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Ágrip 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að afla upplýsinga um þróun skólamötuneyta í 

grunnskólum á Íslandi. Markmiðið er að komast meðal annars að því hvort 

skólamötuneyti landsins hafi ávallt stuðst við opinberar ráðleggingar um mataræði. Notuð 

var megindleg aðferðafræði þar sem upplýsingum var aflað með spurningakönnun. Óskað 

var eftir þátttöku allra 74 sveitarfélaga landsins. Alls svöruðu 43 sveitarfélög og náðu 

svörin til 130 grunnskóla af þeim 172 sem starfræktir eru á landinu. Niðurstöður sýna að 

jákvæð þróun hefur orðið í skólamötuneytum grunnskóla landsins frá fyrsta starfsári 

þeirra og flest fylgja þau opinberum ráðleggingum um mataræði. Sveitarfélög landsins 

geta nýtt sér niðurstöður verkefnisins til að bæta starfsemi skólamötuneyta í grunnskólum 

sínum. 
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1 Inngangur 

Næring er öllum lífsnauðsynleg og hún fæst úr fæðunni. Góð næring samanstendur af 

fullkominni blöndu af hollu og fjölbreyttu fæði og ásamt reglulegri líkamlegri hreyfingu 

mynda þessi atriði undirstöður góðrar heilsu. Slæm næring getur orðið til þess að 

ónæmiskerfi veikist, líkur á sjúkdómum aukast, hægst getur á líkamlegum og andlegum 

þroska og afköst minnka (Embætti landlæknis, 2015). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) er skilgreining á góðri heilsu ekki einungis að vera 

laus við sjúkdóma og heilsubresti heldur einnig að njóta fullkominnar líkamlegrar, 

andlegrar og félagslegrar vellíðunar (World Health Organization, 2003).  

Börn og unglingar verja stórum hluta dagsins í skólanum og því þarf allt skólastarf að 

efla heilbrigði nemenda og stuðla markvisst að velferð og vellíðan þeirra. Skólinn þarf að 

skapa heilsueflandi umhverfi og jákvæðan skólabrag þar sem hugað er að heilbrigði og 

þroska nemenda en grundvallaratriði í velferð þeirra eru heilbrigði og hollar lífsvenjur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Í skólaumhverfinu þarf að stuðla að 

heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og góðu framboði á fjölbreyttum, hollum og 

næringarríkum mat. Leggja þarf áherslu á uppeldis- og félagslegt gildi máltíða sem meðal 

annars er gert með því að gefa nægan tíma til að borða, hvort sem nemendur koma með 

eigið nesti eða fá mat í skólanum. Einnig þarf að tryggja góð húsakynni til að matast í. Það 

er vafalaus krafa að nemendur fái næringu í skólanum sem uppfylli ákvæði um vel 

samsetta og góða fæðu (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). 

Í vinnslu þessa lokaverkefnis var upplýsinga aflað um þróun skólamötuneyta í 

grunnskólum á Íslandi og leitast eftir því að svara tveimur rannsóknarspurningum: Hvernig 

hafa skólamötuneyti í grunnskólum landsins þróast í gegnum tíðina og hafa mötuneyti 

grunnskólanna ávallt stuðst við opinberar ráðleggingar um mataræði?  

Lokaverkefnið er í fjórum hlutum sem skiptast í nokkra kafla. Í fyrsta hlutanum verður 

fjallað um fræðilegan bakgrunn þess efnis sem tengist verkefninu, eins og grunnskólalög, 

Manneldisráð og manneldismarkmið, Lýðheilsustöð og ráðleggingar um næringu og 

mataræði, Handbók fyrir skólamötuneyti og fyrri neyslukannanir. Í öðrum hluta verður 

fjallað um könnunina sjálfa, framkvæmd hennar og úrvinnslu gagna. Í þriðja hlutanum 

verður fjallað um niðurstöður könnunarinnar og í fjórða og síðasta hlutanum verða 

umræður út frá niðurstöðum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Mataræði hefur veigamikil áhrif á heilsu og líðan fólks. Það er því nauðsynlegt að afla 

þekkingar á neysluvenjum íslensku þjóðarinnar til að hægt sé að fylgjast með breytingum 

og þróun, leiðbeina um bætt mataræði, vinna gegn ýmsum sjúkdómum og offitu, og 

stuðla þannig að bættri heilsu og vellíðan.  

Skólamötuneyti eru rekin í flestum grunnskólum landsins en samkvæmt 

grunnskólalögum skulu nemendur eiga kost á skólamáltíðum sem séu í samræmi við 

opinber manneldismarkmið (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Skólamötuneytin geta 

stuðst við Handbók fyrir skólamötuneyti til þess að innleiða þau markmið í starfsemi sína. 

Handbókin er byggð á ráðleggingum Lýðheilsustöðvar um næringu og mataræði sem 

gefnar voru út árið 2006. Þær eru byggðar á fyrri manneldismarkmiðum og þeim 

neyslukönnunum og rannsóknum sem gerðar hafa verið á mataræði Íslendinga.  

Fyrstu rannsóknir á mataræði og neysluvenjum Íslendinga voru framkvæmdar af 

Manneldisráði sem síðar varð að Lýðheilsustöð og nú hefur Embætti landlæknis tekið við 

því starfi. 

Hér á eftir verður rýnt í grunnskólalög, farið yfir þróun opinberra manneldismarkmiða 

hérlendis, rakin verður saga þeirra stofnana er að þeim koma og skoðað verður annað 

útgefið efni og verkefni sem talin eru tengjast viðfangsefninu. Að lokum verður sagt frá 

helstu neyslukönnunum sem gerðar hafa verið á mataræði Íslendinga. 

2.1 Grunnskólalög 

Sveitarfélögin bera meginábyrgð á skólahaldi, en samt sem áður þurfa grunnskólarnir að 

fylgja ákveðnum lögum varðandi skólamötuneyti (Aðalnámskrá grunnskóla, 2012). Í 

grunnskólalögum frá árinu 1974, 34. grein, segir að skólanefnd sé heimilt að setja skilyrði 

um menntun eða starfsþjálfun skólabryta (lög um grunnskóla nr. 63/1974). Árið 1991 kom 

fram tillaga um að skipuð yrði samstarfsnefnd milli Menntamálaráðuneytisins og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og átti hún að sjá um framkvæmd grunnskólalaganna 

sem sett voru það sama ár. Verkefni nefndarinnar var meðal annars að gera áætlun um 

skólamáltíðir. Var þetta í fyrsta skipti sem skólamáltíðir voru nefndar í lögum um 

grunnskóla (lög um grunnskóla nr. 49/1991). Árið 1995 var sett í grunnskólalög að 

nemendur skyldu eiga kost á máltíð á skólatíma (lög um grunnskóla nr. 66/1995). Það var 

síðan árið 2008 að bætt var við þágildandi grunnskólalög að nemendur skyldu eiga kost á 

máltíð á skólatíma sem væri í samræmi við opinber manneldismarkmið (lög um 
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grunnskóla nr. 91/2008). Þau voru upphaflega gefin út af Manneldisráði, seinna 

Lýðheilsustöð og nú af Embætti landlæknis. 

