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Bls. 1 

Samantekt 

Lýðheilsustöð, Hjartavernd og Krabbameinsfélagið hvetja fólk til að borða fimm 

skammta af grænmeti og ávöxtum á dag. Íslendingar hafa aukið bæði ávaxta- og 

grænmetisneyslu nokkuð á síðustu árum en þrátt fyrir það eiga íslensk ungmenni enn 

langt í land með að nálgast þær ráðleggingar sem Lýðheilsustöð gefur.  

Það sem m.a. hefur áhrif á neysluvenjur barna eru fyrirmyndir þeirra. Smekkur manna er 

einnig misjafn og til eru rannsóknir sem benda til að matvendni sé meðfædd í sumum 

tilfellum. Til að læra að venjast bragði þurfa börn að smakka, þó ekki sé nema lítið, allt 

að tíu sinnum eða oftar á vissum mat til að venjast bragðinu og fara að þykja hann góður. 

Athuganir sýna að matarauglýsingar hafi áhrif á val barna á malvælum, innkaupavenjur 

þeirra og neyslu. Ekki er eingöngu reynt að auglýsa vörur fyrir börnum í gegnum 

sjónvarp heldur er markaðssetning í gegnum skólana sumsstaðar að færast í aukana. 

Mesta aukningin er þó í gegnum netið. Fjórði þátturinn sem nefndur verður hér er 

efnahagur foreldra. Vöruverð er hátt á Íslandi og því tæpast á allra færi að kaupa holl 

matvæli.  

Ávinningur af aukinni ávaxta- og grænmetisneyslu barna er mikill heilsufarslega. Börn 

eru að vaxa og þroskast og þurfa því á næringarefnunum að halda. Þar fyrir utan sýna 

rannsóknir fram á að ávextir og grænmeti geti komið í veg fyrir marga sjúkdóma, s.s. 

offitu, krabbamein og hjarta- og æðasjúkdóma. Samspil þeirra efna sem fást úr ávöxtum 

og grænmeti virðist skipta máli og ekki eru sömu varnaráhrif að taka næringarefnin og 

vítamínin í töfluformi  

Heilsufarslegur ávinningur af því að móta góðar matarvenjur barna strax frá upphafi er 

gríðarlegur. Við verðum því að taka höndum saman – samfélagið í heild – og fá okkur 

5 á dag. 

 





Bls. 3 

Inngangur 

Á síðustu misserum hefur dunið á okkur kjörorðið 5 á dag. Flestir þekkja hugtakið, ekki 

allir um hvað það snýst og enn færri fara eftir því. Það er ekki að ástæðulausu sem 

Lýðheilsustöð, Hjartavernd og Krabbameinsfélagið tóku höndum saman höndum í von 

um að auka ávaxta- og grænmetisneyslu Íslendinga. Annars staðar í Evrópu og í Ameríku 

hafa sams konar verkefni verið sett í gang af sömu ástæðu – fólk er ekki að borða nóg af 

þessum matvælum og aldrei hefur það verið mikilvægara en nú. 

Ég, sem foreldri og verðandi kennari, hef margoft spurt mig þeirrar spurningar, hvað þarf 

til að fá börn til að borða meira af ávöxtum og grænmeti? Börn borða það sem þeim 

finnst gott og þægilegt að borða, annað skilja þau eftir. Það er ekki svo erfitt að gera 

matinn girnilegan í þeirra augum og eitt sem hefur gefist einna best er að bera fram 

ávextina og gænmetið í hæfilega stórum bitum svo barnið þurfi ekkert að gera annað en 

að stinga upp í sig, tyggja og kyngja.  

Hvers vegna er þetta þá svona flókið? Börn borða jú 2-3 máltíðir á dag í skólanum. Þar 

eru mamma og pabbi ekki til staðar til að skera ofan í þau en skólarnir geta vel tekið það 

að sér. Það er aftur á móti ekki eina vandamálið. Efnahagur fólks er misjafn og matvara á 

Íslandi dýr. Margir telja ávexti og grænmeti dýrar matvörur en það er ekki rétt. Óhollusta 

er dýrari en hollusta, en ódýrast er að borða grjón, haframjöl og pasta í flest mál og því 

ekki allir sem hafa kost á fjölbreyttri næringaríkri fæðu. Úrvalið af óhollustu er orðið svo 

mikið og sífellt er verið að markaðssetja og auglýsa sykraðan og fituríkan mat fyrir börn. 

Freistingarnar koma úr öllum áttum og skiljanlega er erfitt að standast þær fyrir 

áhrifagjörn og ómótuð börnin.  

Hér á eftir verður fjallað um neyslu ungmenna á á ávöxtum og grænmeti og leitast við að 

svara þessum spurningum: 

• Hvernig stöndum við íslendingar þegar kemur að ávaxta- og grænmetisneyslu 

barna? 

• Hvað hefur áhrif á neyslu barna á ávöxtum og grænmeti? 

• Hvernig er hægt að auka ávaxta- og grænmetisneyslu barna? 
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1 Ávextir og grænmeti 

1.1 5 á dag 

Það er mikilvægt að borða vel af ávöxtum og grænmeti á hverjum degi, ekki bara til að 

njóta bragðsins heldur sýna rannsóknir fram á að rífleg neysla á grænmeti og ávöxtum 

virðist minnka líkur á mörgum alvarlegum sjúkdómum, þar á meðal hjarta- og 

æðasjúkdómum, ýmsum tegundum krabbameina og offitu (Lampe, JW 1999). 

Lýðheilsustöð, Hjartavernd og Krabbameinsfélagið hvetur fólk til að borða fimm 

skammta eða 500 grömm af grænmeti, ávöxtum og safa á dag fyrir fullorðna, þar af 

a.m.k. 200g af grænmeti og 200g af ávöxtum, auk kartaflna. Einn skammtur getur til 

dæmis verið einn meðalstór ávöxtur, 75-100g af grænmeti (þ.e. 1 dl af soðnu grænmeti 

eða 2 dl af salati), 1-2 kartöflur eða glas af hreinum ávaxtasafa (Lýðheilsustöð 2006 II). 

Undirstaða holls mataræðis er að borða fjölbreyttan mat úr öllum fæðuflokkum. Einnig er 

mikilvægt að borða fjölbreyttan mat úr hverjum flokki til að fá sem mesta og 

fjölbreyttasta næringu úr honum. Þau efni sem við fáum úr grænmeti og ávöxtum og 

samspil þeirra, eru talin vernda líkamann gegn þeim sjúkdómum sem áður voru nefndir 

(og fleirum) og því meira sem borðað er af mismunandi tegundum ávaxta og grænmetis 

virðast áhrifin meiri. Þau vítamín og efni sem fást úr ávöxtum og grænmeti veita ekki 

sömu áhrif þegar búið er að einangra þau og setja í töfluform, sem sýnir okkur því hversu 

mikilvægt er að vanda mataræðið (Suter PM, Moser C 2005).  

