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Útdráttur  
Í ritgerð þessari er fjallað um heilbrigði og velferð sem er einn af grunnþáttum menntunar 

samkvæmt núgildandi aðalnámskrá grunnskóla. Það sem hefur áhrif á heilbrigði er andlegi, 

líkamlegi og félagslegi þátturinn en allt þetta ræðst af samspili einstaklingsins við umhverfið. 

Sérstök áhersla er lögð á verkefnið Heilsueflandi grunnskóli sem er alþjóðlegt 

samstarfsverkefni sem tekur á heilbrigði og þroska frá ýmsum hliðum. Tilgangur 

Heilsueflandi skóla er meðal annars að stuðla að bættri heilsu með því að auka þekkingu 

nemenda á heilbrigði og þar með bæta námsárangur þar sem góð heilsa hefur jákvæð áhrif á 

námsárangur. 

Rýnt er í íslenskar rannsóknir sem snúa að mataræði og lífsstíl ungs fólks. Þær sýna að 

víða er pottur brotinn og úrbóta er þörf. Þá er einnig skoðað hvort breytingar á mataræði og 

tilmæli um breytingar skili sér í bættum lífsstíl og betri námsárangri. 

Á Akureyri starfar einn grunnskóli í anda Heilsueflandi grunnskóla. Þar var gerð 

könnun meðal foreldra og kennara sem snýr að viðhorfi þeirra til verkefnisins og því hvort 

þessi nýja stefna skili sér í betri líðan og aukinni starfsgetu nemenda. Niðurstöður sýna að 

kennarar og foreldrar eru almennt ánægðir með þessa stefnu skólans en lítil merki eru um að 

hún hafi breytt miklu varðandi líðan og starfsgetu. Það sem er ef til vill mest virði í 

verkefninu Heilsueflandi grunnskóli er það að foreldrar telja að nemendur séu meðvitaðri um 

gildi heilbrigðs lífsstíls. 
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Abstract  
This assignment is about health and welfare but that is one of six main topics of education in 

the national curriculum of schools in Iceland. Health includes mental, physical and social 

factor and the individual’s interaction of environment. The main emphasis is on the European 

Network of Health Promoting Schools and how that project is carried out in Iceland. The 

purpose of this project is to increase pupil’s health knowledge because good health has good 

influence on educational performance.  

Icelandic research concerning diet and lifestyle among young people show that the 

situation is not acceptable. It is also considered whether interventions on diet and 

recommendation about better habits lead to better lifestyle and performance in education.  

One elementary school in Akureyri operates with the Health Promoting Schools 

philosophy. In questionnaire among parents and teachers their inspection about the project is 

considered and whether they think it has produced better well-being and increased function 

among students. The findings suggest that the majority of the parents and teachers is satisfied 

but they don´t see major changes in how students feel and act. They think the greatest benefit 

on the student´s participating in the Health Promoting Schools is that the students are better 

informed about the value of healthy lifestyle. 
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Formáli 
Sem faðir fimm barna hef ég upplifað margt á þeirra skóla- og leikskólagöngu. Ég hef farið á 

ótal foreldrafundi, bæði persónulega og hópfundi, þar sem rætt er um það sem vel er gert og 

það sem betur má fara. Þegar rætt er um það sem betur má fara hef ég fengið ótal góð ráð hjá 

góðum og metnaðarfullum einstaklingum sem hafa með velferð barna minna að gera. Ég hef 

fengið mörg góð ráð sem hafa reynst vel, börnum mínum til framdráttar. Þegar ég hugsa til 

baka hefur þó aldrei verið farið inn á grundvallaratriði eins og mataræði svefn, hvíld og 

hreyfingu. 

Í starfi mínu með ungu fólki hefur mér blöskrað versnandi líkamlegt og andlegt ástand 

barna og hef þá gjarnan spurt mig hvort eitthvað hafi breyst eða er ég fljótur að gleyma og 

hefur þetta alltaf verið svona?  

Alls staðar blasa við auglýsingar sem eiga að höfða til unga fólksins, gylliboð um hina 

og þessa matvöru sem margar hverjar innihalda mikið af sykri, fitu og alls kyns aukaefnum. 

Framleiðendur auglýsinga eru sérfræðingar á sínu sviði og kunna að markaðssetja. Markmið 

þeirra er að selja. Innihald eða hollustugildi skiptir þá litlu máli. Ég velti fyrir mér hvernig 

hinir fullorðnu, foreldrar og starfsmenn skóla geta gert börn okkar meðvituð um eigin heilsu 

þannig að þau verði fær um að velja það sem rétt er og gott í mat og drykk. Þetta eru þau 

atriði sem urðu kveikjan að þeirri ritgerð sem hér fer á eftir.  
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1. Inngangur 
Síðustu ár hefur orðið mikil vitundarvakning um gildi þess að lifa heilbrigðu lífi. Þá er 

einkum átt við að temja sér góða siði í fæðuvali og stunda líkamsrækt af einhverjum toga 

ásamt því að tryggja nægjanlega hvíld. Á sama tíma eykst úrvalið af skyndibita og aðgengi að 

sætindum virðist alltaf vera að aukast. Jafnframt aukast skammtastærðir. Ofan á allt virðist 

tölvunotkun barna og unglinga ná nýjum hæðum og nánast undantekning er að sjá börn úti að 

leik.  

Í þessari ritgerð langar mig að skoða lifnaðarhætti unga fólksins. Megináhersla er lögð 

á mataræði. Er ástæða til að örvænta eða eru þessi málefni í góðum farvegi eins og þau eru? 

Börn verja stórum hluta úr deginum í skólanum og komast ekki hjá því að nærast þar. Flest 

koma með nesti að heiman sem eins konar morgunhressingu en einhverjir skólar bjóða upp á 

ávexti gegn vægu gjaldi. Í flestum skólum gefst nemendum færi á að kaupa hádegisverð en 

sumir kjósa þó að koma einnig með nesti að heiman til að borða í hádeginu. Þar sem 

nestistíminn er einn af föstum punktum í daglegu skólastarfi fannst mér ástæða til að skoða 

þann þátt. Viðfangsefnið er hægt að nálgast frá ýmsum hliðum en ég kýs að skoða hvernig 

lagt er upp með þessi mál frá hinu opinbera ásamt því að skoða sérstaklega hvernig einn 

grunnskóli stendur að þessum málum.  

Heilbrigði og velferð er einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt aðalnámskrá 

gunnskóla og er einn kafli ritgerðarinnar helgaður námskránni ásamt lögum og reglugerðum 

sem snúa að þeim þætti. Þá er í ritgerðinni kafli um rannsóknir á mataræði barna. Fyrst er 

skoðað hvernig matarvenjur íslenskra barna hafa þróast undanfarin ár. Þá er sagt frá tilraun 

sem gerð var með það að markmiði að bæta mataræði og auka hreyfingu barna. Einnig er 

fjallað um bandaríska rannsókn sem þó er komin til ára sinna en segir frá tilraun sem gerð var 

í mötuneytum skóla þar sem ýmis óhollusta og aukaefni voru tekin út úr fæðu nemenda.  

Þar sem fjöldi rannsókna bendir til að ýmsu sé ábótavant varðandi lífsstíl ungs fólks 

hafa yfirvöld víða gripið í taumana. Heilsueflandi skóli er fjölþjóðlegt samstarfsverkefni sem 

Ísland er aðili að. Landlæknisembættið heldur utan um verkefnið hér á landi og geta skólar 

sótt um aðild. Eins og nafnið gefur til kynna er markmið Heilsueflandi skóla að gera þá sem 

að skólasamfélaginu standa, starfsmenn, nemendur og foreldra meðvitaðri um heilbrigðan 

lífsstíl bæði með fræðslu og virkri þátttöku. Ég fjalla nokkuð ítarlega um verkefnið og skoða 

einn skóla sem er að ljúka sínu öðru ári í innleiðingu á Heilsueflandi grunnskóla. 
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Ég tel að bætt líðan og aukin starfsgeta fáist með heilbrigðum lífsstíl. Það er tilgáta 

mín í þessari rannsókn. Ýmsar rannsóknir styðja það að bætt mataræði skipti sköpum 

varðandi líðan og starfsgetu ungs fólks. Rannsóknarspurningin sem hér liggur til grundvallar 

er: „Stuðlar fræðsla og tilmæli til foreldra og nemenda varðandi mataræði að bættri líðan og 

betri starfsorku nemenda að mati kennara og foreldra?“ Til að svara þessari spurningu var 

könnun lögð fyrir alla kennara og foreldra í Lundarskóla á Akureyri í maí árið 2013. Ég skoða 

hver upplifun kennara og foreldra er í Heilsueflandi grunnskóla og hvort þeir telji að stefnan 

hafi jákvæð áhrif í þessa átt á líf barnanna.   

Foreldrar bera ábyrgð á velferð barna sinna jafnframt því sem börnin verja stórum 

hluta úr degi innan veggja skólans. Það er því mikilvægt að þessir aðilar standi þétt saman og 

séu samstíga í því að hjálpa börnum að vera ábyrg gagnvart eigin heilsu. Með því er ekki bara 

verið að veita þeim fræðslu í núinu heldur líka veganesti inn í framtíðina. 
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2. Heilbrigði og velferð 
Á upphafssíðum aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að hún sé eins og samningur 

þjóðarinnar við sjálfa sig hvað menntarmál varðar. Aðalnámskrá er ekki eingöngu stuðningur 

við starfsfólk skólakerfisins svo sem stjórnendur, kennara, ráðamenn og aðra heldur er hún 

einnig upplýsingarit fyrir nemendur sjálfa, foreldra og almenning. Þar geta þessir aðilar 

nálgast þær upplýsingar er varða tilgang og starfsemi skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 11).  

Aðalnámskrá nær yfir vítt svið skólastarfs þar sem fjallað er um margt annað en það 

sem snýr beint að bóklegu námi. Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla eru grunnþættir menntunar læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16). 

Grunnþættirnir eru ekki kenndir í ákveðinni námsgrein heldur eiga þeir að vera samofnir öllu 

skólastarfi. Í kaflanum um heilbrigði og velferð segir að heilbrigði byggist á andlegri, 

félagslegri og líkamlegri vellíðan. Enn fremur segir að allt skólastarf þurfi að efla heilbrigði 

og þar með vinna markvisst að velferð og vellíðan nemenda sem eyða stórum hluta úr 

deginum innan veggja skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23).   

Talað er um að skapa þurfi jákvæðan skólabrag og Heilsueflandi umhverfi. Meðal 

annars þarf markvisst að hlúa að hreyfingu, næringu, hvíld og andlegri vellíðan. Þá þurfa 

skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skóla að vera meðvitað um hvað felst í 

heilsutengdum forvörnum og notfæra sér áreiðanlegar upplýsingar um þá þætti sem hafa áhrif 

á heilbrigði. Skapa þarf börnum og ungmennum aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Mikilvægt 

er að styðja börn og ungmenni svo að þau geti tekið upplýstar og ábyrgar ákvarðanir í 

tengslum við eigið heilbrigði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23). 

Þar sem ofangreind atriði eru í námskránni er það skylda skólanna að framfylgja þeim 

jafnt og hefðbundnum námsgreinum. Árangurinn í þessum málefnum er varða heilsu og líðan 

nemenda er ekki eins mælanlegur og árangur nemenda í hefðbundnu námi. Það er því 

spurning hversu metnaðarfullir skólarnir eru að framfylgja þessum málaflokki. Niðurstöður 

prófa eru mjög áþreifanlegar og jafnvel er óbein samkeppni milli skóla um árangur í þessum 

hluta. Reglulega eru birtar niðurstöður prófa og þær bornar saman á landsvísu, það er að segja 

í samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk. Minni áhugi virðist vera á því að gefa út í hvaða 

skóla nemendum líður best eða í hvaða skóla nemendur séu í besta líkamlegu ástandi. Velta 

má því upp hvort það sé vegna almenns áhugaleysis á þessum málefnum eða hvort skólarnir 
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séu ekki að sinna skyldum sínum nægjanlega vel þegar kemur að málefnum tengdum heilsu 

og líðan. Í grunnskólalögum frá 1995 segir í 2. grein að skólinn skuli stuðla að alhliða þorska, 

heilbrigði og menntun hvers og eins og í 4. grein er talað um að nemendur eigi kost á 

málsverð í skólatíma (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Einnig má benda á að í grunnskólum 

eiga allir í skólasamfélaginu að kappkosta í sameiningu að stuðla að og viðhalda góðum 

starfsanda og jákvæðum skólabrag, þar sem öryggi, vellíðan og heilbrigði eru höfð að 

leiðarljósi (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 

1040/2011, 2. grein). 

Í 3. grein sömu reglugerðar, í kaflanum um Ábyrgð, réttindi og skyldur segir 

ennfremur að starfsfólk skóla skuli ávallt bera velferð nemenda fyrir brjósti og leggja sig fram 

um að tryggja nemendum öryggi og vellíðan til að þeir geti notið skólagöngu sinnar 

(Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011, 3. 

grein).  