2.2 Manneldisráð 

Manneldisráð Íslands varð upphaflega til árið 1939 þegar sjö manna nefnd var skipuð til 

að undirbúa og sjá um manneldisrannsóknir hér á landi, þar sem meðal annars væri aflað 

upplýsinga um fæðissamsetningu landsmanna ásamt því að undirbúa rannsóknir á 

næringargildi ýmissa íslenskra fæðutegunda. Manneldisrannsóknir sem gerðar voru í 

Færeyjum árin 1936-37 voru hafðar til hliðsjónar við undirbúning fyrstu 

neyslurannsóknarinnar hér á landi. Manneldisráð var formlega stofnað með lögum árið 

1945, þá með það hlutverk að veita heilbrigðisstjórninni ráðgjöf um málefni tengd 

manneldi og koma með tillögur um framkvæmd manneldisrannsókna. Þrátt fyrir þessa 

löggjöf lá starfsemi ráðsins niðri, vegna fjárskorts, allt til ársins 1974. Þá skipaði 

heilbrigðisráðherra nýja nefnd og ráðið fékk aukið fé frá Alþingi árið 1977 til að hefja 

könnun á neysluvenjum skólabarna í Reykjavík. Á sama tíma voru lög um Manneldisráð 

tekin til endurskoðunar og ný lög samþykkt árið 1978. Þá tilheyrði Manneldisráð 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu (Snorri Páll Snorrason, 1982). 

Manneldis- og neyslustefna fyrir Íslendinga varð ekki til fyrr en ríkisstjórn Íslands og 

Alþingi samþykktu hana árið 1989. Með stefnunni lýstu stjórnvöld yfir vilja sínum til að 

taka tillit til hollustu við allar ákvarðanir er vörðuðu matvæli auk þess að styðja við 

fræðslu um næringu og hollustu (Laufey Steingrímsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og 

Stefanía Ægisdóttir, 1991). Manneldisráð hefur staðið fyrir nokkrum rannsóknum og 

könnunum á sviði manneldisfræðinnar og hafa niðurstöður þeirra verið nýttar til að bæta 

heilsu landsmanna. Manneldisráð, auk áfengis- og vímuvarnaráðs, tóbaksvarnanefnd og 

slysavarnaráðs sameinuðust í eina stofnun, Lýðheilsustöð, árið 2003 (Ólafur Reykdal, 

2003). 

2.2.1 Manneldismarkmið fyrir Íslendinga, 1987 

Ísland var eina Norðurlandaþjóðin sem ekki átti aðild að samnorrænu 

manneldismarkmiðunum en Manneldisráð var þeirrar skoðunar að þau markmið væru of 

mikil umbylting fyrir þjóðina. Manneldisráð Íslands gaf því út fyrstu íslensku 

manneldismarkmiðin árið 1987 (Laufey Steingrímsdóttir, 1994). Tilgangur þeirra var að 

efla heilbrigði þjóðarinnar þar sem ráðleggingum var beint til almennings. Í 

manneldismarkmiðunum kom fram að heildarneysla orkuefna ásamt hæfilegu hlutfalli 

þeirra ætti að viðhalda eðlilegri líkamsþyngd. Ráðlagt var að borða sem fjölbreyttasta 

fæðu úr fæðuflokkunum fjórum; Grænmeti og ávöxtum, Kornmat, Mjólkurmat og Kjöti, 

fiski og eggjum (þingskjal nr. 757/1988–1989). 
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2.2.2 Manneldismarkmið fyrir Íslendinga, 1994 

Manneldismarkmið Íslendinga voru endurskoðuð árið 1994 og íhugað var að samræma 

þau við markmið frá öðrum Norðurlöndum. Horfið var frá því, og sýnir endurbætta 

útgáfan enn hægfara breytingar í átt að hollara mataræði þjóðarinnar. 

Manneldismarkmiðin voru ætluð fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri og voru 

aðaláherslurnar eftirfarandi: Að æskilegt væri að hafa heildarneyslu í samræmi við 

orkuþörf til þess að tryggja eðlilega líkamsþyngd, vöxt barna og þroska, og að gæta þyrfti 

að samsetningu fæðunnar. Æskilegt væri að neyta fjölbreytts fæðis úr öllum fæðuflokkum 

í þeim hlutföllum orkuefna sem ráðlagt var. Fæðuflokkarnir mynduðu nú fæðuhringinn og 

voru orðnir sex talsins: Kjöt, fiskur og egg, Mjólk og mjólkurmatur, Feitmeti, Brauð og 

aðrar kornvörur, Grænmeti, kartöflur og baunir og Ávextir (Laufey Steingrímsdóttir, 1994). 

2.3 Lýðheilsustöð 

Hugtakið lýðheilsa lýsir almennu heilsufari þjóðar eða þjóðfélagshóps, svo sem líkamlegri, 

andlegri og félagslegri heilsu. Lýðheilsa snertir flest öll svið samfélagsins, hún byggir á 

vísindalegum grunni og stuðlar að hnitmiðuðu forvarna- og heilsueflingarstarfi fyrir 

þjóðina (Lýðheilsa, e.d). 

Árið 2003 var Lýðheilsustöð stofnuð samkvæmt lögum nr. 18/2003 (lög um 

Lýðheilsustöð nr. 18/2003). Markmið hennar var meðal annars að veita tækifæri til 

heilbrigðs lífernis, efla lýðheilsu og lýðheilsustarf í samvinnu við aðra sem að því koma. 

Stofnunin átti meðal annars að efla rannsóknir og kennslu á öllu sem tengdist lýðheilsu, 

fylgjast með og kynna nýja þekkingu, meta árangur lýðheilsustarfs og sjá um forvarna- og 

heilsueflingarverkefni fyrir ríkið. Þann 1. maí árið 2011 tók Embætti landlæknis við 

starfsemi Lýðheilsustöðvar. Hún starfaði því ekki lengi sem sjálfstæð eining en á þeim 

tíma vann hún að ýmsum þýðingarmiklum verkefnum eins og ráðleggingum um næringu 

og mataræði sem tóku við af manneldismarkmiðum Íslands, Handbók fyrir skólamötuneyti 

og verkefnið Allt hefur áhrif, einkum við sjálf! (Jórlaug Heimisdóttir og Jón Óskar 

Guðlaugsson, 2011). 