1.2 Hvers vegna þurfum við grænmeti og ávexti? 

Ef fæðuhringurinn er skoðaður má sjá að mismikið er í sneiðum hringsins, en það sýnir 

okkur vægi hvers flokks í hollu mataræði. Eins og sjá má eru flokkarnir tveir, ávextir/ber 

og grænmeti mjög þétt setnir og því afar mikilvægir.  
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Mynd 1-1 Fæðuhringurinn (Lýðheilsustöð 2005 I) 

 

Ávextir, ber og grænmeti innihalda svipuð næringarefni og eru auðug af vítamínum, t.d. 

fólasíni, C-vítamíni og beta-karótíni, steinefnum, trefjum, andoxunarefnum auk þess sem 

þessir fæðuflokkar eru almennt orku- og fitulitlir. Trefjaríkur matur, eins og ávextir og 

grænmeti, gefur fyllingu og mettunartilfinningu án þess að vera orkuríkur og getur því 

hjálpað við að halda þyngdinni í skefjum. Eins geta ávextir og grænmeti gert gagn við að 

halda eðlilegum blóðþrýstingi. Eins og áður sagði eiga þeir sem neyta grænmetis og 

ávaxta reglulega síður á hættu að fá langvinna sjúkdóma en þar fyrir utan eru þetta þær 

fæðutegundir sem innihalda mest af fólasíni frá náttúrunnar hendi. Fólat er nauðsynlegt 

fyrir efnaskipti kjarnsýra (DNA) og einstakra amínósýra og það vinnur með B12-vítamíni 

við að mynda heilbrigðar blóðfrumur. Fólasín er því mikilvægur hluti fæðunnar, 

sérstaklega fyrir konur á barneignaraldri þar sem það dregur úr líkum á skaða í 

miðtaugakerfi fóstursins og getur hugsanlega dregið úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum 

(Lýðheilsustöð 2007). 

Mikil áhersla er nú á að auka neyslu ávaxta og grænmetis bæði í Evrópu og Ameríku. 

Hollusta þeirra og áhrif á líkamann kemur æ betur í ljós með hverri rannsókninni á fætur 

annarri. Til að ná fram þessu markmiði skiptir mataræði frá unga aldri máli því það er þá 

sem grunnurinn er lagður, bæði hvað varðar venjur og viðhorf til matarins og einnig fyrir 

vöxt og þroska barnsins (Laufey Steingrímsdóttir [ártal vantar]). 
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2 Neysla ungmenna á ávöxtum og grænmeti 

Íslendingar virðast hafa aukið grænmetisneyslu nokkuð á síðustu árum. Ef bornar eru 

saman kannanir sem gerðar voru á neysluvenjum 9 og 15 ára barna á árunum 2002-2003 

og 10-14 ára barna 1992-1993 jókst neyslan um tæplega 25% á þeim áratug. Það sama 

má segja um ávaxtaneysluna, hún jókst en þó ekki jafn mikið. Þrátt fyrir þessar jákvæðu 

niðurstöður eiga íslensk ungmenni enn langt í land með að nálgast þær ráðleggingar sem 

Lýðheilsustöð gefur um ávaxta- og grænmetisneyslu (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg 

Gunnarsdóttir 2006). Eins kemur fram í könnun sem gerð var á neysluvenjum 11 ára 

barna í 9 löndum að neysla ávaxta og grænmetis er minni hjá íslenskum börnum en 

börnum í öðrum Evrópulöndum (Yngve, Agneta o.fl. 2005).  

2.1 Könnun á mataræði 9 og 15 ára barna og unglinga 

Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir gerðu könnun á mataræði 9 og 15 ára íslenskra 

barna og unglinga á árunum 2003-2004. Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar á neyslu 

grænmetis og ávaxta eiga við um fullorðna einstaklinga en í rannsókninni var miðað við 

að 9 ára börn nálgist þá neyslu sem ráðlögð er fyrir fullorðið fólk. Því er miðað við að 

ráðlegt sé fyrir börn frá a.m.k. 9 ára aldri að borða 200 grömm af grænmeti á dag, eða 

meira. Könnunin sýndi að rétt rúmlega 1% af úrtakinu náði því, eða þrjú 9 ára börn og 

aðeins eitt 15 ára (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir 2006).  

Ávaxtaneyslan er í heldur betra horfi, en miðað er við að a.m.k. sé neytt 200 gramma af 

ávöxtum og berjum á dag. Könnunin sýndi að 13% 9 ára barna borði að jafnaði 200 g eða 

meira af ávöxtum og berjum á hverjum degi. Unglingarnir standa sig aðeins ver því 

aðeins 8% þeirra fylgja ráðleggingum um ávaxta- og berjaneyslu. Gerður er greinarmunur 

í könnuninni á nýjum ávöxtum og berjum og unnum vörum úr þeim flokki, s.s. sultu, 

niðursoðnum ávöxtum og ávaxtagrautum. Ef unnar vörur voru undanskildar var hlutfallið 

örlítið lægra í báðum hópum.  

Eins og sjá má er grænmetis- og ávaxtaneysla íslenskra barna langt undir því sem hún 

ætti að vera. Meðalneysla 9 og 15 ára barna á grænmeti er að jafnaði 45-55 grömm á dag, 

kartöfluneysla er rúmlega hálf kartafla á dag og á ávöxtum um það bil 83 grömm daglega.  
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Tafla 2-1 Meðaltal neyslu 9 og 15 ára barna (g/dag)  

Ávextir og 
ber

Grænmeti Kartöflur Grænmeti, 
ávextir og 

safi

9 ára 94 45 44 224

15 ára 70 53 47 309

Stúlkur (9 og 15 ára) 91 49,5 41,5 277

Drengir (9 og 15 ára) 75 48,5 49 257

9 ára stúlkur 96 43 43 213

9 ára drengir 93 46 45 233

15 ára stúlkur 86 56 40 341

15 ára drengir 57 51 53 282  
(Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir 2006) 

 

Ef tafla 2-1 er skoðuð má bera saman neysluvenjur milli aldursflokka og kyns. 9 ára 

börnin borða töluvert meira af ávöxtum og berjum en 15 ára unglingarnir. 

Grænmetisneysla er þó heldur meiri hjá þeim 15 ára en báðir hópar borða svipað magn af 

kartöflum. Þá má sjá að meðalneysla á grænmeti, ávöxtum og safa er meiri hjá 15 ára 

unglingum en þeim 9 ára. Báðir hópar þurfa að bæta sig heilmikið og áberandi aukning 

verður á neyslunni þegar safa er bætt við. Ávaxtasafi telst hins vegar alltaf sem einn 

skammtur, sama hve mikið af honum er drukkið (Hólmfríður Þorgeirsdóttir 2006). 

Neyslu hans á einnig að stilla í hóf þar sem hann er hitaeiningaríkur og farið er á mis við 

trefjarnar sem fást úr ferskum ávöxtunum. 