Kannanir hafa leitt í ljós að mataræði íslenskra skólabarna er ekki í nægilega góðum 

farvegi. Sykurneysla þeirra er mjög mikil og meiri en meðal jafnaldra þeirra á Norðurlöndum. 

Enn fremur er neysla þeirra á grænmeti og ávöxtum minni en í flestum öðrum Evrópuríkjum. 

Offita er vaxandi vandamál og er ljóst að þetta neyslumynstur ásamt óreglu á matmálstímum 

og minnkandi hreyfing hefur áhrif þar á. Með lengdri viðveru barna í skóla er enn ríkari 

ástæða en áður til að gefa þessum þáttum meiri gaum það er hreyfingu og mataræði 

(Tannverndarráð, e.d.).  

Skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skólanna verður að vera meðvitað um 

hvað felst í heilsutengdum forvörnum og geta nýtt sér þekkingu um þau atriði sem geta haft 

áhrif á heilbrigði nemenda. Jafnframt því sem skólinn þarf að huga að heilsusamlegri 

hreyfingu nemanda þarf hann að stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og góðu  

framboði á hollum og fjölbreyttum mat. Af uppeldis- og félagslegum sjónarmiðum þarf að 

gefa nægan tíma og næði til að matast. Allir starfsmenn skólans þurfi að skoða störf sín með 

hliðsjón af heilbrigði og vinna saman að markmiðum sem styðja jákvæðan skólabrag, bættan 

námsárangur og almenna vellíðan (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23).  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013, í kaflanum um heimilisfræði stendur að heimilisfræði 

fjalli um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er ætlað að 

stuðla að bættu heilsufari, heilbrigðum lífsháttum og neysluvenjum. Í heimilisfræði er 

tækifæri til að móta lífsstíl nemenda með markvissi fræðslu um hollustu og holla matargerð. 

Heimilisfræði á að gera nemendur meðvitaðri um hollustu og kenna þeim að vera læsir á það 

sem viðkemur almennu heilsufari. Gera á nemendur sjálfstæða til að geta tekið eigin 



8 

 

ákvarðanir sem stuðla að bættri heilsu og vellíðan. Samþætta á kennslu í matreiðslu við 

næringarfræði þar sem það auðveldar nemendum að átta sig á næringargildi matarins og 

hvernig er best að meðhöndla hráefnið til að viðhalda næringunni sem best. Góð þekking á 

næringarfræði er góður undirbúningur fyrir væntanlegt heimilishald og foreldrahlutverk 

nemendanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 152 – 153). Nú verður hugað 

nánar að mataræði út frá fræðilegu sjónarhorni þar sem rýnt verður í rannsóknir sem gerðar 

hafa verið í tengslum við neysluvenjur ungs fólks. 
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3. Rannsóknir tengdar mataræði barna 
Margar rannsóknir tengdar mataræði hafa farið fram hér á landi sem erlendis síðustu ár og 

áratugi. Sjúkdómar og ýmis vandamál samtímamanna tengjast beint lífsstíl og eru að mati 

margra ein mesta ógn samtímamanna (Hannes Hrafnkelsson, 2013).  

Hér á eftir verður sagt frá skýrslu faghóps sem Alþingi Íslendinga setti á laggirnar til 

að greina vandann hér á landi og koma með tillögur til úrbóta. Þá verður sagt frá rannsókn á 

mataræði íslenskra barna sem styður niðurstöður faghópsins. Þá er sagt nokkuð ítarlega frá 

rannsókn þar sem gerður var samanburður á hópi barna sem gekk í gegnum sérstakt átak 

varðandi mataræði og hreyfingu og samanburðarhópi. Að lokum er sagt frá bandarískri 

rannsókn þar sem áhrif aukaefna í matvælum á námsárangur voru meðal annars til athugunar.  

 

3.1. Skýrslan „Léttara líf“ 

Árið 2006 var lögð fyrir Alþingi framkvæmdaráætlun sem fól það í sér að sporna við vanda 

sem tengist óhollu mataræði. Skoðað var hvar vandinn liggur og skýrsla sem fagaðilar unnu 

fyrir forsætisráðherra var lögð fyrir Alþingi á 133 löggjafarþingi árið 2006 – 2007. Skýrsla 

faghópsins, sem ber yfirheitið LÉTTARA LÍF, var lögð fyrir sem þingskjal. Þar kemur meðal 

annars fram að hlutfall 9 ára barna af höfuðborgarsvæðinu, sem greinast yfir kjörþyngd, hefur 

aukist úr 2% árið 1938 í 23 % árið 2005. Athyglisvert en jafnframt áhyggjuefni er að sjá að á 

seinustu fimmtán árum fyrir birtingu skýrslunnar eða frá árinu 1990 hefur fiskneysla dregist 

saman um þriðjung (Þingskjal 1149).  

Þetta hlýtur að vekja hjá okkur þá spurningu hvað hefur komið í staðinn fyrir fiskinn 

því ekki erum við hætt að borða. Hefur fiskurinn vikið fyrir annarri hollustu eða hefur 

skyndibitinn fyllt upp í stóran hluta af þessum þriðjungi sem upp á vantar í fiskneysluna og 

skýrir þar með þessa aukningu af yfirþyngd að einhverju leyti? Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var á mataræði Íslendinga árið 2002 þá virðist raunin vera sú að fiskurinn sé að víkja fyrir 

óhollari matvælum. Unga fólkið okkar borðar meira en tuttugu sinnum meira af pitsu en 

fullorðnir eða 120 grömm á dag og pitsan er á góðri leið með að ýta fiskinum af þeim stalli að 

vera þjóðarréttur Íslendinga (Laufey Steingrímsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Anna 

Sigríður Ólafsdóttir, 2003, bls. 7 ). Sú staðreynd að íslenskir unglingar drekka að jafnaði 1/2-1 

lítra af gosdrykkjum daglega gæti líka haft veruleg áhrif hér á (Þingskjal 1149). 

Ekki er hægt að tala eingöngu um andvaraleysi og að ekkert sé að gert. Við Íslendingar 

viljum tala um okkur sem vel upplýst velferðarþjóðfélag og vissulega hefur margt áunnist. Í 
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skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar beinast spjótin fyrst og fremst að stjórnvöldum 

að auka framlag til hreyfingar og heilsusamlegra lífernis barna. Bent er á það að ef börn 

kynnast og tileinka sér heilsusamlegt líferni er líklegt að þau haldi því áfram á fullorðinsárum. 

Að sama skapi er líklegt að slæmar matarvenjur í æsku viðhaldist þó aldurinn færist yfir 

(Þingskjal 1149).  

Í skýrslunni segir að skólakerfið og foreldrar gegni lykilhlutverki í því að ungviðið  

tileinki sér betri matarvenjur. Næringarfræði ætti að skipa stóran sess í heimilisfræðikennslu í 

grunnskólum auk þess sem skólamötuneytin ættu að bjóða upp á hollan og góðan mat. Einnig 

er mikilvægt að fá börn til að hreyfa sig meira í skólum með hreyfivænni skólalóð, útikennslu 

og markvissari íþróttatímum. Það að auka meðvitund nemenda um bætta heilsumeðvitund, 

auknum gæðum skólamáltíða og meiri hreyfingu helst í hendur við bættan námsárangur, aukið 

sjálfstraust og almennt hreysti (Þingskjal 1149). 

 

3.2. Mataræði íslenskra barna 

Í skýrslunni Hvað borða íslensk börn og unglingar kemur margt í ljós sem ætti að kveikja á 

viðvörunarbjöllum um það að við erum á villigötum í fæðuvali handa börnum okkar. Meðal 

þess sem kemur fram er að ávaxta- og grænmetisneysla unga fólksins er langt því frá að vera 

ásættanleg þó ávaxtaneyslan sé heldur meiri en grænmetisneyslan (Inga Þórsdóttir og 

Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006, bls. 11). Fiskneysla reyndist of lítil en æskilegt er borða að 

meðaltali 43 grömm  á dag en fiskneyslan reyndist ekki vera nema 27 grömm (Inga Þórsdóttir 

og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006, bls. 12). 

Könnunin leiddi í ljós að neysla á brauði einskorðast of mikið við fínt, sætt brauð á 

kostnað trefjaríkrar fæðu. Þessi staðreynd helst í hendur við það að sykurneysla okkar sé of 

mikil (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006, bls. 11). 80% barna og unglinga fer 

eftir ráðlögðum skammti Lýðheilsustöðvar af mjólkurvörum, en það eru um 500 ml af mjólk 

(Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006, bls. 13). Athygli vekur að saltneysla virðist 

vera töluvert yfir því sem ásættanlegt er fyrir þennan aldurshóp og mörg dæmi þess að 

saltneysla sé meira en helmingi meiri en æskileg neysla fullorðins einstaklings. 

Fyrir þá sem búa á norðlægum slóðum og njóta lítillar sólar er nauðsynlegt að huga að 

D – vítamíni úr fæðu. Lýsi og feitur fiskur er helsti D – vítamíngjafi í fæðu Íslendinga þó 

finna megi það í minna magni í fleiri fæðutegundum (Jón Óttar Ragnarsson, 1979, bls. 124 – 

126). Lýsisneyslan var ekki ásættanleg samkvæmt ofangreindri rannsókn en þar kom fram að 
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meðal 9 ára barna var hún um 18% en hjá 15 ára unglingum var hún aðeins 3% (Inga 

Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006, bls. 11).  

 

3.3. Íhlutunarrannsókn á lífsstíl 7-9 ára barna 

Viðamikil rannsókn var gerð á árunum 2006 – 2008 um áhrif hollara mataræðis og aukinnar 

hreyfingar meðal 7 – 9 ára barna. Rannsóknin var samstarfsverkefni vísindamanna og 

framhaldsnema við Menntavísindasvið og Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands og unnið í 

samvinnu við Menntavísindasvið Reykjavíkurborgar og sex grunnskóla borgarinnar (Katrín 

Heiða Jónsdóttir, 2009, bls. 31). Rannsóknin gekk út á að finna út hvort íhlutunaraðgerðir sem 

stuðla að breyttu mataræði og aukinni hreyfingu hafi áhrif á holdafar, þrek, mataræði og 

blóðgildi hjá börnum á þeim tveimur árum sem rannsóknin stóð yfir. Í tengslum við 

rannsóknina var stofnuð vefsíða með ýmsum upplýsingum tengdum rannsókninni en 

ábyrgðarmaður hennar er Erlingur Jóhannsson. 

Markmið rannsóknarinnar var að standa að sértækum íhlutunaraðgerðum í skólum og 

með fræðslu til foreldra sem auðvelda hreyfingu og hollt mataræði Einnig að auka þekkingu á 

hvaða leiðir er hægt að fara til að bæta hollum lífsvenjum inn í daglegt líf í skóla, á heimilum 

og annars staðar (Katrín Heiða Jónsdóttir, 2009, bls. 15). 

Líkamlegt ástand barnanna var skoðað í upphafi og lok rannsóknartíma með því að 

mæla líkamsþyngdarstuðul, líkamsfitu og líkamsástand með þrekprófi, líkamshreyfingu með 

hröðunarmælum og lífefnafræðilegum mælingum í blóði. Hreyfing og mataræði var einnig 

athugað með spurningarlistum til barna og foreldra. 

Íhlutunin gekk út á að auka hreyfingu og hluta hollustu í fæði hjá öllum þeim börnum 

sem tilheyrðu íhlutunarhópnum. Sérstök áhersla var lögð á þá einstaklinga sem voru í 

áhættuhóp með tilliti til ofþyngdar. Rannsakendur voru Erlingur Jóhannsson, Inga Þórsdóttir, 

Ingvar Sigurgeirsson, Hannes Hrafnkelsson, Ása Guðrún Kristjánsdóttir, Kristján Þór 

Magnússon, Katrín Heiða Jónsdóttir og Erna Héðinsdóttir (Erlingur Jóhannsson, e.d.). 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif íhlutun á mataræði, hreyfingu og 

lífstíl hafði á ungmennin. Haustið 2006 var 300 sjö ára börnum í sex grunnskólum boðin 

þátttaka í verkefninu. Börnin tóku þátt í ýmsum mælingum, m.a. á holdafari, þreki, hreyfingu, 

beinþéttni, mataræði og síðan þáttum sem tengdust lífsstíl þeirra. Skipt var af handahófi í tvo 

hópa; þrír íhlutunarskólar og þrír viðmiðunarskólar. Engin afskipti voru höfð af 

viðmiðunarskólunum þremur en í íhlutunarskólunum var gripið inn. 
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Íhlutunaraðgerðirnar voru á þann veginn að skólastjórnendur, kennarar og foreldrar 

voru virkjaðir. Reynt var að samþætta verkefnið náminu. Mánaðarlegir fundir voru haldnir 

með skólastjórnendum og kennurum þar sem stefnumótun, framkvæmd og skipulagning voru 

tekin fyrir. Á þessum fundum fengu kennarar fræðslu um hreyfingu og næringu. Leitað var 

leiða til að koma þessum þáttum markvisst að í skólastarfinu. Hreyfing var samþætt öðru 

námsefni og bætt við aukatíma í íþróttum (Katrín Heiða Jónsdóttir, 2009, bls. 35-36). 

