 

starfsfólks en það var einungis einn þátttakandi sem vildi gos eða sælgæti og sjö vildu 

kökur eða sætt kex. Flestir töldu að það ættu að vera ávextir, grænmeti, kaffi, te og kalt 

vatn. Þetta finnst okkur benda til að leikskólakennarar séu meðvitaðir um að neyta hollrar 

fæðu samanber niðurstöður hér að framan. Það samræmist svörum þeirra um eigin neyslu 

en 80% segjast neyta grænmetis og ávaxta daglega eða oft á dag og 85% segjast neyta 

grænmetis- og baunarétta oft í viku eða nokkur skipti í mánuði. Rúmlega 50% segjast 

borða brauð eða hrökkbrauð daglega eða oft á dag en 20% segjast borða sælgæti eða nasl 

daglega eða oft á dag. 50% þátttakenda sögðust taka lýsi eða lýsishylki daglega en það er 

nokkuð meira en niðurstöður úr landskönnun sem gerð var um mataræði Íslendinga árið 

2002 sýna. Þar voru um 32% þátttakenda sem sögðust taka inn lýsi eða lýsishylki daglega 

(Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2002). Það var ánægjulegt að sjá að um 85% segjast 

neyta fisks/fiskirétta oft í viku og teljum við að það stafi meðal annars af því að boðið er 

upp á fisk oft í viku í leikskólunum. Þegar spurt var um neyslu sælgætis og gosdrykkja 

segja 20% þátttakenda að þeir neyti þess daglega eða oft á dag. Þetta finnst okkur nokkuð 

hátt hlutfall.

Meirihluti þátttakenda segjast hreyfa sig reglulega eða 63% en það vekur athygli 

okkar að 15% segjast aldrei eða nánast aldrei hreyfa sig. Þegar neysla sælgætis og 

gosdrykkja er borin saman við þá sem hreyfa sig aldrei eða nánast aldrei má sjá fylgni þar 

á milli. Mun fleiri segjast neyta sælgætis og gosdrykkja meðal þeirra sem hreyfa sig 

sjaldan en þeirra sem hreyfa sig reglulega. Það verður ekki fjallað nánar um það hér þar 

sem markmið rannsóknarinnar var ekki að skoða þennan þátt.
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Ósamræmis gætir á milli þess sem leikskólakennarar telja að sé æskilegast og þess 

sem er gert fyrir börnin á afmælisdögum í leikskólunum. 48% telja æskilegast fyrir 

börnin að haldið sé upp á afmæli þeirra með öðrum áherslum en veitingum. Þegar spurt er 

um hvernig afmælin eru þá eru flestir sem segja að boðið sé upp á poppkorn, ávexti, 

kökur/sætt kex eða íspinna. Við veltum fyrir okkur hvað veldur þessu ósamræmi. Hverjir 

taka ákvörðun um hvernig afmælisveislum er hagað? Er erfitt að breyta gömlum hefðum? 

Finnst leikskólakennurum þeir vera að taka eitthvað af börnunum ef þau fá ekki að bjóða 

upp á veitingar í formi óhollustu? Það er okkar reynsla sem leikskólakennarar að það 

getur verið erfitt að setja aðstandendum reglur um hvað má koma með og hvað ekki því 

oft er þeim ekki fylgt.

Þegar borið er saman hversu oft er boðið er upp á grænmeti og hversu oft 

leikskólakennarar telja að bjóða eigi upp á grænmeti kemur í ljós að um 72% segja að 

boðið sé upp á grænmeti daglega eða oft á dag en 96% telja að bjóða eigi upp á það 

daglega eða oft á dag. Sömu sögu má segja um neyslu ávaxta en 50% þátttakenda segja 

að boðið sé upp á ávexti oft á dag eða daglega en 99% telja að bjóða eigi upp á þá 

daglega eða oft á dag.

Þegar spurt er um hversu oft  eigi að bjóða upp á sætmeti í leikskólanum þá svara 

43% nokkrum sinnum í mánuði en um 75% segja að það sé boðið upp á sætmeti í þeirra 

leikskólum nokkrum sinnum í mánuði. Þessar niðurstöður benda til að ef til vill þurfi að 

leggja meiri áherslu á að starfsfólk leikskóla sé saman í að móta stefnu svo maturinn sé í 

samræmi við þeirrra hugmyndir.