Muninn milli kynja er einnig áhugavert að skoða. Þar má sjá að stúlkur borða meira af 

ávöxtum og berjum en drengir, grænmetisneyslan er nokkuð jöfn milli kynja en drengir 

borða meira af kartöflum en stúlkur. Heildarneyslan á grænmeti, ávöxtum og safa virðist 

nokkuð jöfn milli kynja. 
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2.2 Athugun á ávaxta- og grænmetisneyslu 11 ára barna í níu 

Evrópulöndum: Pro Children 

Þversniðsrannsóknin Pro Children var Evrópusambandsverkefni sem unnið var á árunum 

2002-2005. Könnun var gerð árið 2003 með því markmiði að safna upplýsingum um 

hversu mikið af ávöxtum og grænmeti Evrópsk börn, þ.á.m. íslensk, og foreldrar þeirra 

neyta og hvað hefur áhrif á neysluna. Þessi könnun er sú fyrsta sem ber saman ávaxta og 

grænmetisneyslu barna í mörgum löndum auk þess að skoða hvaða þættir ákvarða hver 

neyslan er, s.s. félags- og hagfræðibreytur auk skynjunar. Sá mikli munur sem er á 

matarvenjum fólks í ólíkum löndum Evrópu gaf sérstaklega góða ástæðu til að gera slíka 

könnun (Yngve, Agneta o.fl. 2005).  

Tekið var úrtak úr skólum og bekkjum 11 ára barna í Evrópulöndunum níu sem tóku þátt 

í könnuninni. Í hverju landi voru a.m.k. 20 skólar og minnst 1.300 börn þátttakendur. 

Markhópurinn var börn fædd árið 1992.  

Spurningalistarnir sem lagðir voru fyrir börnin og foreldra þeirra skiptist í tvo hluta. Í 

fyrri hlutanum var spurt ítarlega um hvað börnin höfðu borðað af ávöxtum og grænmeti 

daginn áður. Það var gert til að mæla meðalneyslu hópsins og segja til um hvaða tegundir 

ávaxta og grænmetis er neytt. Í seinni hlutanum voru sex spurningar um venjulega 

ávaxta- og grænmetisneyslu til að finna út hversu oft þessara matvæla er neytt (tíðnilistar) 

(Yngve, Agneta o.fl. 2005). Sjá má spurningalistann sem lagður var fyrir íslensku börnin 

á heimasíðu verkefnisins (http://www.univie.ac.at/prochildren/navigator.htm). 

Í töflum 2-2 til 2-5 (á næstu blaðsíðu) má sjá meðaltalsneyslu barna í þeim löndum sem 

tóku þátt í athuguninni. Eins og sjá má standa íslensk börn sig síst í öllum flokkum, 

ávaxtaneyslu, grænmetisneyslu og neyslu ávaxtasafa.  

Í ljós kom að í heildina litið borða stúlkur meira af bæði ávöxtum og grænmeti en 

drengir. Eins sést að mikill breytileiki virðist vera á neyslu milli landa. Ávaxtaneyslan er 

mest í Austurríki, Danmörku og Portúgal en minnst á Íslandi og Spáni. Börn í Portúgal, 

Svíþjóð og Belgíu borða mest af grænmeti en aftur eru það Ísland og Spánn sem borða 

minnst í þeim flokki. Austurrísk börn og Portúgölsk komu því best út í heildarneyslu á 

grænmeti og ávöxtum og Belgía kom þar næst á eftir (Yngve, Agneta o.fl. 2005).  
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Tafla 2-2 Neysla ávaxta (g) 

Land Meðaltal

Austurríki 171

Belgía 137

Danmörk 157

Ísland 90

Holland 134

Noregur 149

Portúgal 153

Spánn 118

Svíþjóð 129  

Tafla 2-3 Neysla ávaxtasafa (g) 

Land Meðaltal

Austurríki 360

Belgía 225

Danmörk 143

Ísland 211

Holland 267

Noregur 195

Portúgal 142

Spánn 213

Svíþjóð 197  

Tafla 2-4 Neysla grænmetis (g) 

Land Meðaltal

Austurríki 94

Belgía 105

Danmörk 84

Ísland 54

Holland 70

Noregur 67

Portúgal 111

Spánn 58

Svíþjóð 109  
(Yngve, Agneta o.fl. 2005) 

Tafla 2-5 Neysla ávaxta og grænmetis (g) 

Land Meðaltal

Austurríki 265

Belgía 242

Danmörk 241

Ísland 143

Holland 204

Noregur 216

Portúgal 264

Spánn 176

Svíþjóð 238  

 

 

Innan við helmingur barnanna sem tóku þátt í könnuninni sögðust borða ávexti (48%) eða 

grænmeti (45%) daglega og meðalneysla á þessum fæðuflokkum náðu ekki markmiðum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) (Yngve, Agneta o.fl. 2005). Meðalneysla 

íslensku ungmennanna náði augljóslega heldur ekki markmiðum Lýðheilsustöðvar 

(Lýðheilsustöð 2006 I). 
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3 Hvað hefur áhrif? 

Börn vilja borða það sem þeim líkar og skilja hitt eftir en hugsa lítið um aðra þætti sem 

fullorðnir spá frekar í, svo sem fitu og kólesterólmagnið í matnum, næringarinnihaldið, 

hvað maturinn kostar eða hversu mikið var haft fyrir því að elda hann (Birch, Leann L. 

1998). Það er þó fleira en bragðið sem hefur áhrif á neysluvenjur barna og unglinga. Á 

meðan börnin eru enn ómótuð og áhrifagjörn eigum við að vera sniðug, stökkva til og 

móta góðar matarvenjur strax frá upphafi og leggja þannig grunn að hollu og góðu 

mataræði í framtíðinni. Erfiðara er að ætla að taka í taumana þegar neyslumynstrið hefur 

myndast og í óefni er komið. 

Hér fyrir neðan er mynd (3-1) sem er tekin úr bæklingi um verkefnið Allt hefur áhrif – 

einkum við sjálf, sem er þróunarverkefni Lýðheilsustöðvar í samvinnu við sveitarfélög í 

landinu. Nánar verður fjallað um verkefnið í kafla 5 en myndin sýnir nokkra áhrifaþætti á 

líðan og heilsu barna og greinilega er ekki um einfalt mál að ræða.  

 

Mynd 3-1 Áhrifaþættir á líðan og heilsu barna (Lýðheilsustöð [ártal vantar]) 
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3.1 Fyrirmyndir 

Matarvenjur barna skapast af umhverfinu sem þau búa við. Foreldrar eða uppalendur eru í 

flestum tilfellum þeir sem móta börnin sín helst og þurfa því að vera fyrirmyndir á öllum 

sviðum, þ.á.m. í fæðuvali. Það eru þeir sem þurfa að gera börnum sínum kleift að nærast 

reglulega og bjóða upp á fjölbreytni í mataræði (Ólafur G. Sæmundsson [ártal vantar]).  

Foreldrar eru þó ekki þeir einu sem móta matarvenjur barna sinna þar sem flest börn fara 

ung til dagforeldra eða á leikskóla og síðar borða mörg þeirra hádegismat í 

skólamötuneytum fram á unglingsaldur. Í Handbók fyrir leikskólaeldhús sem 

Lýðheilsustöð gaf út árið 2005 segir um fyrirmyndir að mikilvægt sé að bjóða upp á 

hollan mat í leikskólum, en ekki síður mikilvægt sé að þeir sem hugsa um börnin taki þátt 

í máltíðinni og ræði við þau á jákvæðan hátt um hollustu og gæði matarins. Skilaboðin til 

barna eiga að vera að það sé eftirsóknarvert að borða hollan mat því þá líði okkur vel 

(Lýðheilsustöð 2005 II). 