Næringarfræðilegi hlutinn var tekin í gegn með fræðslu sem og verklegum æfingum handa 

kennurum, starfsfólki skólans og foreldrum. Ásamt því að vera með reglulega upplýsinga- og 

fræðslufundi fyrir foreldra skólabarnanna var opnuð heimasíða með ýmsu efni um hreyfingu 

og hollustu og því starfi sem fram fer í skólunum. 

Við upphaf rannsóknarinnar hreyfðu börn í íhlutunarskólunum sig að meðaltali 35 

mínútur á dag í skipulagðri hreyfingu en samkvæmt Lýðheilsustöð ætti hreyfingin að vera um 

60 mínútur á dag. Tveimur árum síðar eða við lok rannsóknarinnar var hreyfingin komin í 60 

mínútur og þátttakendur í íhlutunarskólunum höfðu aukið þrek sitt meira en í 

viðmiðunarskólunum eða um 10 % (Erlingur Jóhannsson, e.d.). 

Við upphaf rannsóknarinnar var neysla á ávöxtum og grænmeti lítil. Á meðan á 

rannsókninni stóð jókst ávaxta- og grænmetisneysla íhlutunarskólans um 60% en minnkaði í 

viðmiðunarskólanum um 45%. Í lok tímabilsins náðu 22% barna íhlutunarskólans að uppfylla 

ráðlagðan dagskammt af ávöxtum og 4 % náðu ráðlögðum skammti af grænmeti á móti 16% 

og 0% í viðmiðunarskólunum (Erlingur Jóhannsson, e.d.). Mest var aukning í ávaxtaneyslu í 

morgunnestinu en sú aukning sem varð í neyslu grænmetis dreifðist jafnar yfir daginn (Erna 

Héðinsdóttir, 2010, bls. I). Fiskneysla jókst í báðum skólunum. Æskilegri fita í fæðu jókst hjá 

íhlutunarskólunum ásamt trefjaneyslu en í báðum skólum var sykurneyslan mikil. Báðir 

hóparnir náðu viðmiðunarmörkum af joði en vantaði upp á D vítamín. 

Grunnskólabörn sem tóku þátt í íhlutunarverkefninu hreyfðu sig meira, voru betur sett 

líkamlega og borðuðu hollari mat í lok rannsóknarinnar saman borið við viðmiðunarskólana. 

Niðurstaða verkefnisins er því sú að hægt er að breyta lífsstíl og lifnaðarháttum barna á 

jákvæðan hátt með íhlutunaraðgerðum í almennu skólastarfi (Katrín Heiða Jónsdóttir, 2009, 

bls. 61). 

3.4. Rannsókn á áhrifum mataræðis á námsárangur 

Í grein sem Sturla Kristjánsson sálfræðingur birtir í Morgunblaðinu árið 2005 fullyrðir hann 

að ýmsar geðraskanir eins og ADD, ADHD geti haft mikil áhrif á vinnu og námsárangur 

skólabarna. Hann bendir á og gagnrýnir að algengt sé að leita lausna með lyfjagjöf ýmis konar 
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áður en farið er að huga aðbúnaði þeirra og atlæti. Eitt af því sem gæti haft áhrif á einbeitingu 

þeirra og námsárangur er mætaræði þeirra. Máli sínu til stuðnings vísar Sturla í rannsókn á 

áhrif mataræðis í grunnskólum New York-borgar sem gerð var á árunum 1979 – 1983 (Sturla 

Kristjánsson, 2005). 

Rannsóknin náði til 803 skóla og var nemendafjöldinn ein milljón. Rannsóknin byggði 

á kenningum Benjamin Feingold um mataræði skólabarna og áhrif þess á vöxt, líðan og 

viðgang. Rannsóknin gekk út á það að bæta kostinn í mötuneytum skólanna með því að taka 

litarefni, bragðefni og rotvarnarefni úr matnum og draga verulega úr sykurnotkun. Ekki var 

hreyft við neinu öðru svo sem mat heima eða nesti. Til að meta áhrifin af breyttu mataræði 

tóku allir nemendurnir ákveðin próf í þrjú ár áður en skipt var um mataræði í mötuneytum 

skólanna og síðan öll þau fjögur ár sem breytt mataræði var við líði (Sturla Kristjánsson, 

2005). 

Niðurstaðan var sú að meðalframmistaða nemanda á prófunum hækkaði allan tímann 

sem bættur matarkostur var eingöngu á boðstólum mötuneytanna. Í New York batnaði 

námsárangur nemenda um 41%. Í eitt ár þar sem „gamla“ fæðið var sett inn aftur stóð 

árangurinn í stað en um leið og breytt var aftur yfir í það „nýja“ fóru niðurstöður prófa aftur 

upp á við. Nemendum sem voru tveimur árum eða meira undir viðmiðum fyrir aldurssvarandi 

árangur fækkaði úr 129 þúsund niður í 49 þúsund sem gerir 60% fækkun. 

Það vakti einnig athygli að fyrir breytingu á mataræðinu sýndi það sig að eftir því sem 

færri borðuðu í mötuneyti skólans því betur var skólinn að standa sig á samræmdum prófum 

en á meðan á „nýja“ mataræðið var á boðstólnum hækkaði niðurstaða prófana eftir því sem 

fleiri þáðu þjónustu mötuneytanna. 

Loks bendir Sturla á að rannsóknin sé orðin gömul en hann efast jafnframt um að 

mataræðið hafi batnað síðan hún var birt. Frekar að við hafi bæst kyrrseta og aukakíló. Hann 

óttast að nemendur hafi greiðari aðgang að óhollustu og að æ fleiri máltíðir barna og unglinga 

séu óhollir skyndibitar ofhlaðnir aukaefnum, óhollri fitu og sykri. Hann vill að skólarnir sýni 

gott fordæmi með því að sporna gegn þessum ófögnuði með vistlegum matstofum og með 

hollum og góðum mat sem standi öllum nemendum landsins til boða. Sturla vill meina að öll 

alúð í garð barna og unglinga geti skipt sköpum. Þá er hann að tala um næringu, hvíld, 

félagslegt umhverfi og tilfinningaleg tengsl. „Að fleiru má hyggja áður en kemur að 

sjúkdómsgreiningu og lyfjagjöf“ (Sturla Kristjánsson, 2005).  
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3.5. Samantekt á niðurstöðum rannsókna 

Skýrslan „Léttara líf“ gefur afdráttarlaust til kynna að ofþyngd barna hefur aukist síðustu ár. 

Jafnframt hefur fæðuval breyst meðal annars á þann veg að fiskneysla hefur minnkað og 

neysla á kolvetnaríkum og feitum skyndimat eins og flatbökum hefur aukist. Fram kemur að 

mikilvægt sé að foreldrar og aðilar í skólasamfélaginu taki höndum saman og reyni í 

sameiningu að sporna gegn þessari óheillaþróun. Skýrslan „Hvað borða íslensk börn og 

unglingar“ styður niðurstöður um minnkandi fiskneyslu og jafnframt kemur fram að neysla á 

ávöxtum og grænmeti er undir því sem mælt er með í ráðlögðum dagskömmtum. Sykurneysla 

er mikil.  

Rannsókn sem gerð var meðal 7 – 9 ára barna staðfestir að hægt er að sporna við 

þessari neikvæðu þróun með íhlutun. Neysla á fiski jókst sem og neysla á ávöxtum og 

grænmeti. Tekið er fram að aukningin á ávaxtaneyslu hafi verið í morgunnestinu. Börn sem 

fengu íhlutun hreyfðu sig einnig meira en samanburðarhópurinn og líkamlegt ásigkomulag 

batnaði. Önnur viðamikil bandarísk rannsókn sem tengist íhlutun á mataræði sýnir hversu 

afgerandi áhrif innihald fæðunnar getur haft. Bragð- og aukaefni voru tekin út og sykur 

takmarkaður í mat í skólamötuneytum og niðurstöður sýna að árangur nemenda batnaði með 

því að taka þessa þætti úr fæðunni. 

Af ofantöldu má sjá að næring og fæðuval er mikilvægur þáttur þegar kemur að námi 

barna. Víða er pottur brotinn þegar næring íslenskra barna er skoðuð og ástæða til að bregðast 

við með einhverjum hætti. Íslensk stjórnvöld hafa með stefnu sinni í nýrri aðalnámskrá lagt 

línurnar varðandi velferð og heilbrigði. Þá hafa íslendingar verið í alþjóðlegu samstarfi til að 

stuðla að farsæld í þessum málaflokki og einn afraksturinn af því er verkefnið Heilsueflandi 

skóli. Það er sérsniðið fyrir hvert skólastig um sig, grunnskóla og framhaldsskóla en hér á eftir 

verður sérstaklega skoðað hvað felst í Heilsueflandi grunnskólum. 
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4. Heilsueflandi grunnskóli 
Skólinn getur gert margt til að efla heilbrigði skjólstæðinga sinna með fræðslu um hollt 

mataræði, hvíld og hreyfingu. En leiðin er Heilsueflandi skóli sem stuðlar í öllu starfi sínu að 

góðri heilsu nemenda og tengir saman heilsusamlegt umhverfi og fræðslu (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 9). Unnið er með átta 

lykilþætti skólastarfsins, þ.e. nemendur, mataræði og tannheilsu, heimili, geðrækt, 

nærsamfélag, hreyfingu og öryggi, lífsstíl og starfsfólk (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi 

Jóhann Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 6). 

Í þessum kafla verður rætt um bakgrunn verkefnisins og hugmyndafræði. Rætt er um 

þætti sem nefnd eru grundvallaratriðin sex í Heilsueflandi skólum. Þá er fjallað um tilgang og 

helstu verkefni en í lokin er skoðað hvað skólar þurfa að gera til að geta orðið þátttakendur í 

þessu alþjóðlega verkefni. Skólar þurfa að sækja um aðild að verkefninu hjá 

landlæknisembættinu og innleiðingarferlið getur tekið nokkur ár. Á meðan á því stendur er 

talað um að skólar vinni í anda Heilsueflandi skóla en þegar öll skilyrði eru uppfyllt getur 

skólinn gefið út að hann sé Heilsueflandi skóli. 

 

4.1. Uppruni verkefnis 

Heilsueflandi grunnskóli er fjölþjóðlegt samstarfsverkefni sem sett var á til að stuðla að betri 

heilsu og bættri líðan barna á grunnskólaaldri. Sögu Heilsueflandi skóla má rekja til ársins 

1992 þegar verkefnið European Network of Health Promoting Schools hófst. Verkefnið var 

samstarfsverkefni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, Evrópusambandsins og Evrópu-

ráðsins. Það gekk út á að efla vitund og áhuga kennara og nemenda á heilbrigðari lífsstíl. 

Mikil áhersla var lögð á að ná góðu samstarfi við foreldra í þessu verkefni. 

Fjörutíu Evrópuþjóðir tóku þátt í verkefninu og var Ísland orðið formlegur þátttakandi 

árið 1999 (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi Jóhann Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, 

bls. 6). Landlæknisembættið stýrir undirbúningi, framkvæmd og mati verkefnisins en 

samstarfsaðilar að verkefninu hér á landi eru m.a. Samband íslenskra sveitafélaga, Heimili og 

skóli og skólaheilsugæslan (Landlæknisembættið, 2013).  
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4.2. Hugmyndafræðin að baki Heilsueflandi grunnskóla  

Markmið með Heilsueflandi skóla er að stefna að góðri heilsu nemenda og tengja saman 

fræðslu og heilsusamlegt umhverfi. Heilsan helst í hendur við það umhverfi sem menn lifa og 

hrærast í. Þá er bæði átt við ytra umhverfi sem og ríkjandi lífsviðhorf og félagslegan stuðning. 

Þetta mótar heilsu og lífsviðhorf nemenda (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 10).   

Hugmyndafræðin bak við Heilsueflandi grunnskóla er sú að heilsan ráðist af samspili 

einstaklingsins og því umhverfi sem hann býr við og tekur þátt í að móta. Ekki má eingöngu 

láta ábyrgð á nemandann heldur þarf umhverfi hans að vera þannig að hann eigi auðvelt með 

að velja rétt. Skólaumhverfið á að vera þannig að það sé auðveldara að velja hollan og 

heilbrigðan lífsstíl hvort heldur sem er fyrir nemendur eða starfsfólk skólans (Sveinbjörn 

Kristjánsson, Helgi Jóhann Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 16). 