2.3.1 Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar, 2006 

Ráðleggingar um mataræði og næringarefni, fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri, 

voru gefnar út árið 2006 af Lýðheilsustöð og voru þær endurskoðuð útgáfa af fyrri 

manneldismarkmiðum. Í þeim var rætt um það helsta sem vert væri að fara eftir til þess 

að lifa heilbrigðu lífi hvað mataræði varðar. Ráðlagt var að borða grænmeti og ávexti 

daglega og að borða ætti fisk að minnsta kosti tvisvar í viku, jafnvel oftar. Talið var 

æskilegt að auka hlut grófs kornmetis, velja fremur fituminni mjólkurvörur og nota olíu 
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eða mjúka fitu í stað harðrar fitu. Þá var ráðlagt að draga sem mest úr saltneyslu, taka inn 

lýsi til þess að fá D-vítamín og drekka nóg af vatni. 

Ef ráðleggingunum var fylgt eftir mátti koma í veg fyrir skort á næringarefnum ásamt 

því að stuðlað væri að jafnvægi á milli næringarefna. Dagleg hreyfing var hluti af 

ráðleggingunum vegna þess að með góðu jafnvægi á milli matar og hreyfingar væri 

stuðlað að heilbrigðri líkamsþyngd og heilsusamlegu líferni. Með góðu fæðuvali mætti 

einnig draga úr líkum á ýmsum sjúkdómum (Lýðheilsustöð, 2006). Í ráðleggingunum var 

hvorki gert ráð fyrir sælgæti né gosi enda væri neysla sykurríkra vara óþörf. Þó væri hægt 

að neyta sætinda í hófi ef fæðuval væri gott og fjölbreytt og stunduð væri röskleg hreyfing 

reglulega (Lýðheilsustöð, 2006). 

2.3.2 Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar, 2015 

Árið 2015 gaf Embætti landlæknis út endurskoðaða útgáfu af ráðleggingum um mataræði 

(sjá mynd 1). 

 

Mynd 1. Ráðleggingar um mataræði. 

Þar sem þær voru nýútkomnar þegar könnun þess verkefnis sem hér birtist var gerð, var 

reiknað með að þátttakendur könnunarinnar tækju enn mið af eldri ráðleggingum við 

svörun spurninganna. Ekki voru gerðar miklar breytingar á ráðleggingunum en áherslur 

eru þó aðeins breyttar. Í nýju ráðleggingunum er lögð áhersla á að hafa ber, hnetur og fræ 

í mataræðinu ásamt baunum og linsum. Einnig er þar að finna mikinn fróðleik og ýmis 
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hollráð um hvernig best sé að fylgja ráðleggingunum eftir. Bent er á að til þess að velja 

hollari kostinn sem oftast, þá sé gott að kaupa vörur merktar Skráargatinu (sjá mynd 2). 

 

Mynd 2. Skráargatið. 

Það merki gefur til kynna að varan uppfylli ákveðin skilyrði varðandi samsetningu 

næringarefna. Að öðru leyti eru áherslur embættisins þær sömu og í ráðleggingum 

Lýðheilsustöðvar (Embætti landlæknis, 2015).  

2.3.3 Annað útgefið efni 

Lýðheilsustöð gaf út annað efni sem gott er að styðjast við samhliða ráðleggingunum. Má 

þar nefna til dæmis Fæðuhringinn, Diskinn og 5 á dag. Þessi fróðleikur er í samræmi við 

útgefnar ráðleggingar frá árinu 2006. Vegna þess hve stutt er síðan nýrri ráðleggingar voru 

gefnar út er enn ekki búið að uppfæra þetta efni í samræmi við breyttar áherslur þeirra. 



16 

 

Mynd 3. Fæðuhringurinn. 

Til þess að fá öll þau næringarefni sem líkaminn þarfnast er gott að borða sitt lítið af 

hverju úr Fæðuhringnum (sjá mynd 3). Þau matvæli sem eru rík af næringarefnum eru til 

dæmis grænmeti, ávextir, gróft kornmeti, belgjurtir, fituminni mjólkurvörur, fiskur, 

þorskalýsi, magurt kjöt og fleira. Til þess að tryggja fjölbreytni í fæðuvali má setja saman 

máltíðir með fæðuhringinn í huga. 

Fæðuhringnum er skipt í eftirfarandi sex fæðuflokka: Kornvörur, Grænmeti, Ávextir og 

ber, Mjólk og mjólkurvörur, Fiskur, kjöt, egg, baunir og hnetur og Feitmeti. Í miðju 

hringsins er mynd af vatnsglasi til að minna á mikilvægi vatnsdrykkju og í jöðrum hringsins 

sést fólk stunda ýmiss konar hreyfingu til áminningar um mikilvægi hennar fyrir heilsuna. 
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Mynd 4. Diskurinn. 

Til að stuðla að aukinni fjölbreytni í skólamáltíðum getur einnig verið gott að styðjast 

við Diskinn (sjá mynd 4). Gert er ráð fyrir því að einn þriðjungur hans innihaldi grænmeti 

eða ávexti, annar þriðjungurinn kolvetnarík matvæli – helst gróft og trefjaríkt kornmeti 

eða kartöflur, og síðasti þriðjungur próteinrík matvæli sem eru til dæmis fiskur, kjöt, egg, 

baunir eða mjólkurvörur.  
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Þegar kemur að grænmeti og ávöxtum er ráðlagt að borða fimm skammta, þrjá af 

grænmeti og tvo af ávöxtum, eða minnst 500 grömm á dag (sjá mynd 5).  

 

Mynd 5. Veggspjaldið 5 á dag. 

Samkvæmt nýútgefnum ráðleggingum telst eitt glas af ávaxtasafa þó ekki lengur sem 

einn skammtur. Einnig er lögð áhersla á að neysla grænmetis vegi þyngra en neysla 

ávaxta.  

2.4 Handbók fyrir skólamötuneyti 
Handbók fyrir skólamötuneyti er ætluð öllum þeim sem útbúa mat fyrir börn í grunnskóla 

og er tilgangur hennar að auðvelda starfsfólki að bjóða börnum upp á hollan og góðan 

mat. Börn verja meirihluta dagsins í skólanum og eru því skólamáltíðir mikilvægar og gefa 

gott tækifæri til þess að bæta neysluvenjur barna. Von þeirra sem skrifuðu handbókina er 

að allir skólar leggi áherslu á holla fæðu og að hugað sé að fjölbreyttu fæðuvali 

(Lýðheilsustöð, 2010). 

Í handbókinni er að finna hugmyndir sem hver og einn grunnskóli getur haft til 

hliðsjónar við gerð matseðla fyrir skólamötuneyti sitt. Gert er ráð fyrir að boðið sé upp á 

heita máltíð í hádeginu að minnsta kosti fjóra daga vikunnar og að ekki sé höfð köld 

máltíð oftar en einu sinni í viku. Best sé þó að hafa heitan mat alla daga. Þá er gert ráð 

fyrir að alltaf séu ávextir eða grænmeti með hádegisverði og að boðið sé upp á kalt vatn 

eða léttmjólk með flestum máltíðum. Í handbókinni segir að betra sé að bjóða upp á 
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margar litlar máltíðir frekar en fáar stórar. Einnig er bent á að æskilegt sé að bjóða upp á 

ávexti í áskrift því þeir geti farið illa í skólatöskum barna komi þau með þá að heiman. 