3.2 Misjafn er smekkur manna 

Mannfólkið skynjar ferns konar bragð með tungunni, sætt, salt, súrt og beiskt. Við 

fæðumst með þann eiginleika að þykja sætt bragð gott, beiskt og súrt vont en erum 

hlutlaus eða með einhvern áhuga á salti. Meðfædd sókn okkar í sætt er líklega tengd 

þróunarsögunni á þann hátt að sykurbragðið hefur verið örugg ávísun á orku, svo sem í 

sætum ávöxtum. Einnig er móðurmjólkin sætari á bragðið en t.d. kúamjólk og sókn í 

sætubragðið tryggir að ungbörn fái næringu úr móðurmjólk (Bryndís Eva Birgisdóttir 

2000).  

Nýlega var gerð rannsókn á því hvort matvendni væri meðfædd eða ekki. Foreldrar 

rúmlega tíuþúsund tvíbura voru spurðir út í viðhorf og hegðun barna sinna þegar kemur 

að því að smakka eitthvað nýtt. Niðurstöðurnar voru mun líkari hjá eineggja tvíburunum 

en tvíeggja, sem gaf rannsakendunum vísbendingu um að matarsmekkur væri arfgengur. 

Þeir reiknuðu út að 78% af matvendni fólks væri genatísk en umhverfisþættir aðeins 

22%. Umhverfið sem foreldrar búa börnum sínum skiptir líka máli og mikilvægt er að 

foreldrar gefist ekki strax upp þó börnum mislíki það sem er á borðum. Ef það er gert er 

fara mörg börn á mis við grænmeti og ávexti í uppvextinum sem hefur mögulega í för 

með sér heilsubresti þegar til lengri tíma er litið (Cooke L.J. o.fl. 2007).  
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Í Handbók fyrir leikskólaeldhús eru ráðleggingar til að kenna börnum að borða eitthvað 

nýtt og draga úr matvendni. Þar er talað um að maturinn þurfi að vera girnilegur og 

jafnvel kynntur af fyrirmyndum, svo sem eldri börnum, til að börnin fáist til að smakka. 

Ekki er víst að öllum líki bragðið í fyrstu tilraun en þá er um að gera að hafa matinn oftar 

á boðstólnum og hafa þá reglu að allir þurfi að smakka, þó ekki sé nema örlítið, þannig 

venjast börnin bragðinu smám saman og þeim fer að líka það (Lýðheilsustöð 2005 II). 

3.3 Auglýsingar og markaðssetning 

Markaðssetning og auglýsingar beinast í æ meiri mæli að börnum og unglingum bæði 

vegna eigin neyslu nú og í framtíðinni og þess að börn og unglingar hafa áhrif á innkaup 

heimilisins (Umboðsmaður barna [ártal vantar]). 

Margir hafa þá skoðun að markaðssetning ætti alls ekki að beinast að börnum, þau eigi að 

hafa frið fyrir sífelldu áreiti auglýsenda sem sendi þeim misvísandi skilaboð. Aðrir segja 

að til þess að geta orðið upplýstir neytendur í framtíðinni verði börn að læra að vega og 

meta auglýsingar og innihald þeirra, fullorðnir þurfa þá að hjálpa börnunum, efla 

gagnrýna hugsun og styrkja sjálfsmynd þeirra (Umboðsmaður barna [ártal vantar]). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar um rétt barna til uppbyggjandi upplýsinga og 

efnis í fjölmiðlum og segir í 17. grein sáttmálans:  

 

Aðildarríki viðurkenna mikilvægi fjölmiðla, og skulu þau sjá um að barn eigi 

aðgang að upplýsingum og efni af ýmsum uppruna frá eigin landi og erlendis frá, 

einkum því sem ætlað er að stuðla að félagslegri, andlegri og siðferðislegri velferð 

þess, og líkamlegu og geðrænu heilbrigði. Aðildarríki skulu í þessu skyni: 

a) Hvetja fjölmiðla til að dreifa upplýsingum og efni sem börn njóta góðs af 

félagslega og menningarlega og samræmist anda 29. gr.  

b) Stuðla að alþjóðlegri samvinnu við undirbúning, skipti og dreifingu á slíkum 

upplýsingum og efni af fjölbreyttum uppruna, menningarlegum, þjóðlegum og 

alþjóðlegum.  

c) Stuðla að því að barnabækur séu samdar og þeim dreift.  

d) Hvetja fjölmiðla til að taka sérstakt tillit til tungumálaþarfa barns sem tilheyrir 

minnihlutahópi eða er af frumbyggjaættum.  
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e) Stuðla að því að mótaðar verði viðeigandi leiðbeiningareglur um vernd barns 

fyrir upplýsingum og efni sem skaðað getur velferð þess, með ákvæði 13. og 18. 

gr. í huga. 

(Barnaheill [ártal vantar]) 

 

Athuganir sýna að matarauglýsingar hafa áhrif á val barna á malvælum, innkaupavenjur 

þeirra og neyslu, bæði þegar miðað er við vörumerki og vöruflokka (Hastings G. o.fl. 

2003). Eina raunhæfa alþjóðlega rannsóknin sem gerð hefur verið á eðli og umfangi 

markaðssetningar matvara í sjónvarpi var gerð á árunum 1996-1999 á vegum Consumers 

International. Rannsóknin var gerð í 15 evrópulöndum (ekki á Íslandi) og í ljós kom að í 

öllum löndunum voru matvæli stærsti flokkur auglýstra vara í dagskrárliðum barna, allt 

frá einni auglýsingu upp í átta á klukkustund. Langmest var auglýst af óhollum 

matvælum og allt að 95% auglýstu matvaranna innihéldu mikla fitu, sykur eða salt. Ekki 

er eingöngu reynt að auglýsa vörur fyrir börnum í gegnum sjónvarp heldur er 

markaðssetning í gegnum skólana að færast í aukana. Mesta aukningin er þó í gegnum 

netið, en minnst er til af lögum og reglum um þann auglýsingavettvang (Matthews, A o.fl 

2005). 

Dæmi um markaðssetningu sem snýr að börnum er Latibær, sem flestir Íslendingar 

þekkja vel. Latibær hefur átt sinn þátt í að hvetja til holls lífernis barna í gegnum leikrit 

og sjónvarpsþætti og í kringum Latabæ hefur á síðustu árum byggst upp 

markaðsstórveldi. Latibær hefur staðið fyrir orkuátaki fyrir börn þar sem skráð var inn í 

bók með límmiðum hvað borðað var yfir daginn og því hollari matur sem borðaður var 

því fleiri stig fengust. Ávextir og grænmeti gáfu mjög góð stig en sælgæti gaf mínus stig. 

Hver og einn skráði sína stöðu svo á internetið í samkeppni á milli landshluta.  