Gott er að kynna nemendum samfélagslegan rétt sinn, til að efla ábyrgð þeirra og 

skilning, t.d. í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi Jóhann 

Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 16). Það að sýna þeim að eitthvað sé þeirra 

réttur og þeirra hagsmunir í svona stóru samhengi eins og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

er ætti að virka hvetjandi því þetta er þeirra réttur og börn eiga að sjá hag í því að gefa hann 

ekki frá sér. Börn verða meðvituð um að sáttmálinn er settur niður á blað þeim til heilla. Til 

að mynda er í 24. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fjallað um heilsuvernd en þar 

segir að börn eigi að njóta besta mögulegs heilsufars sem hægt er að tryggja meðal annars 

með því að aðildarríki eigi að stuðla að fræðslu um heilbrigt líferni og reyna að ryðja úr vegi 

hefðum sem hafa skaðleg áhrif á heilsu barna (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Í handbókinni um Heilsueflandi skóla stendur að góð heilsa hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur. Heilsueflandi grunnskólar styðja við aðalmarkmið skóla, það er að gera 

námsárangurinn sem mestan og að efla félagsleg markmið (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi 

Jóhann Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 6). Það er fróðlegt að sjá í 

málsgreininni hér að ofan að þeir fagaðilar sem standa að baki þessa rits fullyrða að góð heilsa 

hafi jákvæð áhrif á námsárangur, í stað þess að tala um að góð heilsa geti haft jákvæð áhrif. 

 

4.3. Tilgangurinn með Heilsueflandi skólum 

Tilgangurinn með Heilsueflandi grunnskólum er að finna leiðir til að efla þekkingu nemenda á 

heilbrigði og bæta heilsuna ásamt því að bæta námsárangur. Heilbrigður nemandi á 

auðveldara með nám en sá er veikari er. Góður Heilsueflandi skóli leggur mikið í sölurnar til 
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þess að ná náms- og samfélagsmarkmiðum sínum (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi Jóhann 

Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 7).  

Bæta má heilsu nemenda með því að auka þekkingu þeirra á heilbrigði, þjálfa þá í 

rökhugsun, félagsmálum og framkomu. Í skólanum er oft tækifæri til að samþætta 

heilbrigðismál inn í annað nám og þar með víkka sjóndeildarhring nemenda. Aðferðir 

Heilsueflandi skóla auðvelda kennurum að útskýra mörg almenn og sérhæfð atriði í 

námsefninu og þjálfa nemendur í að finna lausnir á þeim hindrunum sem geta verið á vegi 

þeirra. Einnig þjálfun í hugsun, handbragði, framkomu og heilsuhegðun sem geta bætt 

námshæfni þeirra (Landlæknisembættið, 2013). 

Það er jafnframt tilgangur Heilsueflandi skóla að vinna að góðum skólabrag og að 

bæta lífshætti, heilsu og velferð nemenda. Lykilatriði er að fá nemendur til að vera 

þátttakendur í mótun heildarstefnu skólans. Með því telja aðstandendur Heilsueflandi 

grunnskóla að nemendur verði virkari þátttakendur og öðlist meiri skilning á verkefninu, verði 

fúsari til að taka og þátt fylgja stefnunni eftir, ekki bara innan veggja skólans heldur líka utan 

hans. Þátttaka nemenda þjálfar þá einnig í að vera ábyrgir þátttakendur í hinum ýmsu þáttum 

sem skapa lýðræðislegt samfélag (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi Jóhann Hauksson og 

Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 16). 

 

4.4. Grundvallaratriðin sex í Heilsueflandi grunnskóla 

Hugmyndin um Heilsueflandi grunnskóla er byggð á Ottawasáttmála 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um heilsueflingu og byggir á sex grundvallaratriðum 

sem lesa má um á heimasíðu landlæknis. Þetta eru:  

1. Stefnuviðmið um Heilsueflandi grunnskóla 

Skjalfest gögn eða viðteknar venjur sem bæta bæði heilsu og líðan. Er þar átt við atriði eins og 

að taka upp hollara mataræði í skólum og vinna gegn einelti. 

2. Skólaumhverfið 

Undir skólaumhverfið fellur skólabygging, lóðin, tæki og búnaður í og við skólann. Undir 

þennan lið flokkast hlutir eins og hvort lýsing í húsinu er góð, hafa nemendur aðstöðu til 

leikja og fjölbreytts náms og hafa börnin aðstöðu til að borða hollan og góðan mat í hlýlegu 

og notalegu rými. Skólaumhverfið tekur líka á atriðum eins og að halda nærumhverfinu 

hreinu og ósýktu, salerni og þrif á því er þar lýsandi dæmi. Óhindraður aðgangur að hreinu 

drykkjarvatni, hreinu lofti og umhverfi laust við mengunarefni, sýkla og annað sem heilsunni 

getur stafað ógn af. 
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3. Félagsumhverfi skólans 

Félagsumhverfi skólans snýst um það hversu gott samband er milli starfsmanna skólans og 

nemenda og milli nemenda innbyrðis. Samskipti við foreldra og þá sem búa í nærumhverfi 

skólans hafa einnig áhrif á félagsumhverfi skólans. 

4. Heilsuvitund nemenda og geta þeirra til breytinga 

Þessi liður lýtur öllum þeim þáttum sem nemandinn öðlast gegnum beint eða óbeint nám er 

viðkemur heilsueflingu. Nemendur öðlast þekkingu í samræmi við aldur og þroska og læra af 

reynslunni svo að þeir séu betur í stakk búnir að grípa inn í til að bæta eigin heilsu og líðan 

sem og annarra og um leið bæta námsárangur sinn. 

5. Samfélagstengsl 

Samfélagstengsl snúast um sambandið milli skóla og fjölskyldna nemenda sem og sambandið 

milli skóla og nærsamfélagsins. Með því að vinna saman með þessum aðilum styrkist 

heilsueflingarstarf skólanna og bæði nemendur og kennarar ölast stuðning við aðgerðir sínar. 

6. Heilbrigðisþjónusta – skólaheilsugæsla. 

Hér er átt við þá þjónustu sem veitt er af fagaðilum innan veggja skólans er snúa að heilbrigði 

og heilsugæslu nemenda. Skoðun og eftirlit á nemendum með viðurkenndum aðferðum. Inn í 

þetta fléttast að veita geðþjónustu til að bæta félags- og tilfinningaþroska nemenda sem geta 

haft áhrif á vitsmunaþroska og nám. Jafnframt að draga úr geðrænu- og tilfinningalegu álagi 

og auka félagsleg samskipti (Landlæknisembættið, 2013). 

Meðal verkefna sem orðið hefur til í því skyni að fræða börn og unglinga um gildi 

heilbrigðs lífsstíls er fræðsluverkefnið 6 H heilsunnar (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi Jóhann 

Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 6). Verkefnið er samstarfsverkefni 

heilsuverndar skólabarna og embættis landlæknis. Heitið 6H stendur fyrir eftirtalda þætti:  

Hollusta, hreyfing, hamingja, hugrekki, hvíld og hreinlæti. Sjöunda hugtakið er síðan 

kynþroski og skírskotar það til tölustafsins 6 þannig að öll táknin í heiti verkefnisins eru þar 

með útfyllt. Tilgangurinn með þessu verkefni er að börn átti sig á mikilvægi heilbrigðs 

lífsstíls, fræðsla verði markvissari og gagnvirk og að áhersla verði lögð á að þjóna hverjum 

markhóp fyrir sig, börnum, unglingum og síðan foreldrum (Margrét Héðinsdóttir o. fl., 2013, 

bls. 60).  

Eins og fram kemur hér að ofan spanna grundvallaratriðin sex í Heilsueflandi 

grunnskóla mjög stórt svið og tekið er á flestum þeim atriðum sem hafa áhrif þegar litið er á 

heildar líðan nemenda. Matur, umhverfi, hreinlæti og faglegt inngrip eru mikilvæg atriði. 

Félagslegi þátturinn fær sitt rými þar, bæði sem eineltisáætlun og svo tengsl nemenda 

innbyrðis og einnig við starfsfólk skólans. Í stýrihóp Heilsueflandi grunnskóla er góður 
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grundvöllur til að skapa samstarf og traust milli þeirra aðila sem hagsmuna eiga að gæta í 

skólasamfélaginu.  

 

4.6. Hvernig verður skóli Heilsueflandi grunnskóli? 

Skólinn þarf að sækja formlega um Heilsueflandi grunnskóla hjá landlækni. Í umsókn skal 

skólinn tilnefna tengilið við embætti landlæknis ásamt því að skipa stýrihóp sem er ábyrgur 

fyrir því að skólinn vinni eftir settum reglum og að Heilsueflandi grunnskóli eigi pláss í 

námskrá skólans. Skólastóri þarf að vera með í ráðum. Stýrihópurinn skal endurspegla 

skólasamfélagið, s.s. skólastjórnendur, kennara, aðra starfsmenn, nemendur og 

nærsamfélagið. Sérsök áhersla er lögð á að nemendur eiga þar sinn fulltrúa.  

Þegar skóli hefur sótt um og fengið aðild að verkefninu fær hann send ýmis gögn 

tengdum Heilsueflandi grunnskóla, s.s. handbók, veggspjald og sérstakan þátttökuhnapp. Þá 

kemur nafn skólans fram á lista yfir þátttökuskóla á heimsíðu Heilsueflandi grunnskóla.  

Skólinn þarf að setja fram verkáætlun þar sem fram koma markmið skólans, aðgerðir 

og ábyrgðaraðilar. Skólinn getur valið að taka fyrir einn eða fleiri áhersluþætti ár hvert. Eitt af 

hlutverkum stýrihópsins er að senda frá sér skýrslu um það sem er í kortunum um starfið sem 

framundan er og einnig um framvindu og mat á starfi liðins árs. Skýrslan skal sendast til 

embættis landlæknis. 

Skólinn þarf að kynna verkefnið fyrir nemendum, foreldrum og öðrum 

hagsmunaaðilum skólasamfélagsins og halda þessum aðilum upplýstum um stöðu mála hverju 

sinni. Við lok skólaárs þarf að gera upp hvernig gengið hefur að ná settum markmiðum og 

leggja línurnar fyrir næsta ár.  

Þegar skóli sækir um aðild og á upphafsárum er hann skilgreindur þannig að hann 

„vinni í anda Heilsueflandi grunnskóla“ en til að geta kallað sig „Heilsueflandi grunnskóla“ 

þarf skólinn að hafa náð þar til gerðum viðmiðum og sýna í námskrá og öllu starfi að 

verkefninu sé fylgt eftir (Landlæknisembættið, 2013). Í Lundarskóla á Akureyri er unnið í 

anda Heilsueflandi grunnskóla. Verkefnið hófst haustið 2011 og hefur því verið í þróun í 

tæplega tvö skólaár. Í næsta kafla verður vikið nánar að þessu verkefni, með það fyrir augum 

að gefa áþreifanlegt dæmi um hvaða mynd Heilsueflandi grunnskóli getur tekið á sig.  
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5. Leiðir Lundarskóla sem Heilsueflandi grunnskóli 
Lundarskóli er eini skólinn á Akureyri sem byrjaður er að starfa í anda Heilsueflandi 

grunnskóla. Hér verður skoðað hvernig upplýsingar til nemenda og foreldra varðandi 

verkefnið birtast á heimasíðu skólans. Lundarskóli er einn af sjö hverfisskólum Akureyrar, 

staðsettur á Brekkunni, við Dalsbraut. Nemendur eru milli 450 og 500 en starfsmenn skólans 

eru um það bil 70 talsins. Lundarskóli byrjaði að starfa undir merkjum Heilsueflandi 

grunnskóla árið 2011 og er því að ljúka öðru ári í innleiðingarferlinu. Stofnaður var stýrihópur 

sem heldur utan um verkefnið. 

Á heimasíðu Lundarskóla www.lundarskoli.is undir krækjunni skólastarfið – 

Heilsueflandi grunnskóli er að finna ýmsar upplýsingar um Heilsueflandi grunnskóla og 

starfið í skólanum hvað það varðar. Upplýsingar eru um hvaða matvæli skal forðast og hvað 

er æskilegt að leggja sér til munns. Allt eru þetta upplýsingar sem geta reynst foreldrum og 

ekkert síður sjálfum nemendum stuðningur við það að fylgja verkefninu Heilsueflandi 

grunnskóli eftir. Í bréfi til foreldra eru þeir gerðir að raunhæfum þátttakendum. Á 

heimasíðunni má einnig finna tillögu að nesti og rökstuðning fyrir ágæti þess að tileinka sér 

heilbrigðari lífsstíl. Vefsíðan hefur að geyma nokkrar krækjur sem gera allar þessar 

upplýsingar aðgengilegar (Lundarskóli, e.d.).  

5.1. Heilsueflandi skóli 

Á einni krækjunni, Heilsueflandi skóli, er talað um að aðalmarkmið Heilsueflandi skóla sé að 

stuðla að góðri heilsu og styrkja félagsvitund nemenda og starfsfólks. Þar er fullyrt að 

heilsufar og menntun séu nátengd fyrirbæri. Því sé skólinn kjörinn vettvangur til að efla 

heilsuvitund ungs fólks og þar með auka líkurnar á því að nemendur hafi það að leiðarljósi inn 

í framtíðina. Almenn vakning hefur orðið á mikilvægi þess að móta heilsustefnu þar sem allir 

er koma að skólastarfinu eru virkjaðir. Þetta er hugmyndin um Heilsueflandi grunnskóla, að 

gera heilbrigði að sjálfsögðu hugtaki í öllu skólaumhverfinu. Heilsueflandi grunnskóli brúar 

bilið milli heilbrigðis og menntunar og eflir samvinnu við foreldra og nærumhverfi. 