Nota skal ráðleggingar Lýðheilsustöðvar og haga þarf hráefnisvali og matargerð þannig að 

magn fitu, próteina, sykurs og annarra kolvetna sé í samræmi við þær. Einnig er æskilegt 

að fylgja ráðleggingum Lýðheilsustöðvar um mataræði og næringarefni við gerð matseðla 

til þess að skólamáltíð, ásamt morgunbita í nestistíma, fullnægi þriðjungi af ráðlögðum 

dagskammti (RDS) fyrir börn af A- og C- vítamíni, járni og kalki og einnig ætti hún að veita 

um það bil þriðjung af meðalorkuþörf og próteinum á dag (Lýðheilsustöð, 2010). 

Í handbókinni er að finna góð ráð sem hægt er að nýta til þess að draga úr matvendni 

barna og kenna þeim að borða eitthvað nýtt. Þar eru útskýringar á ráðlögðum 

dagskömmtum næringarefna, bent er á hvar góða og slæma fitu sé að finna og 

upplýsingar um hvað sé hægt að gera fyrir þau börn sem eru á sérfæði, með ofnæmi, óþol 

eða sjúkdóma sem krefjast ákveðinnar næringar. Gefin eru góð ráð sem tengjast 

innkaupum og birgjum, hollráð við matseðlagerð og samsetningu máltíða. Í handbókinni 

er svo einnig að finna sýnishorn af uppskriftum sem hægt er að nota í mötuneytum og 

rætt er um hvernig hægt sé að hafa matartímann sem ánægjulegastan fyrir börnin. Að 

lokum er svo að finna ábendingar varðandi hreinlæti og þrif. Í handbókinni er því mikið af 

góðum og nytsamlegum upplýsingum og ætti hvert skólamötuneyti að hafa hana til 

hliðsjónar við starfsemi sína (Lýðheilsustöð, 2010). 

2.5 Allt hefur áhrif, einkum við sjálf! 

Fyrsta verkefni Lýðheilsustöðvar, Allt hefur áhrif, einkum við sjálf!, hófst formlega árið 

2005 og var unnið í samstarfi við sveitarfélög og heilsugæsluna á Íslandi. Markmiðið með 

þátttöku sveitarfélaganna var að færa skólamáltíðir í grunnskólum þeirra nær 

ráðleggingum Lýðheilsustöðvar. Megintilgangur verkefnisins var að stuðla að heilbrigði og 

betri lífsháttum barna og fjölskyldna þeirra með því að leggja áherslu á bætt mataræði og 

aukna hreyfingu. Þannig væri hægt að sporna gegn þeirri þróun að kyrrseta var að aukast, 

neysluvenjur að breytast og börn að þyngjast. Þetta verkefni var metnaðarfullt og 

umfangsmikið þar sem í því var sett stefna til ársins 2010. Verkefnið var byggt á lögum um 

Lýðheilsustöð og heilbrigðisáætlun, sem Alþingi samþykkti í maí 2001 og gilti til 2010, en 

sú áætlun tók mið af Evrópuáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) (Jórlaug 

Heimisdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2011). 

Í upphafi var kynningarbréf um verkefnið sent til allra sveitarfélaga á Íslandi og óskað 

eftir samstarfi. Alls tóku 24 sveitarfélög þátt í verkefninu til ársins 2010. Í hverju 

sveitarfélagi var myndaður stýrihópur sem sá um skipulagningu og framkvæmd aðgerða. Í 

stýrihópunum voru fulltrúar stjórnsýslu sveitarfélagsins, skólastofnana, íþróttahreyfinga, 
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foreldra og heilsugæslu. Hlutverk stýrihópanna var að útbúa sína eigin aðgerðaáætlun eða 

stefnu um lífshætti barna með áherslu á bætt mataræði og aukna hreyfingu. Verkefnið var 

því mótað í samráði við hvert þátttökusveitarfélag. Lýðheilsustöð hélt kynningar- og 

samráðsfund um verkefnið árið 2006 í þeirri von að verkefnið myndi þróast og að fleiri 

sveitarfélög landsins tækju upp þessa hugmyndafræði. Þá gafst gestum fundarins tækifæri 

til að hafa áhrif á verkefnið með því að varpa fram sínum hugmyndum. 

Matvælaframleiðendur í Samtökum iðnaðarins sýndu verkefninu áhuga og lögðu sitt af 

mörkum með því að bjóða skólamötuneytum úrval af hollum, innlendum afurðum. Gott 

samstarf var við þau sveitarfélög og aðila sem seldu skólamötuneytum tilbúinn mat 

(Jórlaug og Jón, 2011). 

Árin 2005, 2006 og 2007 fengu allir leik- og grunnskólastjórar landsins beiðni um 

þátttöku í könnun um verkefnið. Þar var spurt út í stefnu skólans og skólastarf sem við 

kom meðal annars hreyfingu, næringu, framboði á mat í skólunum ásamt fleiri þáttum. 

Niðurstöðurnar voru greindar fyrir hvert og eitt sveitarfélag til að meta stöðuna og sjá 

hvar væri hægt að gera betur. Lokaniðurstöður verkefnisins leiddu í ljós að framboð matar 

og drykkjar í grunnskólum var nær ráðleggingum Lýðheilsustöðvar en áður (Jórlaug og 

Jón, 2011). Verkefnið hafði því mjög jákvæð áhrif á mörg sveitarfélög landsins. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) veitti verkefninu Allt hefur áhrif, einkum við 

sjálf! viðurkenningu fyrir lýðheilsustarf sem styddi aðgerðir sveitafélaganna að aukinni 

hreyfingu og bættri næringu þannig að sporna mætti gegn auknum offituvanda 

þjóðarinnar (Jórlaug og Jón, 2011).  

2.6  Neyslukannanir og rannsóknir 

Ráðleggingar um mataræði eru byggðar á ýmsum rannsóknum og neyslukönnunum. Hér á 

landi hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir og kannanir á vegum Manneldisráðs, 

Lýðheilsustöðvar og Embættis landlæknis, á mataræði og neysluvenjum landsmanna. 

Fyrsta könnunin á mataræði Íslendinga, sem náði yfir allt landið, var framkvæmd af Júlíusi 

Sigurjónssyni prófessor árið 1939. Manneldisráð Íslands var stofnað sama ár í tengslum 

við könnunina (Júlíus Sigurjónsson, Trausti Ólafsson og Helgi Tómasson, 1943). Það var 

síðan ekki fyrr en árin 1979-80 sem næsta könnun var gerð á mataræði Íslendinga, einnig 

á vegum Manneldisráðs. Jón Óttar Ragnarsson og Erla Stefánsdóttir sáum um framkvæmd 

hennar, en hún náði eingöngu til höfuðborgarsvæðisins vegna fjárskorts (Jón Óttar 

Ragnarsson, Erla Stefánsdóttir og Manneldisráð Íslands, 1981).  