Markmið orkuátaksins og alls sem tengist Latabæ er mjög göfugt en ekki má gleyma að 

um markaðsfyrirtæki er að ræða. Sumum gæti til dæmis þótt gagnrýnivert að 

markaðssetja vítamín í nafni Latabæjar. Um það var fjallað í Neytendablaðinu og þeirri 

spurningu velt upp hvort börn þyrftu að taka inn vítamín. Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 

verkefnisstjóri næringarmála hjá Lýðheilsustöð, svaraði því að ef börnin borða fjölbreytt 

fæði ætti ekki að vera þörf á að gefa þeim önnur bætiefni en D-vítamín. Haukur Gíslason, 

sölu- og markaðsstjóri Latabæjar tók undir þessi orð Hólmfríðar en sagði auk þess að 
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matarvenjur hefðu breyst á mörgum heimilum og oft gæfist ekki tími til að elda 

næringaríka kvöldmáltíð, þá væri einföld leið til að tryggja að börnin fái þá 

grunnskammta af vítamínum sem þau þurfa t.d. með vítamíntöflum. Þetta kann að hljóma 

mótsagnarkennt í eyrum sumra að sami aðili hvetji til betra mataræðis en selji auk þess 

vítamíntöflur. Þetta dæmi sýnir hversu mikilvægt er að vera gagnrýninn neytandi og 

treysta ekki í blindni á að allt sem merkt er vissum vörumerkjum séu hið eina rétta. Allt 

snýst þetta jú um markaðssetningu jafnvel þó viljinn sé góður (Neytendablaðið 2006).  

3.4 Verð og efnahagur foreldra 

Manneldisráð og verðlagseftirlit ASÍ könnuðu kostnað við að fylgja ráðleggingum um 

hollt mataræði á árunum 2001-2003. Samanburður var gerður á tveimur matarkörfum, 

hollustukörfu og meðalkörfu sem báðar veita jafnmargar hitaeiningar. Í báðar körfurnar 

var valinn sambærilegur matur til að verðsamanburður yrði sanngjarn. Magn hverrar vöru 

var hins vegar ólíkt, t.d. var meira af fiski og brauði í hollustukörfu og ávextir, grænmeti 

og safi í takt við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar (Lýðheilsustöð 2006 II). Í meðalkröfu var 

meira af kexi, gosdrykkjum, sætindum og kjöti.Til að gera sér grein fyrir hvað körfurnar 

tvær innihalda er hér upptalning á hollustukörfunni og fyrir neðan má sjá mynd af 

körfunum tveimur.  

Í könnuninni sem gerð var seint á árinu 2003 kom í ljós að það er ódýrara að fylgja 

ráðleggingum um hollt mataræði, þ.m.t. 5 skammta af grænmeti og ávöxtum á dag, en að 

velja mat í samræmi við algengar neysluvenjur Íslendinga. Tæplega 25% af heildarverði 

meðalkörfu fara í kaup á sælgæti, sætabrauði, kexi og gosdrykkjum, eða 94 krónur á dag 

á móti 76 krónum í grænmeti, ávexti og kartöflur. Til að fylgja ráðleggingum um 

500 grömm af grænmeti, ávöxtum og kartöflum á dag kostaði það 125 krónur. 

Matvöruverð á Íslandi er mjög hátt og hvorug karfan því á viðráðanlegu verði fyrir þá 

sem minnst hafa milli handanna. Lang ódýrast er að borða vörur á borð við pasta, 

hrísgrjón og haframjöl í flest mál en slíkt fæði er einhæft og veitir ekki næg næringar- og 

hollustuefni. Þar að auki gefa gos og sælgæti margar hitaeiningar fyrir fáar krónur. Það er 

því hætta á að fæða þeirra sem minnst hafa fjárráð sé mjög næringasnauð því þó 

hollustukarfan sé ódýrari en meðalkarfan er hún ekki á allra færi (Lydheilsustod.is 2003). 
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Fleiri þættir hafa áhrif á mataræði efnaminni fjölskyldna. Eins og fram kom í kafla 3-2 

þurfa börn að venjast flestum mat áður en þeim líkar hann. Ef börnum mislíkar matur og 

það þarf að henda honum er líklegra að þeir sem minni hafa fjárráð reyni ekki aftur 

heldur kaupi það sem vitað er að börnin borða (Mackereth C.J. 1999). 
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4 Ávinningur af aukinni ávaxta- og grænmetisneyslu 

Holl næring er öllum mikilvæg og þá ekki síst börnum sem eru að vaxa og þroskast. 

Mörg börn eru með fulla dagskrá allan daginn, fyrst í skólanum og svo í tómstundastarfi 

þar á eftir. Sum hver eru að heiman í allt að níu tímum á dag og þurfa til þess næga orku. 

En það er ekki eina ástæðan til þess að hvetja til ávaxta- og grænmetisneyslu barna. Ef 

þau eru vanin á hollt mataræði frá upphafi er grunnurinn lagður fyrir lífstíð og þá jafnvel 

búið að fyrirbyggja ýmsa sjúkdóma.  

Í Hollandi var fyrir nokkrum árum gefin út skýrlsa, unnin úr gögnum sem til voru, um 

áhrif ávaxta- og grenæmetisneyslu á krabbamein og hjarta- og æðasjúkdóma. Í skýrslunni 

var gert ráð fyrir að meðalneyslan yrði aukin úr 250 grömmum í 400 grömm á dag að 

jafnaði hjá Hollensku þjóðinni. Höfundar skýrslunnar gerðu ráð fyrir að miðað við þessa 

aukningu í neyslu væri hægt að koma í veg fyrir 19% krabbameinstilfella sem upp koma í 

Hollandi og dauðsföll af völdum hjarta- og æðasjúkdóma gætu minnkað um 16% (Veer 

Pv 1999). Þar að auki eru grænmeti og ávextir þær fæðutegundir sem innihalda hvað mest 

af fólasíni og sýna rannsóknir að fái kona nægt fólasín á meðgöngu geti það minnkað 

líkur á fósturgalla á miðtaugakerfi, klofnum hrygg og heilaleysu (Lýðheilsustöð 2007). 

Annar áhættuþáttur sem hægt er að draga úr, m.a. með nægri neyslu á ávöxtum og 

grænmeti, er offita. Holdarfar barna hefur upp á síðkastið verið oft í umræðunni þar sem 

íslensk börn eru að þyngjast óeðlilega mikið. Mataræði og hreyfing eru mikilvægir þættir 

sem þarf að taka á hjá börnum ekki síður en fullorðnum og matarvenjur heimilisins skipta 

miklu máli (Hólmfríður Þorgeirsdóttir 2004). 

Á Íslandi eru um 15-20% barna á aldrinum tveggja til fimmtán ára of þung miðað við 

alþjóðleg viðmiðunargildi (Inga Þórsdóttir [ártal vantar]). Afleiðingar offitu hjá börnum 

eru eins og hjá fullorðnum hækkaður blóðþrýstingur, hækkað kólesteról og blóðfitur, 

fituútfellingar í æðum, hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki, sjúkdómar í beinum og 

liðum, svefntruflanir og kæfisvefn. Hjá börnum bætast við skaðleg áhrif á beinvöxt og 

þroska (Anna Sigríður Ólafsdóttir 2001).  

Athuganir á þróun líkamsþyngdar hafa sýnt að langflest börn sem voru of þung sex ára 

gömul eru það líka sem fullorðnir einstaklingar en hins vegar er aðeins þriðjungur barna 

sem voru of þung tveggja ára gömul enn of þung eða feit við upphaf skólagöngu. Ef tafla 
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4-1 er skoðuð má sjá þessa þróun en annað sem er athyglisvert er hversu lágt hlutfall 

barna á þessum árum (fædd 1914-1935) voru of þung miðað hvað þau eru við í dag. 