Gerð var áætlun um að Lundarskóli innleiddi sína stefnu á þremur árum og var 

eftirfarandi skipulag sett fram. 

 2011 – 2012 verður unnið með mataræði – tannheilsu og hreyfingu 

 2012 – 2013 verður unnið með skólabrag og líðan 

 2013 – 2014 verður unnið með nærsamfélagið  

 

http://www.lundarskoli.is/
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5.2.Vatn 

Einn undirkaflinn ber heitið Bragðbættir drykkir. Þar er fjallað um vatn og kolsýrt vatn ásamt 

bragðbættum vatnsdrykkjum og benda þau í Lundarskóla á hversu mikil gæði eru í kranavatni 

okkar Íslendinga. Það er algerlega náttúrulegur drykkur með sama sýrustig og munnvatn 

okkar og eyðir þar af leiðandi ekki glerungi tannanna. 

Varað er við flestum svaladrykkjum, ávaxtasöfum, gosdrykkjum, íþróttadrykkjum, 

orkudrykkjum og stöku vatnsdrykkjum. Ásæða fyrir þessum viðvörunum er að þessir drykkir 

eru glerungseyðandi en glerungseyðing er einmitt vaxandi vandamál hjá unga fólkinu hér á 

landi. 

Einnig er varað við bragðbættum vatnsdrykkjum sem eru kynntir sem andsvar við 

gosdrykkjum og markaðssettir sem hollustuvara. Mælt er með fyrir neytendur að lesa vel 

innihaldslýsingu á þeim drykkjum sem keyptir eru. 

 

5.3. Nesti 

Ein krækjan ber heitið Tillögur að skólanesti fyrir 6 – 16 ára. Þau í Lundarskóla eru ekki bara 

að segja fólki að senda nemendur með hollt nesti heldur fylgja þeir því eftir með tillögum um 

hvað heppilegt er að setja í nestisboxið fyrir 6 -12 ára krakka. Mælst er til að nemendur drekki 

ekki annað en vatn eða mjólk í nestistímanum. Lagt er til að nemendur hafi til skiptis ávöxt 

annan daginn og brauð þann næsta, smurt og með áleggi. Brauðið skal vera gróft og ósykrað. 

Ofan á brauðið eru ýmsir kostir nefndir svo sem ostur, epli, paprika, kæfa, gúrka, 

tómatsneiðar, mysingur og egg. Gott er að láta grænmeti fylgja með að vild báða dagana.  

Einnig fylgja með tillögur að nesti fyrir 13 - 16 ára. Eins og með þau yngri er mælt 

með því að nemendur taki með sér ávöxt og gróft brauð með áleggi til skiptis. Sem dæmi um 

ávexti eru epli, bananar, perur, plómur, kíví og melónubitar. Daginn sem grófa brauðið er í 

nestisboxinu er gott að hafa með því t.d. ost, epli, papriku, kæfu, kálblað, túnfisk eða 

kotasælu. Mælt er með því að hafa grænmeti með aukalega alla daga.  

Neðst á síðunni eru rauðir aðvörunarstafir yfir óæskilegt skólanesti. Brauðmeti, 

kaffibrauð, sætabrauð, sætt kex og svo kölluð „heilsustykki eru á þessum lista. Sykraðir 

mjólkurdrykkir, sykraðir þurrkaðir ávextir og súkkulaði „álegg“ er eitthvað sem þeir í 

Lundarskóla eru ekki hrifnir af. Einnig vara þeir við pitsu og núðluréttum og hvetja frekar til 

að hafa það sem óvænta glaðninginn sem koma má með stöku sinnum. 

Í lok þessara greina mælir Lundarskóli með að gera undantekningar og hafa eitthvað 

óvænt handa nemendum af og til. Þessar undantekningar ráðleggja þeir í stýrihópi 
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Heilsueflandi grunnskóla í Lundarskóla að hafa tvisvar til fjórum sinnum í mánuði. Athygli er 

vakin á því að þessar óvæntu nestismáltíðir eru ekki viðbót heldur koma þær í staðinn fyrir 

hinar. Dæmi um það getur verið skinkuhorn, beygla, tortilla, pönnukökur, hrískökur eða 

mjólkurmatur. Mjólkurmaturinn má þó ekki vera of kolvetnisríkur því ef kolvetni fara yfir 10 

grömm í hverjum 100 grömmum er talsvert af viðbættum sykri í vörunni. 

 

5.4. Mataræði 

Í kafla sem ber heitið Stefna Lundarskóla um mataræði er fróðleikur um mikilvægi 

skynsamlegs mataræðis til foreldra. Þar kemur fram að vel nærð börn eigi auðveldara með að 

einbeita sér og þess vegna getur mataræði haft áhrif á lærdómsgetu sem og hegðun. Börn 

verja stórum hluta dagsins í skólanum. Því er afar mikilvægt að þau hafi aðgang að hollum og 

góðum mat. Þar sem nemendur borða oftast fleiri en eina máltíð í skólanum á dag er 

nauðsynlegt að hafa einhverja hugmynd um hvað nemendur eru að láta ofan í sig. Auðveldara 

er að móta hegðun frekar en að leiðrétta það sem farið hefur úrskeiðis. Hlutverk skólans og 

foreldra er því mikilvægt í þessu samhengi.  

Mikilvægt er að starfsfólk skólans borði með nemendum og verði þeim fyrirmynd og 

geri máltíðina að gæðastund og efli þar með félagslegan þroska. Fullorðinn einstaklingur ætti 

að hvetja þá yngri til að velja hollt á diskinn sinn. Mikilvægt er að nemendur læri að þeim líði 

vel af því að borða hollan mat sem stuðlar að betri árangri. Jafnframt hefur það forvarnarlegt 

gildi hvað offitu og tannheilsu varðar. 

Lundarskóli leggur áherslu á að þeir sem kaupa sér hádegismat í mötuneyti skólans fái 

sem fjölbreyttastan og hollastan mat sem völ er á. Einnig er það kappsmál að nesti nemenda 

sé sem hollast þar sem foreldrum er bent á nauðsyn kornmetis, ávaxta og grænmetis. 

Nemendur eiga að gera sér grein fyrir gildi vatnsins umfram sætra svaladrykkja. Skólinn 

kappkostar að starfsfólk mötuneytis sé menntað og vel upplýst um næringu og hollustu og 

hvetur til endurmenntunar í þeim efnum. 

Lundarskóli stefnir að því að koma fræðslu um næringu og hollustu að í fleiri 

námsgreinum en heimilisfræði. Dæmi um slík fög geta verið lífsleikni, íslenska og 

tungumálakennsla. 

 

5.5. Bréf til foreldra 

Ein krækjan á heimasíðunnu kallast „Bréf til foreldra“ en þar skrifar þáverandi skólastýra, 

Þorgerður Sigurðardóttir, grein þar sem hún ítrekar öll þessi atriði sem tilheyra Heilsueflandi 
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grunnskóla. Hún minnir foreldra á að vera á tánum yfir velferð barna sinna. Hollustan skal 

vera í fyrirrúmi og undantekningar eiga ekki að vera nema örsjaldan og þá ekki stjórnlausar, 

heldur skal stíga varlega til jarðar í þessu eins og öðru. Það að skrifa bréf til foreldra gerir 

foreldra að órjúfanlegum hluta af þessari vegferð sem skólinn hefur lagt af stað í. 

Loks ber að segja frá krækju með sláandi myndum af vinsælum fæðutegundum sem 

gjarnan eru notaðar sem nesti eða morgunmatur hjá unga fólkinu. Þetta er „holl“ áminning um 

það að ekki er allt sem sýnist og til dæmis er margar mjólkurvörur sem menn kaupa í góðri trú 

mjög svo sykurríkar og upplýsingar til fólks um hollustu vörutegundanna villandi 

(Lundarskóli, e.d.). 

 

5.6. Samantekt á málefnum Lundarskóla 

Lundarskóli hefur starfað í anda Heilsueflandi grunnskóla í tvö skólaár. Stefnan var sett á að 

innleiðing tæki þrjú ár. Á heimasíðu skólans eru greinargóðar upplýsingar um áherslur 

Lundarskóla sem Heilsueflandi skóla. Þar má finna upplýsingar um æskilegt nesti. Hvatt er til 

vatnsneyslu og varað við öðrum drykkjum að mjólkinni undanskilinni. Einnig er að finna 

ýmsan fróðleik tengdan mataræði og Heilsueflandi skólum og bréf þar sem höfðað er til 

ábyrgðar foreldra á velferð barna sinna. 

Í kafla 7 er skoðað hvort stefnumörkun Lundarskóla í nestismálum hafi skilað 

tilætluðum árangri. Könnun var lögð fyrir foreldra og kennara við skólann þar sem grennslast 

var fyrir um viðhorf og væntingar til Heilsueflandi grunnskóla og hvort breyting hafi orðið á 

högum nemenda. Í næsta kafla hér á eftir er ljósi varpað á aðferðafræðina við rannsóknina. 

 

 



24 

 

 

6. Rannsókn á Heilsueflandi grunnskóla á Akureyri 
Eins og fram hefur komið hefur Lundarskóli á Akureyri starfað eftir hugmyndafræðinni 

Heilsueflandi grunnskóli í tæplega tvö ár. Mér þótti því forvitnilegt að skoða hvað kennurum 

skólans finnst um þessa stefnu og hvort þeir telji að hún hafi haft jákvæð áhrif á velferð 

nemenda. Þá er einnig leitað eftir viðhorfi foreldra barna í skólanum gagnvart Heilsueflandi 

grunnskóla.  

Fram hefur komið að viðamikil rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýnir að 

greinileg fylgni er milli bætts mataræðis og árangurs skólabarna. Mér fannst því forvitnilegt 

að skoða hvort menn sjái mun á börnunum í Lundarskóla eftir að stefnan var tekin upp þó 

íhlutunin sem þar er gerð sé ekki eins viðamikil og var í bandarísku skólunum á sínum tíma.  

Rannsakandi hefur þá tilgátu að bætt mataræði skipti sköpum varðandi líðan og 

starfsgetu ungs fólks. Rannsóknarspurningin sem hér liggur til grundvallar er: „Stuðlar 

fræðsla og tilmæli til foreldra og nemenda varðandi mataræði sér í bættri líðan og betri 

starfsorku nemenda að mati kennara og foreldra?“  

Ég valdi að gera megindlega rannsókn meðal kennara og foreldra þar sem ég tel það 

hafa meira samanburðargildi en rannsókn meðal nemenda ekki síst ef kennarar hafa starfað 

lengi við skólann og eins ef foreldrar geta borið börn sín saman við t.d. fyrri börn eða tíma 

þeirra á leikskóla. Vissulega hefði það þó verið möguleiki að gera rannsókn meðal skólabarna 

og fá þá þeirra upplifun á Heilsueflandi grunnskóla en þar sem foreldrar eru ábyrgir fyrir 

velferð barna sinna ákvað ég að leita til þeirra.  

 

6.1. Aðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunni hér að ofan var könnun lögð fyrir alla kennara og 

foreldra í Lundarskóla á Akureyri í maí 2013. Könnunin fór fram á netinu gegnum 

surveymonkey.com en hún var send í gegnum Mentor. Foreldrar allra nemenda skólans fengu 

póst með bréfi (sjá fylgiskjal 1) varðandi rannsóknina þar sem óskað er eftir þátttöku þeirra. 

Alls svöruðu 216 foreldrar en sumir eiga fleiri en eitt barn í skólanum. Tengill var í 

vefkönnunina sem þurfti að afrita og setja í vefstiku til að nálgast könnunina. Svipað ferli var 

varðandi kennara. Þeir fengu bréf (sjá fylgiskjal 2) frá rannsakanda með vefslóð til að afrita til 

að komast inn á könnunina. Átján kennarar svöruðu. Nokkrum dögum síðar var send út 

ítrekun bæði til kennara og foreldra.  
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Ekki var spurt um persónulegar upplýsingar nema að afar litlu leyti. Kennarar voru 

spurðir á hvaða skólastigi þeir kenna og foreldrar hvort faðir eða móðir og báðir foreldrar 

svari listanum ásamt því á hvaða skólastigi barn þeirra er. Þar sem þessar 

bakgrunnsupplýsingar eru mjög almenns eðlis er ekki nokkur leið að rekja svör til 

þátttakenda.  

6.2. Gagnaöflun 

Rannsóknaraðferðin sem hér er notuð er megindleg aðferð sem er viðurkennd leið innan 

aðferðafræðinnar. Hún hentar vel þegar þátttakendur eru margir og snýst um að safna magni 

upplýsinga og setja fram á mælanlegu formi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 221). Þýðið í 

þessari rannsókn er annars vegar foreldrar eða forráðamenn allra barna í Lundarskóla sem 

skráðir eru með netfang í Mentor og hins vegar allir kennarar við sama skóla.  