Það vekur athygli okkar hversu fáir leikskólakennarar hafa lesið Handbók fyrir 

leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð eða einungis 37%. Þá segjast aðeins 25%  hafa notað 

hana og í ljósi þess að þeir telja sig geta haft áhrif á gerð matseðla þá finnst okkur 

athyglisvert að ekki fleiri hafi notað handbókina. Markmið með útgáfu handbókarinnar er

m.a. að starfsfólk leikskóla eigi greiðan aðgang að hagnýtum leiðbeiningum um hollustu 

fæðunnar og matseðlagerð (Handbók fyrir leikskólaeldhús, 2005). Veltum við því fyrir 

okkur hvort handbókin sé nægilega kynnt fyrir starfsfólki leikskóla.
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6. Lokaorð

Hér að framan höfum við greint frá niðurstöðum úr spurningarlistum sem  lagðir voru 

fyrir leikskólakennara til að kanna viðhorf þeirra  til næringar og hollustu. Til að nálgast 

viðfangsefnið spurðum við um ýmsa þá þætti er snúa að þekkingu leikskólakennara á 

næringafræði, hvað boðið er upp á í matmálstímum í íslenskum leikskólum, hvernig 

leikskólakennarar ræða um matinn sín á milli, þeirra eigin neysluvenjur og þekkingu á 

gögnum sem geta veitt þeim stuðning til að gefa börnunum hollan og góðan mat. Flestir 

leikskólakennaranna höfðu lært næringarfræði í námi sínu en höfðu þó helstu þekkingu 

sína úr blöðum og tímaritum og fannst þeim enn þörf á að bæta við þekkingu sína. Svör 

leikskólakennaranna gefa það til kynna að þeir vinni eftir markmiðum Aðalnámskrár 

leikskóla (1999) með því að leggja áherslu á hollustu og heilbrigði fyrir börnin og stuðla 

að góðum matarvenjum. Leikskólakennararnir telja sig jafnframt vera  mikilvægar 

fyrirmyndir fyrir börnin og því borðar meirihluti þeirra með börnunum og ræðir jákvætt 

um matinn að þeim viðstöddum. Leikskólakennurum virðist ekki eingöngu umhugað um 

að börnin fái hollt fæði því meirihluti þeirra kýs að hafa kost á að geta neytt hollustu á 

kaffistofunni frekar en óhollustu.

Margar spurningar hafa vaknað við gerð þessarar rannsóknar og áhugavert hefði 

verið að kanna þær frekar en þeim verður ekki svarað hér. Rannsóknin býður upp á að um 

frekari úrvinnslu. Til dæmis hefði verið áhugavert að skoða betur afmælisveislur í 

leikskólunum þar sem viðhorf leikskólakennara fara ekki saman við hvernig haldið er upp 

á þær.

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar erum við sannfærðar um að leikskólakennarar 

geri sér grein fyrir því ábyrgðarhlutverki sem þeir gegna á mótunarárum leikskólabarna

og haldi áfram að vinna samkvæmt því.  

________________________

Ásgerður Guðnadóttir

________________________

Hrund Sigurhansdóttir



47

Heimildaskrá

Abrahamsson, L., Fjellström, C. og Sepp, H. (2006). Pre-scool staffs’ attitudes toward 

foods in relation to the pedagogic meal. International Journal of consumers Studies, 

30, 224-232.

Aðalnámskrá leikskóla (1999). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Anna Elísabet Ólafsdóttir, Árni Einarsson, Halla Karen Kristjánsdóttir, Jón Óttar 

Ragnarsson, Valur Norðri Gunnlaugsson, Petrína Baldursdóttir o.fl. (2006). Léttara 

líf: Skýrsla forsætisráherra um störf faghóps um samræmdar aðgerðir til að efla 

lýðheilsu á Íslandi með hollara mataræði og aukinni hreyfingu. (Lögð fyrir       

Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006–2007). Sótt 1. apríl 2007 frá 

http://www.althingi.is/altext/133/s/1149.html

Anna Sigríður Ólafsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Laufey Steingrímsdóttir (2002).     