Mikilvægt er að átta sig á hvernig er hægt að sporna við þessari þróun og reyna að snúa 

henni við (Inga Þórsdóttir [ártal vantar]).  

Tafla 4-1 Hlutfall barna sem flokkast of þung og gera það enn sem fullorðin.  

Íslendingar fæddir 1914-1935 

Hlutfall of þungra        
eða of feitra

Hlutfall of þungra eða of 
feitra sem ennþá 
flokkast sem slíkir 
fullorðnir

7 ára drengir 2,60% 100%

7 ára stúlkur 8,30% 92%

13 ára drengir 2,40% 100%

13 ára stúlkur 5,40% 100%   
(Inga Þórsdóttir [ártal vantar]) 

 

Tilhneiging til offitu getur erfst, en það skýrir ekki hvers vegna tíðni hennar hefur aukist 

svo mikið síðustu ár og áratugi. Lífshættir á Íslandi hafa breyst gífurlega á þessum tíma 

sem hafa haft áhrif bæði á hreyfingu og mataræði fólks. Börn fara síður gangandi milli 

staða og tómstundir þeirra hafa breyst með auknu úrvali af tölvum og tölvuleikjum sem 

freistar margra frekar en að fara út í leiki. Hvað börn gera í frítíma sínum skiptir máli því 

áhorf á sjónvarp hefur fylgni við lélegt mataræði og óheilbrigðan lífsstíl. Nálægð við 

sjónvarp eykur áhorf og nú er ekki óalgengt að börn séu með sjónvarp í herbergjum 

sínum, sem eykur verulega tímann sem eytt er við tækið (Inga Þórsdóttir [ártal vantar]). 

Mataræðið hefur mikið að segja um að börn eru að þyngjast og það er staðreynd að 

almennt er fólk farið að taka inn meiri orku í fæðunni en það hefur þörf fyrir og notar. 

Skammtastærðir eru að stækka, framboðið að aukast og tíminn til að elda að minnka. Allt 

hefur þetta þau áhrif að fólk er að fitna. Í rannsókn Ingu Þórsdóttur og Ingibjargar 

Gunnarsdóttur á mataræði barna (2006) kom fram að margt þarf að bæta svo mataræðið 

sé í góðum málum hjá íslenskum börnum. Neysla ávaxta og grænmetis er aðeins um 

helmingur þess sem hún ætti að vera og því augljóst að mikið þarf að bæta. En öll skref 

fram á við eru góð og óskandi að þau verði sem flest í nánustu framtíð.  
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5 Hvernig fáum við börnin til að borða meira af ávöxtum og 

grænmeti? 

Þessi spurning brennur sennilega á vörum flestra uppalenda. Síðustu ár hafa nokkur 

fjölþætt verkefni verið unnin í skólum í Bandaríkjunum og Bretlandi til að hvetja til 

grænmetis- og ávaxtaneyslu barna. Nokkur dæmi eru:  

• Gimme 5 (http://heb.sagepub.com/cgi/reprint/27/1/96),  

• Food Dudes (http://www.fooddudes.co.uk/),  

• Power-Plus (http://www.childtrends.org/Lifecourse/programs/5aday.htm) og  

• High 5 (http://www.childtrends.org/Lifecourse/programs/High5.htm).  

Í þessum verkefnum voru ýmsar aðferðir notaðar, svo sem að kenna næringafræði, auka 

úrval í skólamötuneytum, dagleg hvatning og aðkoma foreldra og samfélags að 

verkefnunum. Þó þessi verkefni hafi sýnt fram á einhverjar framfarir í neyslu barna á 

ávöxtum og grænmeti eru þau dýr, það kostar mikinn tíma og mikla vinnu að koma þeim 

í framkvæmd og slíkt gerir starfsfólk skóla og foreldra oft trega til samvinnu (Hendy, 

Helen M. o.fl. 2005).  

Hér á Íslandi er í gangi verkefni sem meðal annars hefur það markmið að auka 

grænmetis- og ávaxtaneyslu barna, þó það sé ekki eina markmið þess. Þetta er verkefnið 

Allt hefur áhrif – einkum við sjálf sem Lýðheilsustöð stendur fyrir í samvinnu við 

sveitarfélög landsins. Hér verður fjallað um það auk annars sem unnið var í Pennsylvaniu 

í Bandaríkjunum undir heitinu Kids choice. Þess eina markmið var að auka grænmetis- og 

ávaxtaneyslu barna og er áhugavert að skoða hvernig það var gert. 

5.1 Allt hefur áhrif – einkum við sjálf 

Sveitarfélög og Lýðheilsustöð hafa tekið höndum saman til að stuðla að aukinni 

hreyfingu og bættu mataræði barna. Ekki er þá eingöngu verið að hugsa um ávaxta- og 

grænmetisneyslu en það er stór hluti af verkefninu undir kjörorðinu „5 á dag“. Verkefnið 

fékk viðurkenningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinniar, WHO Counteracting Obesity 

Award, fyrir lýðheilsustarf sem styður við aðgerðir sveitarfélaga til að efla lýðheilsu með 
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bættri næringu og aukinni hreyfingu sem eru liðir í að sporna gegn vaxandi offitu 

þjóðarinnar (Lýðheilsustöð 2006 II).  

Verkefnið fór í gang árið 2004 þegar Lýðheisustöð sendi sveitarfélögunum bréf til að 

kanna áhuga þeirra á að taka þátt. 25 sveitarfélög höfðu áhuga og í þeim búa um 80% af 

þjóðinni. Óskað var eftir formlegu samstarfi við grunnskóla, leikskóla og heilsugæslu, sér 

í lagi skólaheilsugæslu með milligöngu Miðstöðvar heilsuverndar barna. Þetta er því 

viðamikið verkefni en ein megináherslan er lögð á skólamötuneyti svo öll börn sitji við 

sama borð þegar kemur að hollum skólamáltíðum. Boðið er upp á skólamáltíðir í flestum 

skólum landsins og vorið 2005 var könnun gerð á vegum verkefnisins á því hvað boðið 

væri þar upp á. Í ljós kom að ástandið er nokkuð betra í mötuneytum leikskóla en 

grunnskóla og áberandi hve lítið var boðið upp á ávexti og grænmeti í grunnskólunum. 

Mataræði var einnig talsvert ólíkt milli skóla (Valgerður Katrín Jónsdóttir 2007).  

Haustið 2005 fór „Allt hefur áhrif“ formlega af stað og í janúar 2006 var fyrsti 

samráðsfundur sveitarfélaganna 25 og Lýðheilsustöðvar haldinn. Á þeim fundi kom fram 

að áhrifa af verkefninu var þegar farið að gæta. Sérstaklega var bent á afar lofsvert 

framtak verslunarinnar Vöruvals í Vestmannaeyjum sem hóf að bjóða afslátt af 

hollustuvöru sem er gott mótvægi við afsláttinn sem víða er boðinn af sælgæti um helgar 

(Lýðheilsustöð 2006 III). 