Í megindlegri nálgun eru niðurstöður byggðar á tölfræðilegri nálgun og oft birtar sem 

töflur eða myndrit (Amalía Björnsdóttir, 2003, bls. 117). Megindlegar aðferðir eru hentugar 

þegar leita á svara við rannsóknarspurningu sem rannsakandi telur sig vita hvers er að vænta 

og gögnin eru notuð til að sannreyna þá tilgátu sem lagt er upp með (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003, bls. 227). Gögnin sem hér um ræðir eru svör kennara og foreldra í opnum og lokuðum 

spurningum er varða viðhorf til nestis í grunnskóla einum og hvort þeir telji að það hafi áhrif á 

líðan og afköst nemenda. Gögnum var safnað saman og niðurstöður skráðar í excel þar sem 

myndræn úrvinnsla fór fram.  

 

6.3. Spurningalisti 

Rannsakandi samdi spurningalista (sjá fylgiskjöl 3 og 4) með nokkrum spurningum annars 

vegar til kennara og hins vegar til foreldra nemenda í þeim skóla sem skoðaður var. 

Spurningarnar voru bæði lokaðar þar sem velja mátti ýmist eitt eða fleiri svör við spurningu 

eða hálflokaðar en þá má velja um fyrirfram gefin svör eða skrifa svar frá eigin brjósti. Í 

lokuðu spurningunum voru svörin ýmist á raðkvarða eða nafnkvarða (Þorlákur Karlsson, 

2003, bls. 339). Spurningar til kennara fjalla um viðhorf til verkefnisins Heilsueflandi 

grunnskóli og hvort þeir telji að líðan, hegðun og starfsorka hafi breyst hjá nemendum á þeim 

tveimur árum sem unnið hefur verið að stefnunni. Þá er spurt um hvort hafi þurfi afskipti af 

nemendum sem ekki fara að settum reglum. Foreldrar eru m.a. spurðir um hvort þeir telji að 

Heilsueflandi grunnskóli hafi gert börnin meðvitaðri um heilsusamlegt líferni og hvort þeir 

telji þetta inngrip skólans af hinu góða. Þeir svara því einnig hvort þeir telji að líðan barna 

sinna hafi breyst eftir að stefnan var tekin upp. 
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6.4. Framkvæmd 

Leitað var eftir leyfi fyrir rannsókninni hjá skólastjóra Lundarskóla, Elíasi Gunnari 

Þorbjörnssyni. Hann gaf sitt leyfi að því tilskyldu að fræðslustjóri sem er æðsti yfirmaður 

skólamála á Akureyri veitti sitt vilyrði. Fræðslustjóri, Karl Frímannsson, gaf sitt samþykki 

fyrir því að rannsóknin færi fram. Hann tiltók þó að ekki væri venjan að leyfa rannsóknir í 

grunnskólum Akureyrar nema á meistarastigi eða doktorsstigi og ef um alþjóðlegar rannsóknir 

væri að ræða. Hins vegar gæti þessi rannsókn veitt skólanum gagnlegar upplýsingar og ef 

skólastjóri væri samþykkur heimilaði hann fyrir sitt leyti að spurningalistar yrðu lagðir fyrir.  
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7. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður niðurstöðum úr könnun sem lögð var fyrir meðal foreldra barna í 

Lundarskóla og kennara gerð skil. Kaflanum er skipt í tvo undirkafla. Fyrst er það 

foreldrakönnun sem rætt er um og síðan kennarakönnun.  

7.1 Foreldrakönnun 

Þátttakendur í foreldrarannsókninni voru alls 216 en nemendur Lundarskóla eru 462 skólaárið 

2012-2013. Í spurningu um á hvaða stigi barn eða börn svarenda eru var hægt að merkja við 

fleiri en einn svarmöguleika og sé rýnt í þær niðurstöður sést að svarað er fyrir 296 börn sem 

er næstum 2/3 nemenda skólans. Þó ber að athuga að fleiri en einn aðili getur svarað fyrir 

hvert barn og foreldri getur átt fleiri en eitt barn á sama stigi. Það er því erfitt að svara fyrir 

hversu mörg börn er svarað hlutfallslega. Nokkuð jöfn dreifing er á því hvort svarendur eiga 

börn á yngsta stigi, miðstigi eða unglingastigi. Flestir merkja við yngsta stig eða tæp 40% en 

það telur fjóra árganga meðan hin stigin tvö telja þrjá áranga. Um 30% svarenda velja miðstig 

og það sama má segja um unglingastig svo hlutfallslega er þetta nokkuð jafnt milli stiga.  

 
Mynd 1. Þeir sem svara könnun. 

Í foreldrakönnun var spurt hvort faðir eða móðir svaraði spurningalistanum og á hvaða 

stigi barn eða börn þeirra stundi nám. Eins og sést á mynd 1 eru mæður eða stjúpmæður í 

meirihluta þeirra sem svara. Sé skoðað hvort faðir eða móðir svara könnuninni kemur í ljós að 
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76 % svarenda voru mæður eða stjúpmæður á móti 21% feðra eða stjúpfeðra. Í 3% tilfella var 

könnuninni svarað af bæði föður og móður. 

 

Mynd 2. Afstaða foreldra í Lundarskóla til reglna stefnunnar Heilsueflandi grunnskóli 

Næst var spurt hvað foreldrum finnst um reglur varðandi nesti í Lundarskóla sem 

Heilsueflandi grunnskóla. Á mynd 2 má sjá að afgerandi meirihluti foreldra er ánægður með 

þær nestisreglur sem eru í gildi í Lundarskóla eða 83% á meðan að 17% finnast reglurnar 

íþyngjandi eða vera óþarfa forræðishyggja. 

Spurningin var einnig opin svo foreldrar gátu rökstutt svör sín eða komið með 

athugasemdir sem vert er að gefa gaum. Þar má nefna að ekki er samræmi í því hvað telst 

hollt og óhollt. Mjólkurvörur með viðbættum sykri eru til dæmis í lagi en ekki hreinn 

ávaxtasafi. Einhverjir komu með þá athugasemd að það vantaði að taka meira tillit til sérþarfa 

barna svo sem ef þau væru með ofnæmi fyrir mjólkurvörum því þá gæti nestið orðið mjög 

einhæft. 

Þá vildu menn meina að stefnan missi marks þegar mötuneyti skólans sé ekki betra en 

raun ber vitni og eins að nemendur geta hlaupið í næstu verslun og keypt sér hvað sem er eins 

og gos, sælgæti og sætabrauð. Þá telja nokkrir slæmt þegar sumir fylgja reglunum á meðan 

aðrir hunsi þær og börnin sem eiga foreldra sem taka mark á reglunum upplifa sig útundan. Þá 

telja sumir að verkefninu sé ekki nægilega vel fylgt eftir og það séu ekki allir samstíga. Eins 

er nefnt að svo virðist sem aðhaldið hafi minnkað þegar líða tók á skólaárið. 

Aðrir tala um nauðsyn þess að setja foreldrum ramma til að koma í veg fyrir of mikla 

óhollustu. Einn segist ekki vita hverjar reglurnar eru. Einhverjir telja of langt gengið og 

reglurnar séu of stangar. Ánægja er með að boðið sé upp á hafragraut á morgnana. Þá er nefnt 

að hafa þurfi „tilbreytingu“ eða frjálst nesti af og til svo nemendur verði ekki leiðir á nestinu.  
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Mynd 3. Breyting á líðan barna við að gerast þátttökuaðili að heilsuefnandi grunnskóla 

Greinilegur meirihluti foreldra sér ekki mun á líðan barns síns eftir að stefnan um 

Heilsueflandi grunnskóla var tekin upp eins og sjá má á mynd 3 en 73% taldi þetta ekki 

haldast í hendur á móti 8% sem taldi sig skynja breytingu á líðan barnsins. Fimmtungur 

svarenda var ekki viss hvort einhver tengsl væru þarna á milli.  

Í þessari spurningu var einnig boðið upp á opinn svarmöguleika. Í einhverjum 

tilfellum var nefnt að nesti væri svipað og áður en stefnan var tekin og því ekki breyting á 

hvað væri í nestisboxinu og þar með ekki breyting á líðan. Þá taka sumir í sama streng og 

nefnt var í fyrri spurningu og telja að fæstir foreldrar fari eftir reglunni og því eru þau börn 

sem eru nestuð í samræmi við reglurnar óánægðari fyrir vikið og vilja fá óhollustu eins og 

hinir. Sumir tala um að jákvætt sé að hafa reglur þá séu allir með svipað og það þurfi ekkert 

að ræða það hvort fara megi með eitt og annað óhollt í nesti. 

Rúmlega helmingur foreldra telur að börn sín séu meðvitaðri um gildi heilbrigðis eftir 

að stefnan var innleidd í Lundarskóla eins og sjá má á mynd 4 á næstu blaðsíðu. Fimmtungur 

foreldra var ekki viss um aukna meðvitund barna sinna.  Fjórða hvert foreldri taldi að barn sitt 

væri ekki meðvitaðra um heilbrigðan lífsstíl eftir að verkefnið var sett á laggirnar.  
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Mynd 4. Vitund nemenda um heilbrigðan lífsstíl 

Á mynd 5 sést að á meðan 14% foreldra telja barn sitt frekar neikvætt út í reglur Lundarskóla 

varðandi nesti er 1% foreldra sem telur barn sitt mjög neikvætt út í nestisreglur. Þá telja 24% 

foreldra að börn sín séu mjög jákvæð gagnvart reglum um nesti og 37% að barn sitt eða börn 

frekar jákvætt út í regluna. Tæpur fjórðungur eða 24% telja að börnin hafi hvorki jákvæða né 

neikvæða upplifun af reglum varðandi nesti í skólanum. 

 
Mynd 5. Mat foreldra á upplifun barna sinna varðandi nesti 
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7.2.Kennarakönnun 

Átján kennarar svöruðu þeim hluta könnunar sem snéri að kennurum. Við Lundarskóla starfa 

um 40 kennarar og fengu þeir allir sendan tengil á könnunina. Svarhlutfall kennara er 45%. 

Fimm þeirra kenna á fleiri en einu stigi en að teknu tilliti til þess kenna 43% á yngsta stigi, 

17% á miðstigi og 39% svarenda á unglingastigi. 

 
Mynd 6. Ánægja kennara með stefnuna Heilsueflandi grunnskóli 

Helmingur kennara er frekar ánægður með að Lundarskóli hafi tekið upp stefnuna 

Heilsueflandi grunnskóli og 39% eru mjög ánægðir með stefnuna. Þetta sýnir að mikill 

meirihluti er ánægður með þessa þróun. Óánægðir og óákveðnir eru 11%. 

 
Mynd 7. Upplifun kennara á breytingu á líðan nemenda með Heilsueflandi grunnskóla. 
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Á mynd 7 sést að 71% kennara telur annað hvort að hvorki sé lítil né mikill munur á líðan 

nemenda eða eru ekki vissi um að munur sé á líðan eftir að stefnan um Heilsueflandi 

grunnskóla var tekin upp. Þá telja 17% sig sjá frekar mikinn mun á líðan nemenda eftir að 

stefnan var tekin upp og 12% telja sig sjá lítinn eða frekar lítinn mun á líðan nemenda.  

 
Mynd 8. Upplifun kennara á breytingu á hegðun nemenda með Heilsueflandi grunnskóla. 

Mynd 8 sýnir hvort kennarar sjái breytingu á hegðun nemenda eftir að stefnan um 

Heilsueflandi skóla var tekin upp. Aðeins 11% kennara sjá frekar mikinn mun á hegðun 

nemenda eftir að stefnan um Heilsueflandi grunnskóla var tekin upp. Annað eins eða 12% 

vilja meina að munur á hegðun sé lítill eða frekar lítill. Meirihlutinn eða 77% kennara sér 

hvorki lítinn né mikinn mun á hegðun nemenda eða veit ekki hvort hann upplifir mun á 

hegðun. 

Kennarar voru einnig spurðir hvort þeir upplifi mun á starfsgetu nemenda en því eru 

gerð skil í mynd 9 sem finna má á næstu blaðsíðu. Hvað varðar starfsgetu nemenda, eftir að 

stefnan var tekin upp, telja 78% kennara að munurinn sé hvorki mikill né lítill eða eru óviss. 

Enginn telur muninn vera mjög mikinn en 17% kennara telja hann vera frekar mikinn. Þá telja 

6% kennara að mjög lítill munur sé á starfsgetu nemenda eftir að stefnan var tekin upp. 

Í framhaldi af þessari spurningu var opin spurning um hvernig breytingar á hegðun, 

líðan og starfsgetu birtust ef menn teldu svo vera og var einn sem svaraði því að það að bjóða 

upp á hafragraut að morgni hefði breytt ýmsu fyrir býsna marga nemendur. 

 



33 

 

 
Mynd 9. Upplifun kennara á breytingu á starfsgetu nemenda með Heilsueflandi grunnskóla 

Kennarar voru spurðir að því hvort þeir geri athugasemdir varðandi nesti nemenda ef 

það er ekki í anda þeirra stefnu sem tekinn hefur verið.  

 
Mynd 10. Athugasemdir kennara til nemenda varðandi nesti. 