Í manneldis- og neyslustefnu fyrir Íslendinga, sem var samþykkt af ríkisstjórn Íslands 

og Alþingi árið 1989, var tekið fram að ítarleg könnun á mataræði landsmanna skyldi vera 

gerð árið 1990. Það voru Manneldisráð Íslands og Heilbrigðisráðuneytið sem stóðu fyrir 
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könnuninni (Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 1991). Árið 2002 var ákveðið að gera 

landskönnun um mataræði Íslendinga sem væri hliðstæð könnuninni frá 1990 til að sjá 

hvaða breytingar hefðu orðið á mataræði frá síðustu könnun (Laufey Steingrímsdóttir, 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2003). Samsvarandi könnun var 

endurtekin árið 2010-2011, vegna breytinga á lífsháttum og aðstæðum fólks, nýrra 

matreiðsluaðferða sem höfðu þróast á þessum árum auk tilkomu fjölda nýrra 

fæðutegunda (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2011). Flestar þessara kannana eiga það 

sameiginlegt að þátttakendur voru allir 15 ára og eldri, en nokkrar kannanir sem snúa 

sérstaklega að mataræði barna hafa einnig verið gerðar. 

Baldur Johnsen læknir stóð fyrir fyrstu tveimur skipulögðu rannsóknunum á mataræði 

skólafólks. Fyrri rannsóknin var gerð á Vestfjörðum árið 1939 og sú seinni í Reykjavík árið 

1977 (Baldur Johnsen og Manneldisráð Íslands, 1981). Manneldisráð stóð síðan fyrir 

könnun á mataræði ungs skólafólks árin 1992-93 þar sem þátttakendur voru nemendur í 

5., 7. og 9. bekk grunnskóla (Laufey Steingrímsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og 

Stefanía Ægisdóttir, 1993). Sambærileg rannsókn var ekki gerð aftur fyrr en árin 2003-

2004, en þá var rannsakað mataræði 9 og 15 ára barna og unglinga. Inga Þórsdóttir, 

prófessor í næringarfræði stjórnaði rannsókninni á Rannsóknarstofu í næringarfræði (RÍN) 

en sérgrein RÍN er að rannsaka mataræði og heilsu barna og unglinga. Breytt hefur verið 

um áherslur ráðlegginga til foreldra ungra barna á Íslandi, meðal annars vegna vinnu RÍN 

(Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006).  

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni um hina ýmsu aldurshópa hér 

á landi en þó engin sem er sambærileg þeirri rannsókn sem hér birtist. Fáar opinberar 

upplýsingar eru til um þróun skólamötuneyta á Íslandi og því var ákveðið að leita til 

sveitarfélaganna til þess að nálgast þær. 
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3 Könnunin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notast var við. Fjallað 

verður um tilgang könnunarinnar, val á þátttakendum og rannsóknarsnið. Einnig verður 

lýst hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig úrvinnslu gagna var háttað. 

3.1 Tilgangur könnunar 

Í könnuninni var ætlunin að afla upplýsinga um þróun skólamötuneyta í grunnskólum á 

Íslandi og leitast eftir því að svara tveimur rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig hafa skólamötuneyti í grunnskólum landsins þróast í gegnum tíðina?  

2. Hafa mötuneyti grunnskólanna ávallt stuðst við opinberar ráðleggingar um mataræði? 

Niðurstöðurnar munu nýtast sveitarfélögum landsins og skólamötuneytum 

grunnskólanna.  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur könnunarinnar voru sveitarfélög á Íslandi. Á Íslandi eru 74 sveitarfélög. Í 

flestum þeirra eru starfræktir grunnskólar og eru þeir 172 talsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). Óskað var eftir þátttöku allra sveitarfélaganna. Alls 

svöruðu 43 sveitarfélög þar sem starfræktir eru samtals 130 grunnskólar og nær svörunin 

því til 75% grunnskóla landsins. Svarhlutfall sveitarfélaganna var 58% og dreifðist nokkuð 

jafnt yfir landið.  

3.3 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Rannsóknarsniðið var megindlegt þar sem notast var við spurningakönnun til að afla 

upplýsinga. Með því að nota spurningakönnun er hægt að afla upplýsinga frá mörgum 

aðilum í einu á stuttum tíma (Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006). Vefforritið Google 

Forms var notað til að útbúa spurningakönnunina (sjá viðauka 1) og var hún höfð 

aðgengileg á veraldarvefnum. Netföng sveitarfélaganna voru fengin af vefsíðu Sambands 

íslenskra sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.) og vefslóð á 

spurningakönnunina send þátttakendum í tölvupósti ásamt fylgibréfi með ósk um 

þátttöku (sjá viðauka 2). Tvívegis var send ítrekun í tölvupósti til þess að fá betri svörun.  

3.4 Úrvinnsla gagna 

Í vefforritinu Google Forms er sá möguleiki fyrir hendi að láta forritið sjálft útbúa 

samantekt úr niðurstöðum og var sá möguleiki nýttur að hluta til. Þar sem í mörgum 
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spurningum var boðið upp á skriflega svarmöguleika, voru þau svör tekin saman af 

höfundum. Notast var við tölvuforritið Excel til þess að búa til töflur og myndir. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar. Spurningakönnunin 

skiptist í tvo hluta; fyrri hluta, sem sneri að fyrsta starfsári skólamötuneyta grunnskóla 

sveitarfélaganna og seinni hluta, sem sneri að starfsemi skólamötuneyta grunnskóla 

sveitarfélaganna nú til dags. Hér á eftir verða niðurstöður settar fram í þremur hlutum. 

Fyrst eru teknar fyrir niðurstöður er varða fyrsta starfsárið, síðan eru nefndar helstu 

breytingar sem orðið hafa á milli tímabila og að lokum eru niðurstöður er varða stöðu 

skólamötuneyta nú á dögum. Ekki svöruðu öll sveitarfélög öllum spurningum, hugsanlega 

vegna skorts á upplýsingum. Gefið er upp við hverja spurningu hversu mörg sveitarfélög 

svöruðu henni (n=?). 

4.1 Upphaf starfsemi skólamötuneyta í grunnskólum. 

Í grunnskólum tveggja sveitarfélaga hafa verið starfandi skólamötuneyti frá árinu 1929. 

Árið 1972 voru starfandi skólamötuneyti í grunnskólum 11 sveitarfélaga og ekki voru 

stofnuð fleiri fyrr en árið 1991. Á árunum 1991-2008 hófst starfsemi skólamötuneyta í 

grunnskólum 30 sveitarfélaga til viðbótar (n=41).  

Í þeim sveitarfélögum þar sem fleiri en einn grunnskóli er til staðar hófst starfsemi 

skólamötuneytanna á mismunandi tíma í 70% tilvika (n=43).  

Í flestum sveitarfélögum voru skólamötuneyti heimavistarskóla ekki höfð til hliðsjónar 

(sjá mynd 7). 