Lýðheilsustöð metur árangur verkefnisins þannig að tekið var stöðupróf í upphafi, svo er 

það aftur gert eftir tvö og sex ár. Rannsóknin er tvíþætt, sú sem snýr að skólastarfi og svo 

sú sem snýr að barni og fjölskyldu. Til að meta mataræði barna, þ.á.m. grænmetis- og 

ávaxtaneyslu þeirra, er framboð á mat í skóla skoðað, hollusta matarins og hve útbreidd 

þátttaka nemenda er í skólamatnum. Eins verður lagður spurningalisti fyrir 11, 13 og 15 

ára nemendur þar sem spurt verður út í matarvenjur þeirra og þátttöku í skólamötuneyti 

(Lýðheilsustöð [ártal vantar]).  

Þetta verkefni er enn í fullum gangi og spennandi verður að fylgjast með áframhaldi þess 

og árangri.  

5.2 Kids choice 

Kids Choice verkefnið var unnið í Pennsylvaniu í Bandaríkjunum. Í því voru 

grunnskólabörn hvött til að nota matarmiða, matarval/matarsmekkur þeirra skoðaður og 
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þátttaka jafningja notuð til að auka ávaxta- og grænmetisneyslu barna (Hendy, Helen M. 

o.fl. 2005). 

Þátttakendur í verkefninu voru 188 grunnskólabörn (92 strákar og 96 stelpur) og 

meðalaldur þeirra var 8 ár. Áður en verkefnið hófst var Penn State hópurinn (þeir sem 

stóðu að verkefninu) kynntur af „vinsælum“ strákum og stelpum í bekkjunum sem tóku 

þátt. Þessi vinsælu börn voru sérstaklega þjálfuð fyrir sín hlutverk og valin af starfsfólki 

skólans. Penn State hópurinn gaf svo öllum börnum falleg nafnspjöld sem þau áttu að 

bera um hálsinn á meðan á verkefninu stæði.  

Í upphafi fylgdist hópurinn með fjórum venjulegum máltíðum í skólanum sem 

grunnviðmið. Þá voru vinsælu börnin aftur fengin til að kynna og nú kynntu þau hvernig 

fyrirkomulagið yrði á meðan matarmiðar væru notaðir fyrir máltíðir í skólanum. 

Börnunum var sagt að á hverjum degi sem þau borðuðu ávöxt eða grænmeti í 

hádegismatnum, mundu þau fá merki á nafnspjaldið sitt. Þeim var einnig kynnt að einu 

sinni í viku væri verðlaunadagur og þá fengju þau smá verðlaun í skiptum fyrir þrjú 

merki. Magnið af ávöxtum og grænmeti sem börnin þurftu að borða til að fá merki var 1/8 

af bolla sem þótti hæfilegt magn, bæði með tilliti til þess að allir ættu að hafa lyst á því og 

það er ¼ af þeim skammti sem ráðlagður er fyrir ung börn í Bandaríkjunum. Það var 

passað upp á að bæði ávextirnir og grænmetið væri aðlaðandi, í litlum þægilegum bitum, 

litríkt og girnilegt. Þá var komið að því að dreifa matarmiðunum, en börn voru valin af 

handahófi og hvert þeirra fékk 18 matarmiða fyrir máltíð sem meðal annars innihélt 

annað hvort ávexti eða grænmeti. Penn State hópurinn hélt áfram að fylgjast með og 

skráði hjá sér hvað var borðað og gáfu börnunum merki að launum.  

Þrjár aðferðir voru notaðar til að meta árangur af Kids Choice verkefninu. Í fyrsta lagi var 

stuttur spurningalisti lagður fyrir foreldra barnanna til að fá upplýsingar um börnin sem 

tóku þátt og til að safna upplýsingum um hvaða ávexti og grænmeti foreldrarnir töldu 

vera í uppáhaldi hjá börnunum sínum. Í öðru lagi var athugað hvað börnin borðuðu af 

ávöxtum og grænmeti í skólanum venjulega og á meðan verkefnið var í gangi. Í þriðja 

lagi voru tekin viðtöl við börnin og þau spurð út í ávaxta- og grænmetisneyslu sína 

almennt, meðan á verkefninu stóð og svo tveimur vikum og sjö mánuðum eftir að því 

lauk.   



 Bls. 22 

Á meðan á verkefninu stóð borðuðu börnin meira grænmeti og ávexti en fyrir það. 

Tveimur vikum eftir að verkefninu lauk sýndu tölur áfram aukningu bæði á neyslu 

grænmetis og ávaxta. Sjö mánuðum síðar hafði aftur á móti neyslan á báðum tegundum 

fallið aftur niður í það sem hún var fyrir verkefnið. Það bendir til þess að slíkt verkefni 

þurfi að vera alltaf í gangi til að halda börnunum við efnið. Ein skýring á því af hverju 

áhrifin af verkefninu entust ekki lengur en þau gerðu gæti verið sú að það var ekki nógu 

lengi í gangi til að geta veitt börnunum að smakka ávextina og grænmetið 8-10 sinnum, 

sem er oft sá þröskuldur sem skilur á milli þess að börnin hafi vanist matnum og farið að 

líka hann eða ekki (Hendy, Helen M. o.fl. 2005).  
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6 Maturinn í skólanum 

Fæðuvenjur dagsins í dag móta heilsufar þjóðarinnar í framtíðinni. Eðlilegt er að leggja 

áherslu á bætt mataræði barna og unglinga og eru skólarnir kjörinn vettvangur til þess. 

Manneldisráð leggur til að grænmeti og ávöxtum verði dreift í skólum á svipaðan hátt og 

tíðkast hefur með mjólk og drykkjarvörur, þ.e. að boðið verði upp á ávaxta- eða 

grænmetismiða eins og mjólkurmiða. Þannig geta börn fengið ferskan ávöxt eða 

grænmeti daglega í nestistímum (Lafuey Steingrímsdóttir 2002). 

 

Ávextir í skólanum 

Frá og með haustinu 2007 fá allir grunnskólanemar í Noregi fría ávexti og grænmeti í 

skólanum. Ríkisstjórn landsins leggur mikla peninga í þetta verkefni og í að kanna aðrar 

leiðir varðandi skólamáltíðir. Þetta er leið sem ákveðið var að fara til að bæta mataræði 

barna í landinu og færni þeirra til að einbeita sér betur að náminu (Wiker, Lars Johan 

2007). 

Í Danmörku fór svipað verkefni í gang í skólabyrjun haustið 2007. Ákveðið var að hrinda 

slíku verkefni í framkvæmd til að stuðla að meiri ávaxtaneyslu barna þar sem ávextir 

fyrirbyggja bæði sjúkdóma og offitu. Nokkrir aðilar standa á bak við verkefnið, s.s. 

Danska matvælaráðuneytið sem lagði til 7,5 milljónir danskra króna, 6 om dagen sem 

leiðir verkefnið og Kræftens Bekæmpelse (krabbameinsfélag). Peningurinn sem 

matvælaráðuneytið lagði í verkefnið nægir til að veita nemum u.þ.b. 250 skóla fría ávexti 

í átta vikur. Sú leið var farin, þ.e. að styrkja verkefnið til að byrja með, með það að 

markmiði að kynna þessa leið og í framhaldinu gætu börn keypt ávexti í áskrift í 

skólunum (Frugtkvarter [ártal vantar]). 