Stór hluti kennara gerir oft eða stundum athugasemdir við nemendur varðandi nesti 

eða 89% en 11% gerir sjaldan eða aldrei athugasemd vegna nestis nemenda.  
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Mynd 11. Athugasemdir kennara til foreldra varðandi nesti barna þeirra. 

Hlutfallið lækkar töluvert þegar kennarar svöruðu því hvort þeir hefðu samband við 

foreldra ef barnið er nestað á skjön við gildandi reglur skólans. Eins og sjá má á mynd 11 þá 

segjast 56% stundum eða oft hafa samband við foreldra ef einhverju er ábótavant varðandi 

nesti. Tæplega fjórðungur hefur sjaldan samband við foreldra vegna nestismála og 22% hafa 

aldrei samband við foreldra ef nemendur fara ekki að tilmælum um hollt nesti. 

 
Mynd 12. Álit kennara á því hvort foreldrar séu ánægðir með reglur um nesti í Lundarskóla. 

Þegar kennarar voru spurðir út í það hvernig þeir teldu foreldra upplifa Heilsueflandi 

grunnskóla sést á mynd 12 að mikill meirihluti kennara taldi foreldra ánægða með stefnuna 

eða 93% kennara. Aðeins 7% upplifðu sem foreldrum þætti stefnan íþyngjandi. 
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Í þessari spurningu var gefinn kostur á opnum svörum og þar var m.a. nefnt að 

forræðishyggjan geti orðið yfirþyrmandi. Nefnt var að skólinn hafi farið of geyst af stað í 

þetta og misst tökin á því þar sem verið var að innleiða þrjú stór þróunarverkefni á sama tíma. 

Einn kennari talar um að foreldrar hafi ekki minnst á nestismál. Að lokum nefndi einn 

kennarinn að í heildina teldi hann að foreldrar séu ánægðir með stefnuna en það eru alltaf 

einhverjir sem finnst þetta bæði íþyngjandi og óþarfa forræðishyggja.  

 

7.3. Samantekt niðurstaðna 

Mikill meirihluti foreldra er ánægður með þær reglur sem eru í gildi í Lundarskóla, þótt ýmsar 

ábendingar kæmu frá þeim um það sem betur má fara. Rúmlega helmingur þeirra telur að 

börnin sín séu meðvitaðri um gildi þess að taka réttar ákvarðanir er kemur að heilbrigðu 

líferni. Foreldrarnir telja einnig í 64 % tilfella að börn sín séu jákvæð út í Heilsueflandi 

grunnskóla. Þrátt fyrir þessar niðurstöður er það mikill minnihluti foreldra sem telur að það að 

taka upp stefnu um Heilsueflandi grunnskóla hafi haft bein áhrif á líðan barnanna. 

Kennarar eiga það sameiginlegt með foreldrum að vera mjög hlynntir stefnunni. Þeir 

meta það líka sem svo að foreldrarnir séu ánægðir með Heilsueflandi grunnskóla. Kennarar 

eru einnig sammála foreldrum að starfið hafi ekki afgerandi áhrif á líðan og námsgetu 

nemendanna. Kennarar gera oft athugasemdir vegna nestis nemenda sem er athyglisvert og í 

mótsögn við þá almennu ánægju foreldra með þær reglur sem gilda í nestismálum. 
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8. Umræða 
Það er ánægjulegt að sjá að menntamálaráðuneytið leggur í núgildandi aðalnámskrá áherslu á 

heilbrigði og velferð sem einn af grunnþáttum menntunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23). Það er að mínu mati full ástæða til að taka þessi 

mál föstum tökum og hver skóli þarf að axla ábyrgð í þeim efnum. Um það vitnar bæði 

námskráin og lög og reglugerðir (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 

Ein leið fyrir grunnskólana við að framfylgja því sem aðalnámskráin boðar er að 

gerast þátttakandi í alþjóðlega samstarfsverkefninu Heilsueflandi grunnskóli. Þar fá skólarnir 

ýmsar leiðbeiningar og stuðning við að gera sinn skóla að ábyrgum aðila sem stuðlar í 

samstarfi við foreldra að heilbrigðum lífsstíl nemenda (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi Jóhann 

Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 5 – 6). Sjálfur er ég mjög hlynntur verkefninu 

Heilsueflandi grunnskóli og ég vildi sjá sem flesta skóla gerast virka aðila að verkefninu eða 

öðru sambærilegu. Ég tel því miður að í óefni stefni í neyslumálum barna og rannsóknir styðja 

þá skoðun mína. Þá er ég að tala bæði um offitu (Þingskjal 1149), takmarkaðan styrk og þol 

(Erlingur Jóhannsson, e.d.) og jafnvel D vítamínskort hjá oföldum börnum sem fá orku 

dagsins úr hitaeiningarríku en næringarsnauðu fæði (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, 2006, bls. 58).  

Skóli og foreldrar þurfa að taka höndum saman ef góður árangur á að nást í 

heilsuuppeldi barna. Neysla á skyndibita hefur aukist mikið síðustu ár á kostnað fiskneyslu. 

Ungmenni drekka að jafnaði hálfan lítra af gosdrykkjum á dag og offita meðal barna hefur 

aukist óhugnanlega síðustu ár (Þingskjal 1149). Í skýrslu starfshóps sem myndaður var af 

fagaðilum fyrir Alþingi koma þessar upplýsingar fram ásamt fullyrðingu þess efnis að líklegt 

sé að börn haldi uppteknum hætti varðandi matarvenjur þegar kemur á fullorðinsár hvort sem 

þær eru góðar eða slæmar (Þingskjal 1149). Að mínu mati styður þetta mikilvægi þess að taka 

meðvitaða ákvörðun um að stýra börnum á rétta braut. 

Í íhlutunarrannsókn sem gerð var meðal sjö til níu ára barna í nokkrum grunnskólum í 

Reykjavík kemur skýrt fram að fræðsla og skýr markmið varðandi aukna hreyfingu skilar sér 

bæði með betra vali á fæðu og betra líkamlegu ásigkomulagi (Erlingur Jóhannsson, e.d.). Þetta 

styður enn frekar nauðsyn þess að gera eitthvað í málunum en ekki fljóta sofandi að 

feigðarósi. Rannsókn sem gerð var meðal bandarískra skólabarna þar sem öll auka- og 

litarefni voru tekin úr mat í mötuneytum ásamt því að sykur var takmarkaður sýna sláandi 

niðurstöður um það að margt í nútímafæði hefur beinlínis skaðleg áhrif á þroska og getu til 



37 

 

náms (Sturla Kristjánsson, 2005). Ég velti fyrir mér hvort stóraukin tíðni ofnæmis, ofvirkni og 

athyglisbrests og einhverfu svo eitthvað sé nefnt megi að miklu leyti rekja til gjörbreyttar 

fæðu frá fyrri tímum. Því verður þó ekki svarað hér. 

Lundarskóli á Akureyri hefur verið þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli 

síðustu tvö skólaár. Á heimasíðu skólans er mikið kynningarefni tengt Heilsueflandi 

grunnskóla og stefnu skólans í þeim efnum (Lundarskóli, e.d.). Ég tel það góðar og ganglegar 

upplýsingar og vel fram settar. Þó mætti vera meira um almennan fróðleik tengdan heilbrigði 

og jafnvel tilvísanir í rannsóknir þar sem börn og foreldrar fá staðfestingu um gildi hollustu í 

víðu samhengi. Það þarf að vera sýnilegt hvað börn þurfa af næringarefnum og það mætti til 

dæmis gera með myndum eða hugmyndum af matseðli fyrir heila viku. Stór hluti íslenskra 

barna fær ekki ráðlagðan dagsskammt af ávöxtum og mikið vantar upp á að þau neyti þess 

grænmetis sem þau þurfa á að halda (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006, bls. 

11). Kannski gæti skólinn komið þar inn og boðið upp á grænmeti gegn vægu gjaldi eða hvatt 

alla til að hafa alltaf bita af grænmeti með öðru nesti 

Í rannsókn minni sem gerð var í Lundarskóla vorið 2013 vakti það strax athygli að sjá 

hversu mikið fleiri konur sáu sér fært um að svara þessum spurningalista en 76,6% svara var 

frá mæðrum og 2,8% frá bæði móðir og föður. Eftir stendur þá 20,6% svara sem skrifast á 

feðurna eina. Ég velti því fyrir mér hvort mæðurnar séu virkari þátttakendur í samskiptum við 

skólann eða að þær sjái frekar um matar- og nestismál barna sinna.  

Foreldrar nemenda í Lundarskóla voru almennt mjög ánægðir með reglur í 

nestismálum en 83% foreldra töldu reglur skólans um nesti vera af hinu góða þrátt fyrir ýmsar 

ábendingar um hvað betur mætti fara. Mikill meirihluti kennara eða 93% taldi að flestir 

foreldrar væru ánægðir með stefnuna. Kennarar sjálfir eru eins og foreldrar ánægðir með 

stefnuna um Heilsueflandi grunnskóla en tæplega 90% þeirra eru jákvæðir í garð hennar. Það 

er jákvætt að sjá að þessir aðilar eru hlynntir stefnunni þar sem  skólakerfið og foreldrar gegna 

lykilhlutverki í því að skapa góðar neysluvenjur meðal barna (Þingskjal 1149). 

Eitt af því sem ætti að gefa verkefninu meðbyr er að 55% foreldra telja að með 

verkefninu sé barnið meðvitaðra um gildi heilbrigðs lífsstíls en ella. Það er einmitt einn 

megintilgangurinn með verkefninu Heilsueflandi grunnskóli að gera nemendur meðvitaða um 

eigin heilsu og þekkja leiðir til að breyta rétt í þeim efnum (Sveinbjörn Kristjánsson, Helgi 

Jóhann Hauksson og Bryndís Kristjánsdóttir, 2010, bls. 7). Foreldrar 64% barna telja barnið 

sitt jákvætt út í Heilsueflandi grunnskóla en aðeins 1% telur börnin neikvæð út í stefnuna sem 

staðfestir það að stefnan á rétt á sér.  
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Það er forvitnilegt að sjá hversu oft kennari gerir athugasemd við nesti nemenda en 

81% kennara hafa oft eða stundum gert athugasemd við nesti nemenda sem er athyglisvert þar 

sem 83% foreldra eru ánægðir með reglurnar. Það lítur því út fyrir að foreldrar séu ánægðir 

með regluna en tilbúnir að brjóta hana þegar að svo ber undir. Kennarar gera heldur sjaldnar 

athugasemd við foreldrana eða 55,6% gera það stundum eða oftar. Ein skýringin er sú að það 

er meira inngrip því þá þarf að hringja eða senda póst. Hins vegar er spurning hvort 

áhrifaríkara sé að tala við foreldra ef gera þarf úrbót í nestismálum hjá nemanda. 

Ég hjó eftir því á heimasíðu Lundarskóla að talað er um nauðsyn þess að veita 

undantekningu frá hefðbundnu nesti tvisvar sinnum í mánuði. Miðað við athugasemdir 

foreldra virðist vera misbrestur á að það sé gert þar sem kvartað er yfir að sjaldan sé boðið 

upp á „frjálst nesti“. Ekki er þó útilokað að tilkynning um frjálsara nesti geti farið fram hjá 

foreldrum. Mig langar einnig að gera athugasemd við það að eitt af því sem mælt er með í 

nesti í Lundarskóla sem álegg á brauð er mysingur en hlutfall sykurs í þeirri fæðu er mjög 

hátt. 

Þegar kennarar voru spurðir út í mun á starfsgetu nemenda eftir að stefnan var tekin 

upp var það einungis tæplega 17% sem töldu sig finna frekar mikinn mun. Enginn kennari 

fann fyrir miklum mun. Sama hlutfall kennara eða 17% taldi sig finna mun á líðan nemenda. 

Þessi tala svipar til svara foreldra þar sem 8% töldu að barni sínu liði betur nú með breyttum 

áherslum en 73% þeirra telja verkefnið ekki hafa áhrif. Þá telja 11% kennara sig sjá mun á 

hegðun nemenda sem er lágt hlutfall.  

Þetta sýnir að meirihluti kennara og foreldra telur að breytt stefna í nestismálum hafi 

ekki nein afgerandi áhrif á velferð barnanna. Velta má fyrir sér hver ástæða þess er. Það kom 

fram að það eru ekki allir sem framfylgja tilmælum um nesti ef rýnt er í niðurstöður 

kennararannsóknar en þar kemur fram að tæp 90% kennara gera oft eða stundum 

athugasemdir við nesti barna. Einnig kemur fram að sá matur sem er í boði í mötuneyti 

skólans sé ekki alltaf í anda Heilsueflandi skóla. Þetta bendir til þess að stefnan virki ekki sem 

skyldi varðandi þá fæðu sem börn borða á meðan skólatíma stendur. Einnig má velta fyrir sér 

hvort vitund um heilsusamlegt fæði sleppi þegar skólatíma lýkur og þá fari börn að borða 

óhollari fæðu.  