 

Mynd 6. Mötuneyti heimavistarskóla til hliðsjónar. 

17% 19% 

64% 

Að öllu leyti Að hluta til Nei
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Á fyrsta starfsári skólamötuneytanna voru heitar máltíðir í boði alla daga vikunnar í 

74% sveitarfélaganna, fjóra daga vikunnar í 16% þeirra, þrjá daga vikunnar í 7% 

sveitarfélaganna en aldrei í 2% þeirra (n=43).  

Þá daga sem ekki voru heitar máltíðir í boði í skólamötuneytum grunnskólanna var 

algengast að hafa léttar máltíðir, brauð, skyr, súpur, ávexti eða grænmeti í staðinn (n=7).  

4.2 Breytingar milli tímabila 

Frá fyrsta starfsári skólamötuneyta grunnskólanna, til dagsins í dag, hafa orðið ýmsar 

breytingar. Meðal annars hafa orðið breytingar er varða næringu skólamáltíða, menntun 

matráða og hlutfall nemenda í áskrift að skólamáltíðum í grunnskólunum. 

Tafla 1. Spurningar um næringu. 

 Fyrsta starfsár Staðan nú 

Spurningar n=x Já 
Að 

hluta til 
Nei Annað n=x Já 

Að 

hluta til 
Nei Annað 

Voru/eru opinberar ráðleggingar um mat og 

næringu hafðar til hliðsjónar? 
43 37% 7% 26% 30% 43 77% 19% 0% 5% 

Komu/koma næringarfræðingar að gerð 

matseðla? 
41 15% 7% 56% 22% 42 14% 12% 74% 0% 

Var/er næringargildi matseðla reiknað út? 43 7% 5% 67% 21% 43 23% 7% 63% 7% 

Tafla 1 sýnir svarhlutfall þeirra spurninga er varða næringu eins og staðan var á fyrsta 

starfsári skólamötuneyta grunnskólanna og eins og hún er nú. 

Á fyrsta starfsári skólamötuneyta grunnskólanna var útreikningum á næringargildi 

matseðla framfylgt á þann hátt að þeir voru annað hvort sendir til yfirlestrar hjá 

Lýðheilsustöð eða þá að þjónustuaðili skólamötuneytis sá um útreikningana (n=2).  

Staðan nú til dags er að í fjórum sveitarfélögum sjá næringarfræðingar um útreikninga 

matseðla skólamötuneyta, í fjórum sveitarfélögum er maturinn keyptur frá fyrirtækinu 

Skólamatur sem sér um alla útreikninga, í einu sveitarfélagi er notað næringarforrit, í einu 

sveitarfélagi sér utanaðkomandi matvælasérfræðingur um útreikninga, í einu sveitarfélagi 

sér kokkur skólamötuneytis um þá og í einu sveitarfélagi er næringargildi matseðla 

reiknað út á vikulegum grunni (n=12). 

 

  



27 

Tafla 2. Spurning um menntun yfirmanna skólamötuneyta. 

 Fyrsta starfsár Staðan nú 

Spurning n=x Já 
Að hluta 

til 
Nei Annað n=x Já 

Að hluta 

til 
Nei Annað 

Sá/sér faglært fólk um matreiðsluna í 

skólamötuneytunum? 
43 30% 14% 42% 14% 43 53% 16% 26% 5% 

Tafla 2 sýnir svarhlutfall þeirra spurninga er varða menntun yfirmanna bæði fyrr og nú. 

Menntun faglegra yfirmanna skólamötuneyta grunnskólanna á fyrsta starfsári þeirra 

var í þremur sveitarfélögum kokkar, í fjórum sveitarfélögum matreiðslumeistarar, í 

þremur sveitarfélögum matreiðslumenn, í tveimur sveitarfélögum var talað um matráða, í 

einu sveitarfélagi var það kennari með heimilisfræðival og í tveimur sveitarfélögum aðilar 

sem höfðu lokið námi í húsmæðraskóla (n=15). Menntun faglegra yfirmanna 

skólamötuneytanna nú til dags er ýmist matreiðslumeistarar, matreiðslumenn, kokkar, 

matsveinar, háskólamenntun, húsmæðraskólamenntun, framhaldsskólamenntun eða 

námskeið fyrir matráða (n=32).  

Hlutfall nemenda í áskrift að máltíðum á fyrsta starfsári skólamötuneytanna var mjög 

breytilegt, mikill breytileiki var milli sveitarfélaga og svör voru gróf (n=42). 

 Í tíu sveitarfélögum var hlutfall nemenda í áskrift 100%,  

 Í ellefu sveitarfélögum var það á bilinu 70-90%,  

 Í einu sveitarfélagi 60-70% og í fimm sveitarfélögum var hlutfall nemenda 

ýmist 15-45%.  

 Í fjórum sveitarfélögum var hlutfallið um 100% í dreifbýlisskólum 

sveitarfélagsins en um helmingi minna í þéttbýlisskólum.  

 Í tíu sveitarfélögum lágu upplýsingar ekki fyrir.  

Hlutfall nemenda í áskrift að máltíðum hefur aukist og hvergi er hlutfallið nú lægra en 

60% (n=42). 

 í fjórtán sveitarfélögum er hlutfallið 100%,  

 í tuttugu og fimm sveitarfélögum er það á bilinu 70-99% 

 í þremur sveitarfélögum er hlutfallið 60-70%.  

4.3 Staðan nú á dögum 

Spurningakönnunin innihélt ítarlegri spurningar er varða stöðu skólamötuneyta 

grunnskólanna nú á dögum heldur en á fyrsta starfsári þeirra. Spurt var hver sæi um gerð 

matseðla ef næringarfræðingar gerðu það ekki og í flestum tilfellum voru það starfsmenn 

eða yfirmenn skólamötuneytanna (n=31). 
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Stuðst er við Handbók fyrir skólamötuneyti við gerð matseðla að öllu leyti í 26% 

sveitarfélaganna, að miklu leyti í 44% þeirra og einungis að hluta til í 21%. Stuðst er við 

eitthvað annað í 9% sveitarfélaganna (n=43). 

Í skólamötuneytum grunnskóla sveitarfélaganna er boðið upp á mat sem er eldaður á 

staðnum í 64% þeirra, eingöngu að hluta til í 10%, maturinn kemur tilbúinn í 14% 

sveitarfélaganna og annað er gert í 12% þeirra (n=42).  

Boðið er upp á grænmeti (n=43) og ávexti (n=43) með hádegismat í skólamötuneytum 

grunnskólanna í flestum sveitarfélögum (sjá mynd 8).  

 

Mynd 7. Grænmeti og ávextir. 

Áskrift að máltíðum í skólamötuneytum grunnskólanna er þannig háttað að hún gildir 

heilan mánuð í einu í 51% sveitarfélaganna, hægt er að velja einstaka daga í 12% 

sveitarfélaganna, heila viku í einu í 2% þeirra og annar háttur er hafður á í 35% 

sveitarfélaganna (n=43). 