Hvað borða Íslendingar? Landskönnun á mataræði 2002. Sótt 29. apríl 2007 frá 

http://lydheilsustod.is/rannsoknir/matu-mataraedi-holdafar/kannanir-a-

mataraedi/nr/302

Bodnovich, K., Fitch, C. og Warash B. G. (2003). Snack Choises: Helping Young 

Children Make Decisions. Journal of Family and Consumer Sciences, 95, 60-64.

Elísabet S. Magnúsdóttir (2005). Næring og hollusta (2. útg.) Reykjavík: Mál og 

menning.

Fjellström, C., Sepp, H. og Wesslén, A. (2002). Swedish preschool children´s experience 

of food. International Journal of Consumer Studies, 26, 264-271.



48

Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir (2006). Heilsustefnan. Heilsuleikskólinn Urðarhóll. IÐNÚ 

bókaútgáfa.

Hávar Sigurjónsson (2006). Íþyngjandi vandi Evrópubúa. Læknablaðið 92 (12), 868-873.

Inga Þórsdóttir (2005). Rannsóknir á ofþyngd og offitu barna. Hvernig mætum viðaukinni 

tíðni offitu? Rannsóknastofa í næringarfræði við Háskóla Íslands og Landsspítala 

Háskólasjúkrahús. Reykjavík. Sótt 13. febrúar 2007 frá

www.landspitali.is/lsh_ytri.nsf/htmlpages/index2.html=naering_0057

Ingibjörg Gunnarsdóttir (2006). Aðstæður og lífshættir íslenskra barna. Sótt 2.feb. 2007, 

frá http://www.lydheilsustod.is/media/manneldi/annad/Ingibjorg_Gunnarsdottir.pdf

Lýðheilsustöð (2005). Handbók fyrir leikskólaeldhús. Reykjavík.

Lýðheilsustöð (2006). Ráðleggingar um mataræði og næringarefni fyrir fullorðna og 

börn frá tveggja ára aldri [Bæklingur].

Lýðheilsustöð. Sótt 19. apríl 2007 frá www.lydheilsustod.is/lydheilsustod/lydheilsusdod/

Mcmillan, J. H. (2004). Educational Research, Fundamentals for the consumer (4. útg.). 

United States of America: Pearson Education, Inc.

Nelms, M., C. (1997). Influental factors of caregiver behavior at mealtime: A study of 24 

child-care programs. American Dietetic Association. Journal of the American Dietetic 

Association, 97, 505-509.

Unusan, N. (2004). Preschools teachers´ attitudes towards nutritional information on food 

labels in Turkey and recommendations for an educational programme. Early Child 

Development and Care, 174, 629-638.



49

Unusan, N. (2007). Effects of a Food and Nutrition Course on the Self-Reported 

Knowledge and Behavior of Preschool Teacher Candidates. Early Childhood 

Education Journal, 34, 323-327.



i

Viðauki 1



Viðhorf leikskólakennara til næringar og hollustu

21-30 ára 31-40 ára 41-50 ára 51-60 ára
61 árs eða 
eldri

1. Aldur

Höfuðborgar
svæðið

Suðurland Austurland Norðurland Vesturland

2. Búseta

3. Útskriftarár (ritið ártal hér fyrir neðan)