Rannsóknarspurningin sem ég lagði af stað með við upphaf þessa verkefnis er 

svohljóðandi: „Stuðlar fræðsla og tilmæli til foreldra og nemenda varðandi mataræði að bættri 

líðan og betri starfsorku nemenda að mati kennara og foreldra?“ Ég vísa í fræðilega kaflanum 

í tvær rannsóknir sem bera vitni þess að svo sé. Hins vegar eru niðurstöður könnunar sem lögð 

var fyrir í Lundarskóla ekki eins afgerandi hvað það varðar. Ein skýringin á því gæti verið sú 
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að börnin hafi farið með heilsusamlegt nesti áður en stefnan var tekin upp enda segir Hannes 

Hrafnkelsson (2013) læknir að nestismál nemenda hafi breyst til hins betra á síðustu árum. Ef 

raunin er sú er kannski ekki hægt að ætlast til að kennarar og foreldrar sjái afgerandi mun á 

starfsgetu og líðan barna.  

Önnur skýring er sú að foreldrar séu ekki nógu fylgnir stefnunni og sendi börn sín með 

nesti sem er á gráu svæði. Stór hluti kennara gerir oft athugasemdir varðandi nesti barnanna ef 

það samræmist ekki tilmælum skólans. Það kemur einnig fram að börnin fari í frímínútum í 

verslun og geti keypt þar hvað sem þau vilja, s.s. gos og sælgæti og þá eru þau væntanlega 

með peninga sem foreldrar hafa afhent þeim. Þetta bendir til þess að það sé ekki alveg næg 

samstaða um stefnuna þó svo að meirihluti foreldra sé ánægur með hana. Erfitt er að segja til 

um hvað veldur. Sennilega vita flestir að heilsusamlegt fæði sé ákjósanlegt en eiga síðan 

erfiðara með að fylgja því eftir í framkvæmd.  
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9. Lokaorð 
Að búa við heilbrigði á líkama og sál eru líklega mikilvægustu gæðin í lífinu. Því miður 

höfum við ekki val um það hvort við veikjumst af sjúkdómum sem skerða lífsgæðin nema að 

takmörkuðu leyti. Það er þó einn veigamikill þáttur sem hægt er að hafa áhrif á en það eru 

sjúkdómar tengdir lífsstíl. Mikilvægt er að temja sér strax í bernsku góða siði og hlúa vel að 

eigin líkama því líklegt er að börn haldi sama mynstri í þeim neysluvenjum sem þau alast upp 

við á fullorðinsárum. Huga þarf að hvíld, hreyfingu og mataræði. Hér í þessari ritgerð hefur 

áherslan verið á mataræði þó lítillega hafi verið minnst á þætti er snúa að hreyfingu. 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur mikla áherslu á heilbrigði og velferð en það er einn af 

sex grunnþáttum menntunar. Þar eru lagðar skýrar línur varðandi það að skólanum beri skylda 

til að starfa með velferð barna að leiðarljósi og sýna gott fordæmi. Samstarf við foreldra þarf 

að vera gott. Ein leið til að hjálpa þessum aðilum í að vera samstíga í því að skapa góðar 

venjur er verkefnið Heilsueflandi skóli. Þar leggur skólinn línurnar varðandi helstu þætti er 

snúa að andlegri og líkamlegri velferð og hvetur foreldra til samstarfs og veitir fræðslu um 

málefni er snúa að heilbrigðum lífsstíl. 

Það er ekki að ástæðulausu sem þessi mál eru í brennidepli í námskrá. Ef allt væri eins 

og best verður á kosið þyrfti ekki að eyða tíma í að fjalla um mál er snúa að heilbrigðum 

lífsstíl. Rannsóknir hins vegar sýna að víða er pottur brotinn er kemur að fæðuvali og 

neysluvenjum. Neysla á ýmissi óhollustu er of mikil og það skortir á neyslu á hollri og 

næringarríkri fæðu. Allt of margir eru yfir kjörþyngd og er ástæðan bæði of mikil neysla og 

minnkandi hreyfing.   

Í inngangi tala ég um að ég telji að bætt líðan fáist með heilbrigðum lífsstíl og einnig 

aukin starfsgeta. Um það er vitnað í ritgerð minni og það er meðal annars tilgangur 

Heilsueflandi grunnskóla að bæta námsárangur. Mig langaði að skoða hver upplifun þeirra 

sem starfa í og með Heilsueflandi grunnskóla er og lagði upp með rannsóknarspurninguna: 

„Stuðlar fræðsla og tilmæli til foreldra og nemenda varðandi mataræði að bættri líðan og betri 

starfsorku nemenda að mati kennara og foreldra?“ Til að svara þessari spurningu var könnun 

lögð fyrir kennara og foreldra í Lundarskóla á Akureyri í maí árið 2013. Rannsóknir styðja 

það að bætt mataræði hafi mikil áhrif á líðan og starfsgetu ungs fólks. Þrátt fyrir það var 

niðurstaða rannsóknar minnar ekki eins afgerandi og ég átti von á.  

Þrátt fyrir það að niðurstaða rannsóknarinnar hafi ekki gefið eins sterkar vísbendingar 

um að breytt stefna hefði áhrif á líðan og starfsgetu og ég átti von á er margt gott við starf 
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Lundarskóla í þessum efnum. Taka þarf tillit til þess að enn sem komið er starfa þau í anda 

Heilsueflandi grunnskóla en eru ekki orðnir fullgildir þátttakendur. Ekki var hægt að sjá á 

heimasíðu skólans hvort upphafleg áætlun um innleiðingu hafi staðist eða hvort eitthvað hafi 

breyst. Nefnt var í könnun að fleiri þróunarverkefni væru í gangi í skólanum og þar með álag 

á starfsmönnum og eftirfylgni væri því kannski ekki eins og best væri á kosið. Ég tel 

mikilvægt að Lundarskóli leggi ekki árar í bát varðandi Heilsueflandi skóla heldur reyni að 

setja enn meiri kraft í starfið. Fleiri skólar innan sveitafélagsins og um land allt ættu að sækja 

um aðild að Heilsueflandi grunnskóla og leggja þar með sitt af mörkum í því skyni að efla 

heilbrigði og auka vellíðan og starfsgetu. Það gerist ekki á einni nóttu en með samstilltum 

hópum starfsmanna og foreldra ætti að vera hægt að ná góðum árangri. 

Ég hef við vinnslu þessarar ritgerðar orðið margs vísari um lifnaðarhætti ungs fólks. 

Ég hef fengið staðfestingu á þeim grun mínum að það sem við látum ofan í okkur skiptir 

verulegu máli í okkar daglega lífi. Hins vegar hefur þetta grúsk mitt einnig vakið upp 

spurningar og það er margt fleira sem hægt er að skoða varðandi grunnþáttinn heilbrigði og 

velferð í skólum. Ein hugmynd er sú að gera rannsókn á sjálfum nemendum og fá viðbrögð 

beint frá þeim. Einnig hefði verið spennandi að gera rannsókn á mötuneyti Lundarskóla eða 

mötuneytum skóla á Akureyri almennt þar sem farið er eftir sameiginlegum matseðli í leik- og 

grunnskólum bæjarins.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 Bréf til foreldra 

Kæra foreldri/forráðamaður barns/barna í Lundarskóla 

Ég undirritaður er að ljúka B.Ed. gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í lokaverkefni 

mínu hef ég ákveðið að skrifa um nesti skólabarna. Heimildaöflunin leiddi mig fljótt að því 

starfi sem er verið að vinna að í Lundarskóla í gegnum verkefnið heilsueflandi grunnskóli.  

Mig langar að biðja þig um að gefa þér 5 mínútur til að svara stuttri könnun þar sem ég skoða 

hvort það sé upplifun foreldra að stefnan um heilsueflandi grunnskóla skili sér í betra 

skólastarfi.  

Það er mér mjög mikils virði að sem flestir sjái sér fært  að hjálpa mér í þessari vinnu með því 

að svara meðfylgjandi spurningum. Vinsamlegast afritið vefslóðina hér að neðan og setjið í 

vefstikuna. Þá ætti könnunin að opnast. 

 

http://www.surveymonkey.com/s/TBH87WC 

 

Með kveðju og þakklæti 

Björn Björnsson 

http://www.surveymonkey.com/s/TBH87WC
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Fylgiskjal 2 Bréf til kennara 

 

Kæri kennari í Lundarskóla 

Ég undirritaður er að ljúka B.Ed gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í lokaverkefni 

mínu hef ég ákveðið að skrifa um nesti skólabarna. Heimildaöflunin leiddi mig fljótt að því 

starfi sem er verið að vinna að í Lundarskóla í gegnum verkefnið heilsueflandi grunnskóli. 

Mig langar að biðja þig um að gefa þér 5 mínútur til að svara stuttri könnun þar sem ég skoða 

hvort það sé upplifun kennara í Lundarskóla að bætt mataræði nemenda skili sér í betra 

skólastarfi.  

Þar sem úrtakið er ekki stórt er það mér mjög mikils virði að sem flestir sjái sér fært að hjálpa 

mér í þessari vinnu. 

 

Vinsamlegast afritið þessa vefslóð og setjið í vefstikuna. Þá á könnunin að birtast. 

http://www.surveymonkey.com/s/TNV6Y5B  

 

Með kveðju og þakklæti 

Björn Björnsson 

http://www.surveymonkey.com/s/TNV6Y5B


47 

 

 

Fylgiskjal 3 Spurningalisti til foreldra 

 

1. Hver svarar 

 Móðir/sjúpmóðir 

 Faðir/stjúpmaðir 

 Báðir foreldar 

 

2. Á hvaða stigi er barn þitt eða börn? 

 Yngsta stigi 

 Miðstigi 

 Unglingastigi 

 

3. Hvað finnst þér sem foreldri um reglur varðandi nesti í Lundarskóla sem heilsueflandi 

grunnskóla? 

 Af hinu góða 

 Íþyngjandi 

 Óþarfa forræðishyggja 

 Kostur á opnu svari 

 

 

4. Sérðu mun á líðan barns þíns eftir að stefnan um heilsueflandi grunnskóla var tekin upp í 

Lundarskóla? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 Ef já, hvernig hefur líðanin breyst? Opið svar 

 

5. Telur þú að barnið þitt sé meðvitaðra um gildi heilbrigðs lífsstíls eftir að stefnan um 

heilsueflandi grunnskóla var tekin upp 

 Já  

 Nei 

 Veit ekki 

 

6. Hvernig telur þú að þitt barn upplifi  reglur um nesti sem gilda í heilsueflandi grunnskóla? 

 Mjög jákvætt 

 Frekar jákvætt 

 Hvorki jákvætt né neikvætt 

 Frekar neikvætt 

 Mjög neikvætt 

 

http://www.surveymonkey.com/s/TBH87WC 

 

 

http://www.surveymonkey.com/s/TBH87WC
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Fylgiskjal 4 Spurningalisti til kennara 

1. Á hvaða stigi kennir þú? (Má merkja við fleiri en eitt). 

 Yngsta stigi 

 Miðstigi 

 Unglingastigi 

2.  Hversu ánægð/ánægður ertu með stefnuna Heilsueflandi grunnskóli í Lundarskóla? 

 Mjög ánægð/ur 

 Frekar ánægð/ur 

 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

 Frekar óánægð/ur 

 Mjög óánægð/ur 

 Veit ekki 

 

3. Sérðu mun á líðan nemenda eftir að stefnan var tekin upp? 

 Mikinn mun 

 Frekar mikinn mun 

 Hvorki lítinn né mikinn mun 

 Frekar lítinn mun 

 Mjög lítinn mun 

 Veit ekki 

 

4. Sérðu mun á hegðun nemenda eftir að stefnan var tekin upp? 

 Mikinn mun 

 Frekar mikinn mun 

 Hvorki lítinn né mikinn mun 

 Frekar lítinn mun 

 Mjög lítinn mun 

 Veit ekki 

 

5. Sérðu mun á starfsgetu nemenda eftir að stefnan var tekin upp og áður ? 

 Mikinn mun 

 Frekar mikinn mun 

 Hvorki lítinn né mikinn mun 

 Frekar lítinn mun 

 Mjög lítinn mun 

 Veit ekki 

 

6. Ef þér finnst breyting á starfsgetu, hegðun eða líðan nemenda í hverju felst hún helst? Opin 

spurning 

 

7. Gerir þú athugasemdir við nemendur varðandi þeirra ef það samræmist ekki stefnu skólans? 

 Oft 

 Stundum 
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 Sjaldan 

 Aldrei 

 

 

8. Hefur þú samband við foreldra ef nesti barnanna fellur ekki að tilmælum skólans? 

 Oft 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Aldrei 

 

9. Hvað telur þú að meirihluta foreldra finnist um reglur varðandi nesti í Lundarskóla sem 

heilsueflandi grunnskóla? 

 Af hinu góða 

 Íþyngjandi 

 Óþarfa forræðishyggja 

 Annað –opið svar 

 

http://www.surveymonkey.com/s/TNV6Y5B  

 

 

 

 

http://www.surveymonkey.com/s/TNV6Y5B