Í langflestum sveitarfélögunum var gott aðgengi að köldu og fersku drykkjarvatni í 

grunnskólum þeirra (n=43) ( sjá mynd 9). 

 

Mynd 8. Aðgengi að köldu og fersku drykkjarvatni. 
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Já Nei
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5 Umræður 

Í þessu lokaverkefni var leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum sem nefndar 

voru í inngangi. Með fyrri rannsóknarspurningu var markmiðið að komast að því hvernig 

skólamötuneyti hafa þróast í grunnskólum landsins frá fyrsta starfsári þeirra. Markmiðið 

með rannsóknarspurningu tvö var að kanna hvort að mötuneyti grunnskólanna hafi ávallt 

stuðst við opinberar ráðleggingar um mataræði. 

 Megintilgangur þessa lokaverkefnis var fyrst og fremst að afla upplýsinga um 

sögulegan bakgrunn skólamötuneyta því slíkar upplýsingar lágu ekki fyrir. Mikill 

ávinningur er af þessum upplýsingum, og geta sveitarfélögin til dæmis nýtt þær til þess að 

efla starfsemi skólamötuneyta í grunnskólum landsins. 

5.1 Þróun skólamötuneyta í grunnskólum landsins 

Í niðurstöðum kom fram að elstu skólamötuneyti þeirra grunnskóla er svöruðu 

könnuninni hafa verið starfrækt frá árinu 1929, þeim fjölgaði síðan ört, sérstaklega eftir 

árið 1991 en það ár voru skólamáltíðir fyrst nefndar í lögum um grunnskóla (lög um 

grunnskóla nr. 49/1991). Nýlegustu skólamötuneytin hafa verið starfrækt frá árinu 2008 

en sama ár var sett í lög að nemendur ættu að eiga kost á máltíð á skólatíma sem sé í 

samræmi við opinberar ráðleggingar um mataræði (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 

svörum sveitarfélaganna kom fram að skólamötuneyti voru starfrækt mun fyrr í þeim 

grunnskólum sem staðsettir voru í dreifbýli heldur en þeim sem staðsettir voru í þéttbýli. 

Má ætla að það sé vegna þess að leiðin heim var löng fyrir nemendur og því borðuðu þeir 

í skólanum. Það er nokkuð eftirtektarvert að aðeins lítill hluti, eða 17% sveitarfélaganna 

höfðu mötuneyti heimavistarskóla til hliðsjónar við skipulagningu skólamötuneyta 

grunnskóla þeirra, 64% höfðu þau ekki til hliðsjónar. Þá má velta fyrir sér hvort of langur 

tími hafi verið liðinn frá rekstri þeirra og upplýsingar um starfsemina því ekki verið 

aðgengilegar. Einnig er hugsanlegt að ekki hafi verið um eiginleg mötuneyti að ræða 

heldur hafi einungis verið fengin ráðskona til þess að elda fyrir nemendur.  

Í langflestum skólamötuneytum, eða í 32 sveitarfélögum, voru heitar máltíðir í boði 

alla daga vikunnar á fyrsta starfsárinu, sem er mjög athyglisvert. Það hefði verið skiljanlegt 

að sjá þann háttinn á í byrjun að nemendur kæmu oftar með nesti að heiman eða að 

boðið hefði verið upp á léttar máltíðir flesta daga vikunnar. Aðeins eitt sveitarfélag svaraði 

á þann veg að aldrei hefði verið boðið upp á heitar máltíðir á fyrsta starfsárinu. Það vekur 

upp þær vangaveltur hvort eldunaraðstaða hafi í því tilviki verið léleg eða ekki til staðar. 
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Annars er greinilegt að í mörgum sveitarfélögum landsins hefur alla tíð verið lögð áhersla 

á heitar máltíðir í skólamötuneytum grunnskóla. 

Á fyrsta starfsári skólamötuneytanna sá faglært fólk um matreiðsluna að öllu leyti eða 

að hluta til í 44% tilfella. Eins og staðan er nú til dags þá sér faglært fólk um matreiðsluna í 

69% tilfella. Jákvæðar breytingar hafa orðið á milli tímabila en þó mætti hlutfallið vera 

hærra. Þetta vekur upp þær vangaveltur hvort að starfið sé illa launað og því sé erfitt að fá 

menntað fólk í stöðurnar.  

Þegar spurt var nánar um menntun var svarað að yfirmaður skólamötuneytanna væri 

ýmist matráður, matreiðslumaður, matreiðslumeistari eða kokkur, svo eitthvað sé nefnt. 

Starfsheitið matráður virðist þó vera túlkað á mismunandi hátt. Oft er erfitt að skilja hver 

merkingin á bak við starfsheitið matráð sé því svörin eru svo ólík: „Faglegir yfirmenn eru 

matráðar, hafa ekki formlega sérmenntun en fjölda námskeiða“ og „...matráðar, sem eru 

annað hvort með menntun matreiðslumeistara eða matartæknar“ eru dæmi um svör úr 

könnuninni. Ekki er hægt að vita fyrir víst hvort þeir sem titlaðir eru matráðar hafi faglega 

menntun eða námskeið að baki. Einnig nefndu nokkur sveitarfélög húsmæðrastörf og 

reynslu af eldamennsku sem menntun fagaðila, sú „menntun“ verður þó frekar að 

flokkast sem reynsla.  

Í flestum grunnskólum hefur nemendum gefist kostur á að vera í áskrift að 

skólamáltíðum. Á fyrsta starfsári skólamötuneyta grunnskólanna nýtti stór hluti nemenda  

sér þann kost en mest var hlutfall þeirra í dreifbýlisskólum. Það gefur til kynna að 

nemendum hafi ekki staðið til boða að fara heim í hádegismat vegna fjarlægðar milli skóla 

og heimilis. Nú til dags hefur hlutfall nemenda í áskrift aukist verulega og mætti tengja þá 

staðreynd við stöðu þjóðfélagsins. Flestir foreldrar og forráðamenn nemenda eru 

útivinnandi og því gefst nemendum ef til vill ekki kostur á því að borða heima. Lítill tími er 

fyrir foreldra og forráðamenn til þess að útbúa nesti fyrir hvern skóladag eða þeir telja að 

maturinn í skólanum sé betri kostur en nesti að heiman. 

5.2 Skólamötuneyti grunnskólanna og ráðleggingar Lýðheilsustöðvar 

Það má sjá í niðurstöðum könnunarinnar að miklar breytingar hafa orðið á milli tímabila 

þegar kemur að því að hafa opinberar ráðleggingar um mat og næringu til hliðsjónar. Þeir 

sem svöruðu „já“ eða „að hluta til“ á fyrsta starfsári skólamötuneytanna voru 43% en nú 

eru það 93%. Þessi mikla breyting er væntanlega tilkomin vegna ákvæða í 

grunnskólalögum frá 2008 um að nemendur skuli eiga kost á máltíð á skólatíma sem sé í 

samræmi við opinber manneldismarkmið (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einnig gæti 

aukningin verið að einhverju leyti tengd verkefninu Allt hefur áhrif, einkum við sjálf! en 

eins og fyrr var rætt fór það verkefni fram á árunum 2005-2010. Niðurstöður þess 
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verkefnis leiddu í ljós að sveitarfélög færðust nær ráðleggingum en áður (Jórlaug og Jón, 

2011). 