1-5 ár 6-10 ár 11-15 ár
16 ár eða 
lengur

4. Starfsaldur

Leikskólakennari Deildarstjóri
Aðstoðarleik
skólastjóri

Leikskólastjóri Annað

5. Starfsheiti

Já Nei

6. Var næringarfræði hluti af námi þínu?

Úr náminu Úr bókum
Úr blöðum 
og 
tímaritum

Úr fréttum 
og 
fjölmiðlum

Frá vinum 
eða 
fjölskyldu

7. Hvaðan færðu helst þá þekkingu sem þú 
hefur á næringu og hollustu?

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

8. Mér finnst ég þurfa meiri þekkingu um 
næringu og hollustu

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

9. Ég nýti þá þekkingu sem ég hef á næringu 
og hollustu í mínu starfi

Alltaf eða 
nánast 
alltaf

Nokkuð oft
Hvorki oft 
né sjaldan

Frekar 
sjaldan

Aldrei eða 
nánast 
aldrei

10. Ég borða með börnunum í leikskólanum



Viðhorf leikskólakennara til næringar og hollustu

Alltaf eða 
nánast 
alltaf

Nokkuð oft
Hvorki oft 
né sjaldan

Frekar 
sjaldan

Aldrei eða 
nánast 
aldrei

11. Ég borða sama mat og börnin

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

12. Ég tel mig vera fyrirmynd barnanna í 
leikskólanum með matarvenjur

Aldrei eða 
nánast 
aldrei

Um það bil 
vikulega

2-3 daga 
vikunnar

4-5 daga 
vikunnar

minnst 6 
daga 
vikunnar

13. Ég stunda líkamsrækt eða hreyfi mig svo 
ég svitni eða mæðist

Á mjög 
jákvæðan 
hátt

Á frekar 
jákvæðan 
hátt

Hvorki 
jákvætt né 
neikvætt

Á frekar 
neikvæðan 
hátt

Á mjög 
neikvæðan 
hátt

14. Starfsfólk í mínum leikskóla ræðir um 
matinn að börnunum viðstöddum

Á mjög 
jákvæðan 
hátt

Á frekar 
jákvæðan 
hátt

Hvorki 
jákvætt né 
neikvætt

Á frekar 
neikvæðan 
hátt

Á mjög 
neikvæðan 
hátt

15. Starfsfólk í mínum leikskóla ræðir um 
matinn sín á milli án þess að börnin heyri

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

16. Ég tel að horft sé til næringarlegra gilda 
þegar matseðill leikskólans er búinn til

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

17. Ég tel mig geta haft áhrif á matseðil 
leikskólans

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

18. Ég er sátt/ur við þann mat sem börnin fá í 
leikskólanum

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

19. Ég ræði við börnin um hollustu



Viðhorf leikskólakennara til næringar og hollustu

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

20. Ég hvet börnin til að bragða á öllum mat

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

21. Ég tel nauðsynlegt að börnin klári allan 
mat af disknum sínum

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

22. Ég tel að börnin eigi að borða eins mikið 
og þau vilja í matmálstímum

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

23. Ég tel að það eigi að bjóða upp á lýsi með 
morgunmatnum

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

24. Ég tel að það eigi að bjóða upp á 
púðursykur með súrmjólk

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

25. Ég tel að börnin eigi sjálf að setja 
púðursykur út á súrmjólkina (stjórna magninu 
sjálf)

26. Hvers konar morgunkorn telur þú að það eigi að bjóða upp á (merkið við eins marga kosti og þið óskið)

1. Kornflögur
2. Hafragrautur
3. Aðrir korngrautar
4. Múslí
5. Cheerios
6. Hafrakoddar
7. Kelloggs Special K
8. Coco Puffs
9. Weetos
10. Annað ___________________________________

Sjaldnar en 
vikulega

2-3 skipti í 
mánuði

3-4 
vikudaga

Daglega Oft á dag

27. Hversu oft telur þú að það eigi að bjóða 
upp á ferska ávexti í leikskólanum?

Einu sinni í 
mánuði eða 

2-3 skipti í 
mánuði

1-2 daga í 
viku

3-4 daga í 
viku

Daglega



Viðhorf leikskólakennara til næringar og hollustu

sjaldnar
28. Hversu oft telur þú að það eigi að bjóða 
upp á kjötmáltíðir í leikskólanum?