Í mörgum leikskólum og einstaka grunnskólum hér á landi er boðið upp á ávaxtastund á 

morgnana þar sem skólinn hefur á boðstólum ávexti, yfirleitt niðursneidda í hæfilega bita 

fyrir börnin. Með þessu er búið að leysa vandamálið sem margir þekkja, að ávextirnir 

merjast og volgna ofan í skólatöskum og verða því ólystugir. Eins geta allir fengið ávöxt, 

líka þeir sem ekki eiga kost á þeim að heiman. 

Leikskólarnir standa enn sem komið er framar grunnskólunum ef litið er til ávaxtastunda 

á morgnana og jafnvel almennt ef litið er til framboðs á ávöxtum og grænmeti. 
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Rannsóknarþjónustan Sýni ehf. gerði úttekt á mötuneytum skóla og leikskóla í 

Mosfellsbæ í maí og júní 2007 og í skýrslu um úttektina segir að almennt sé framboð á 

ávöxtum og grænmeti hjá grunnskólunum of lítið og að leikskólarnir standi sig betur á 

því sviði. Eins er lagt til að ávextir séu alltaf í boði í hádeginu í grunnskólunum eða að 

ávaxtabitar standi til boða á morgnana (Rannsóknarþjónustan Sýni ehf. 2007). 

 

Skólamáltíðir 

Í hádeginu ætti öllum börnum að standa til boða holl máltíð í skólanum. Til að stuðla að 

því gaf Lýðheilsustöð út Handbók fyrir skólamötuneyti þar sem m.a. segir að 

skólamáltíðin ásamt morgunbita í nestistíma ætti að meðaltali á viku að fullnægja 1/3 af 

ráðlögðum dagskömmtum (RDS) fyrir börn af A- og C-vítamíni, járni og kalki. Eins ætti 

hún að veita u.þ.b. 1/3 af meðalorkuþörf og próteinum á dag (Anna Sigríður Ólafsdóttir 

[ritstj.] 2003). 

Í handbókinni er mælt með að börn fái heita máltíð í hádeginu sem flesta daga vikunnar 

og fjölbreytnin sé höfð í fyrirrúmi. Mælt er með að fiskur sé á borðum tvisvar í viku en 

saltur og reyktur matur sem sjaldnast. Ávallt ætti að hafa grænmeti og/eða ávöxt með 

hádegismatnum og einnig kalt vatn að drekka og léttmjólk með orkuminni máltíðum 

(Anna Sigríður Ólafsdóttir [ritstj.] 2003).  

Í flestum skólum í dag gefst nemendum kostur á að kaupa heita máltíð í hádeginu. Til að 

fá sem mest af grænmeti og ávöxtum með hverri máltíð væri tilvalið að nota mikið af 

grænmeti við matseldina og bjóða einnig upp á það hrátt með matnum. Ávextirnir gætu 

svo verið sem eftirmatur. Sumir skólar nýta sér þjónustu Sláturfélags Suðurlands, sem 

útbýr hádegismatinn og keyrir í skólana. Á heimasíðu SS kemur fram að næringar- og 

matvælafræðingur yfirfer matseðilinn vandlega og hann settur saman með tilliti til 

orkuefnanna. Ef matseðillinn er skoðaður má sjá að á hverjum degi er ferskt grænmeti 

sem meðlæti, meira að segja með pylsu með öllu, en ekki er að sjá að boðið sé upp á 

ávexti (Hollt í hádeginu [ártal vantar]).  
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Lokaorð 

Ástæðan fyrir því að ég valdi mér að skoða ávaxta- og grænmetisneyslu barna var að ég, 

sem foreldri, vildi reyna að finna út hvað ég gæti gert til að auka ávaxta- og 

gænmetisneyslu á mínu heimili. Sem verðandi heimilisfræðikennari finnst mér einnig 

mikilvægt að hafa skilning á því hvar við stöndum og hvað það er sem hvetur til ávaxta- 

og grænmetisneyslu barna. Eins finnst mér mikilvægt að heimilisfræðikennarar viti og 

skilji hvers vegna það er mikilvægt að borða ávexti og grænmeti.  

Í ritgerðinni reyndi ég því að svara þeim spurningum sem ég spurði sjálfa mig áður: 

 

• Hvernig stöndum við íslendingar þegar kemur að ávaxta- og grænmetisneyslu 

barna? 

• Hvað hefur áhrif á neyslu barna á ávöxtum og grænmeti? 

• Hvernig er hægt að auka ávaxta- og grænmetisneyslu barna? 

 

Við gerð ritgerðarinnar leitaði ég víða fanga í heimildaöflun enda af nógu að taka. 

Ógrynni er til af efni á internetinu tengdu ávaxta- og grænmetisneyslu barna, bæði 

fræðilegt og almennt. Ótalmargar fræðigreinar eru til um efnið, svo margar að erfitt var 

að velja úr. Ég saknaði þess þó að finna ekki efni um ávaxtastundir í grunnskólum. Ég hef 

heyrt af nokkrum skólum sem bjóða upp á ávexti í nestistímanum en ég fann ekkert um 

það á heimasíðum skólanna eða annars staðar. Víða er þetta nýjung og því enn að mótast 

og oftast eingöngu í boði fyrir yngstu  börnin.  

Það er ekki að ástæðulausu að heilbrigðisyfirvöld alls staðar í heiminum hvetji til 

aukinnar ávaxta- og grænmetisneyslu, oft undir slagorðum í líkingu við okkar íslenska 

5 á dag. Áður hafði ég ekki gert mér grein fyrir hversu mikill heilsufarslegur ávinningur 

væri af neyslu ávaxta- og grænmetis og eflaust væri hægt að spara stórfé í 

heilbrigðiskerfinu ef markmið átaksins næðu fram. Stórfé, sem hægt væri að nota til að 

bjóða öllum grunnskólabörnum fría ávexti og hádegisverð. Þannig sitja allir við sama 

borð þegar kemur að hollri næringu á skólatíma því það er staðreynd að ekki hafa allir ráð 

á að borga fyrir skólamáltíðir þó gjaldinu sé stillt í hóf. Skólarnir skipa stóran sess í 
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þessari baráttu. Það er ekki eina leiðin að bjóða upp á fría ávaxtastund og ef ekki er vilji 

fyrir því eru aðrar leiðir færar. Í Danmörku kynntist ég því að börnin höfðu aðgang að 

ísskápum í skólanum þar sem þau geymdu nestið sitt. Þannig gátu foreldrar skorið niður 

ávexti fyrir börnin sín og hægt var að halda þeim köldum og girnilegum fram að 

nestistíma. Önnur leið, sem ég kynntist einnig í Danmörku, er að allir í bekknum komi 

með einn ávöxt sem lagður er í púkk. Ávextirnir eru svo skornir niður og standa til boða í 

nestistímanum. Þetta gafst mjög vel og þannig kynntust börnin jafnvel nýjum ávöxtum 

sem þeir voru ekki vanir að heiman. Margar leiðir eru færar, en að mínu mati gæfist best 

að bjóða upp á fría ávaxtastund í nestistímanum. Ég hef trú á því að á allra næstu árum 

verði það orðið að raunveruleika í öllum árgöngum í öllum skólum landsins.  
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