Það er eftirtektarvert að næringarfræðingar koma ekki meira að gerð matseðla 

skólamötuneytanna nú en við upphaf starfsemi þeirra. Engar breytingar mælast milli 

tímabilanna. Á fyrsta starfsárinu komu næringarfræðingar að gerð matseðla í 14% 

skólamötuneytanna og einnig í 14% þeirra nú til dags. Þetta er áhugavert því vitneskjan 

um mikilvægi góðrar næringar virðist nú vera meiri og því hefði mátt ætla að hlutfallið 

væri orðið hærra. Næringargildi matseðla hefur þó afar sjaldan verið reiknað út. Það var 

einungis gert í 7% sveitarfélaga á fyrsta starfsári skólamötuneyta og nú til dags í einungis 

23% þeirra. Nokkur skólamötuneyti kaupa máltíðir af fyrirtækinu Skólamat sem sér alfarið 

um útreikninga á næringargildi matseðla sinna og er það vel. Eitt sveitarfélag notast við 

gagnagrunn/forrit við útreikninga. Slíkir gagnagrunnar eða síma/tölvuforrit eru orðin mjög 

aðgengileg, og oft hægt að nálgast þau án greiðslu. Það kemur því á óvart að ekki fleiri 

notfæri eitthvað slíkt til þess að reikna út næringargildi matseðla þegar 

næringarfræðingar koma ekki að gerð þeirra. Það er óheppilegt hve fá skólamötuneyti 

reikna út næringargildi matseðla. Ef það er ekki reiknað út er örðugt að tryggja að 

skólabörn séu að fá rétt næringarinnihald í þeim máltíðum sem boðið er upp á í 

grunnskólum landsins. 

Það kom mjög á óvart hve lágt hlutfall sveitarfélaga styðst við Handbók fyrir 

skólamötuneyti en einungis 25% gera það að öllu leyti. Handbókin er þó notuð að miklu 

leyti í 43,2% þeirra og að hluta til í 20,5%. Skólamötuneyti geta bætt starfsemi sína til 

muna með því að styðjast meira við handbókina. Hún er í samræmi við opinberar 

ráðleggingar og er gerð með það í huga að leiðbeina starfsmönnum skólamötuneyta í 

rétta átt og tryggja gæði matseðla þeirra ásamt öðrum atriðum. 

Eftirtektarvert var að sjá að mun fleiri skólamötuneyti bjóða upp á grænmeti frekar en 

ávexti með hádegismat alla daga vikunnar. Þar sem grænmeti er oftar hluti af heitum 

máltíðum er hugsanlegt að höfð sé sérstök ávaxtastund í stað þess að þeir séu hluti af 

hádegismatnum. 

Í grunnskólum landsins er almennt gott aðgengi að köldu og fersku drykkjarvatni. Tæp 

90% sveitarfélaganna sögðu aðgengið gott og þó það sé ánægjulegt er það miður að í 

tæpum 10% þeirra sé aðgengi ekki gott. Mikilvægt er að hvetja til vatnsdrykkju og því væri 

óskandi að aðgengi væri bætt þar sem við á í náinni framtíð. 

Jákvæð þróun hefur orðið á skólamötuneytum grunnskóla landsins frá stofnun þeirra 

og flest fylgja þau opinberum ráðleggingum um mataræði.  
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6 Lokaorð 

Þetta lokaverkefni var unnið með það að leiðarljósi að afla upplýsinga um skólamötuneyti 

grunnskólanna og þróun þeirra. Slíkar upplýsingar eiga að vera til hjá hverju sveitarfélagi 

en hafa ekki verið teknar saman og skoðaðar í heild, svo vitað sé. Þær upplýsingar sem 

koma fram í þessu verkefni geta nýst sveitarfélögum við skipulagningu á 

skólamötuneytum í grunnskólum þeirra. Upplýsingarnar geta jafnframt varpað ljósi á hvað 

má betur fara til þess að skólamötuneytin hagi starfsemi sinni í samræmi við opinberar 

ráðleggingar um mataræði. Í grunnskólalögum frá árinu 2008 er kveðið á um að 

skólamáltíðir eigi að vera í samræmi við þær og því er mikilvægt að skólamötuneyti 

landsins framfylgi því. Til þess að innleiða ráðleggingarnar geta skólamötuneytin stuðst við 

Handbók fyrir skólamötuneyti sem er skrifuð með þær til hliðsjónar.  

Niðurstöður könnunarinnar urðu aðrar en höfundar  áttu von á. Talið var að Handbók 

fyrir skólamötuneyti væri oftar notuð við skipulagningu skólamáltíða en raun bar vitni og 

einnig að meiri munur væri á starfsemi skólamötuneytanna á milli tímabila. Í ljós kom 

einnig hversu stutt er síðan starfsemi margra skólamötuneyta í grunnskólum landsins 

hófst. Einnig kom það á óvart að starfsemi skólamötuneytanna hefur frá upphafi verið 

mjög lík þeirri sem nú þekkist hvað varðar til dæmis heitar máltíðir. 

Vonbrigði vakti að sjá hversu fá skólamötuneyti reikna út næringargildi matseðla. Ef 

það er ekki reiknað út er örðugt að tryggja að skólabörn fái rétt næringarinnihald í þeim 

máltíðum sem boðið er upp á í grunnskólum landsins. 

Þrátt fyrir að ekki hafi verið full þátttaka í spurningakönnuninni teljast niðurstöður 

hennar þó marktækar. Það hefði verið gagnlegt að fá svör frá öllum sveitarfélögum 

landsins en hér liggja fyrir upplýsingar frá 130 grunnskólum af þeim 172 sem eru 

starfræktir á landinu. Það verður að teljast nokkuð gott. Við úrvinnslu á niðurstöðum kom 

í ljós að spurningar hefðu mátt vera fleiri eða ítarlegri um einstaka atriði. Með því hefði 

verið hægt að fá nánari upplýsingar um starfsemi mötuneytanna.  

Ljóst er að starfsemi skólamötuneyta grunnskóla landsins er almennt mjög góð en 

mikilvægt er að halda rannsóknum áfram um viðfangsefnið. Það verður áhugavert að 

fylgjast með niðurstöðum nýrra rannsókna á næstu misserum sem fjalla mögulega um 

skólamáltíðir og næringarinnihald þeirra. 
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Viðauki 1: Spurningakönnun. 
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Viðauki 2: Fylgibréf með ósk um þátttöku. 

 