Einu sinni í 
mánuði eða 
sjaldnar

2-3 skipti í 
mánuði

1-2 daga í 
viku

3-4 daga í 
viku

Daglega

29. Hversu oft telur þú að það eigi að bjóða 
upp á fiskmáltíðir í leikskólanum?

Sjaldnar en 
vikulega

1-2 daga í  
viku

3-4 daga í 
viku

Daglega Oft á dag

30. Hversu oft telur þú að það eigi að bjóða 
upp á grænmeti í leikskólanum?

Mjög 
sammála

Sammála Hvorki né Ósammála
Mjög 
ósammála

31. Ég tel að það eigi að bjóða upp á unnar 
matvörur í leikskólanum

Sjaldnar en 
mánaðarlega

1-3 daga í 
mánuði

Einn dag í 
viku

2-4 daga í 
viku

Daglega Aldrei

32. Hversu oft telur þú að það eigi að 
bjóða upp á sætmeti (t.d. kex eða kökur) 
í kaffitíma?

Þau komi 
með 
sætmeti að 
heiman

Leikskólinn 
bjóði upp á 
sætar 
veitingar

Leikskólinn 
bjóði upp á 
ávexti í stað 
sætmetis

Haldið sé 
upp á 
daginn með 
öðrum 
áherslum 
en 
veitingum

Ekki sé 
gerður 
dagamunur

33. Á afmælisdögum finnst mér æskilegast 
fyrir börnin að....
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34. Eftirfarandi er í boði í mínum leikskóla á afmælisdögum..... merkja við fleira en eitt (athugið að merkja líka við 
hvort leikskóli eða foreldrar bjóða)

1. Í boði foreldra
2. Í boði leikskóla
3. Ávextir
4. Rúsínur, döðlur...
5. Grænmeti
6. Brauð/hrökkbrauð
7. Kökur eða sætt kex
8. Sælgæti
9. Nasl/snakk
10. Poppkorn
11. Ávaxtasafi
12. Kalt vatn/sódavatn
13. Gosdrykkir
14. Kakó
15. Annað ___________________________________

35. Hvað telur þú að eigi almennt að bjóða börnunum að drekka með hádegismatnum? (má merkja við fleiri en eitt)
1. Vatn
2. Mjólk
3. Hreinan safa (100% hreinn safi s.s. trópí, flórídana, nýkreistir safar o.fl.)
4. Blandaða djúsa (s.s. Egils þykkni eða ávaxtadrykkir eins og Svali/Frissi fríski)
5. Annað ___________________________________

36. Hvað af eftirfarandi finnst þér að eigi almennt að vera í boði á kaffistofunni? (merkið við eins marga kosti og þið 
óskið)

1. Ávextir
2. Grænmeti
3. Brauð/hrökkbrauð
4. Kökur/sætt kex
5. Sælgæti
6. Kaffi/te
7. Kalt vatn/sódavatn
8. Gosdrykki
9. Kakó
10. Annað ___________________________________
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37. Hversu oft er eftirfarandi almennt í boði fyrir börnin í leikskólanum?(veljið þann reit sem best á við)

Oft á dag Daglega Oft í viku
Nokkur 
skipti í 
mánuði

Aldrei

Ávextir

Kaldur hádegisverður

Fiskur

Grænmeti

Spónarmatur

Grænmetis/baunaréttir

Brauð/hrökkbrauð

Kakó

Kökur eða sætt kex

Djús

Kjötmeti

Mjólkurmatur

Hreinn safi

38. Hversu oft borðar þú eða drekkur eftirfarandi?(veljið þann reit sem best á við)

Oft á dag Daglega Oft í viku
Nokkur 
skipti í 
mánuði

Aldrei

Ávexti

Grænmeti

Morgunkorn

Brauð/hrökkbrauð

Kökur/sætt kex

Mjólk og mjólkurmat

Keyptar samlokur/langlokur/pastabakka

Sælgæti eða nasl

Gosdrykki með sykri eða orkudrykki

Sykurlaust gos

Te/kaffi

Fisk/fiskrétti

Lýsi eða lýsishylki

Grænmetis- og baunarétti
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Kjötmeti og kjötrétti

39. Hefur þú lesið Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð?
1. Já 
2. Nei

40. Hefur þú séð Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki

41. Hefur þú notað Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð?
1. Já
2. Nei 
3. Veit ekki

42. Veistu til þess að Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð sé til á þínum vinnustað?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki

43. Veistu til þess að Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð sé notuð á þínum vinnustað?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki

44. Hefur þú farið á námskeið tengt Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð?
1. Já
2. Nei
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45. Ef þú hefur notað Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð....er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri 
varðandi hana? (vinsamlegast skrifið hér fyrir neðan)

46. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? (vinsamlegast skrifið hér fyrir neðan)

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.


