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Ágrip 

Bakgrunnur: Fjölbreytt og næringarríkt mataræði leggur grunn að góðri heilsu og getur dregið úr 

líkum á ýmsum lífsstílssjúkdómum. Rannsóknir sýna að ungt fólk hefur tilhneigingu til að velja óholla 

fæðu á kostnað næringarríkari matvæla og fylgir síður ráðleggingum um mataræði. Flókið samspil 

margra mismunandi þátta hefur áhrif á fæðuval og geta þeir verið einstaklingsbundnir, félagslegir eða 

snúið að umhverfinu. Að jafnaði eyðir ungt fólk um tvítugsaldurinn talsverðum tíma dags í skólanum og 

þarf því að fullnægja hluta af orku og næringarefnaþörf sinni á skólatíma. Framboð á mat í skólanum 

og í nágrenni hans getur því haft veruleg áhrif á fæðuinntöku. Það er mikilvægt að skólinn hafi jákvæð 

áhrif á ungt fólk með því að skapa aðstæður sem hvetja til heilbrigðra lífshátta og með fræðslu um 

mikilvægi næringar. 

Markmið: Að skoða framboð á mat- og drykkjarvörum í mötuneyti Framhaldsskólans í Mosfellsbæ 

(FMos) og nærumhverfi hans. Kanna neysluvenjur nemenda á skólatíma, viðhorf, upplifun og 

næringartengda þekkingu. 

Aðferðir og efniviður: Notuð var megindleg þversniðs rannsóknaraðferð og gögnum safnað saman 

haustið 2014. Úttekt á fæðuumhverfi var gerð eftir gátlista sem byggir á stöðluðum verkferlum og náði 

yfir alla þá staði sem selja mat og drykkjarvörur innan 1 km radíuss frá skólabyggingunni. Spurt var um 

neyslu og neysluvenjur á skólatíma, svo og um viðhorf, upplifun og næringartengda þekkingu, með 

aðstoð spurningalista sem lagður var fyrir 91 nemanda í FMos eða alla þá nemendur sem náð höfðu 

18 ára aldri. Svarhlutfall var 69%. 

Niðurstöður: Almennt var framboð af óhollustu; sykruðum drykkjum, skyndibitum og sætindum, meira 

en framboðið af hollari matvöru eins og ávöxtum og grænmeti og heilkornavörum. Stórmarkaðir bjóða 

upp á fjölbreyttara úrval bæði af hollustu og óhollustu en aðrir sölustaðir. Í mötuneyti FMos er ekki selt 

sykrað gos og sælgæti. Framboð af ávöxtum og grænmeti er gott og sömuleiðis á öðrum hollum og 

næringarríkum mat. Hver nemandi ver að meðaltali 6 klst. (SD 2) í skólanum á dag. Aðeins 9% 

nemenda segjast borða hádegisverð daglega í mötuneyti skólans og um 4% segjast daglega kaupa 

mat og drykk í nágrenni hans. Fleiri nemendur segjast kaupa hádegisverð í mötuneyti skólans 3-4 

sinnum í viku eða 19% en 13% segjast kaupa hádegisverð á svæðinu í kringum skólann svipað oft. 

Rúmur helmingur nemenda (51%) taldi staðsetningu skólans ekki hafa áhrif á fæðuval sitt. 

Næringartengd þekking var nokkur, en takmörkuð að miklu leyti við ráðleggingar um mataræði.  

Ályktun: Framboð af mat- og drykkjarvörum í nágrenni skólans er töluvert en með hlutfallslega miklu 

úrvali af skyndibitum og annarri óhollustu. Nemendur virðast þó ekki sækja mikið þangað á skólatíma 

og nota einnig mötuneyti skólans takmarkað. Almennt virðast nemendur á þessum aldri ekki borða 

mikið á skólatíma, sem gæti skýrst að hluta af stuttum viðverutíma hjá mörgum þeirra. Þeir nemendur 

sem sækja sér næringu út fyrir skólann á skólatíma, kjósa helst að kaupa mat í stykkjatali, svo sem 

brauðbollur, jógúrt og annað, frekar en að fá sér heita máltíð í hádeginu, enda fjárráð oft lítil. Þörf er á 

frekari rannsóknum á mataræði þessa hóps og áhrifum umhverfis á mataræði. 
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Abstract 

Background: A healthy diet, rich in nutrients, is the basis for good health and reduces the risk of 

developing lifestyle related diseases. Research shows that generally young adults do not base their 

food consumption on dietary guidelines and tend to gravitate towards unhealthy foods at the expense 

of more nutritionally rich choices. There is a complex interaction between factors influencing daily food 

choices, such as personal preferences, social factors, and the environment. Many young adults spend 

a considerable part of their day in school and therefore rely on meeting their nutritional needs during 

school hours. Food selections in the school environment can influence student‘s food consumption 

patterns. This highlights the importance for comprehensive school policies that promote healthy 

lifestyles and good nutrition through health education initiatives.  

Objective: To investigate food and beverage selection in the Mosfellsbaer Upper Secondary College 

(FMos) cafeteria and in its local environment, as well as student’s dietary intake, attitudes, 

experience´s and nutritional health literacy levels (nutritional knowledge).    

Methods: A qualitative cross sectional study was conducted in the fall of 2014. Ninety one students 

were approached during school hours at FMos and they asked to answer an extensive questionnaire. 

Response rate was 69%. Participants were students 18 years or older from the general school 

population. Research on the food environment was made using a checklist that is based on best 

practice and covered every vendor of food and beverage in a 1 kilometer radius from the main school 

building and the cafeteria.  

Results: In general, unhealthy food, sugary drinks, fast food, and candy, outnumbered healthy food 

choices, such as fruits, vegetables, and whole grain food items. Grocery stores offer a larger variety of 

both healthy and unhealthy food items than other local vendors. The cafeteria at FMos did not offer 

sugary drinks or candy, and the supply of both fruits and vegetables was ample, along with other 

healthy nutritionally rich food items. Students spent on average 6 hours (SD 2) a day at school. Only 

about 9% reported that they ate lunch daily at the school cafeteria and 4% reported that they bought 

food or beverages daily in the proximity of school. Additionally, only 19% of the students reported that 

they bought lunch at least 3-4 times a week at the school cafeteria and 13% reported that they bought 

food or beverage in the vicinity of the school 3-4 times a week. More than half of the participants 

(51%), did not think that the location of the school influenced their food selection, while 20% reported 

that it did. Nutritional literacy was found, to a large extent, to be limited to dietary guidelines.   

Conclusion: Accessibility and availability of food and beverages in the school environment is 

considerable, and is mostly based on fast-food and other unhealthy options. However, students do not 

seem to use these options extensively, and rarely use the school cafeteria. Furthermore, the students 

relatively seldom reported consuming food during school hours, possibly affected by relatively short 

period of attendance each day. Students who ate food items in the vicinity of the school, chose to buy 

individual items, such as bread rolls and yogurt, rather than hot meals during lunch time. This might 

possibly be a result of limited resources. Further research is needed to study the dietary habits of this 

age group and the influence of the local environment on their food choices. 
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1  Inngangur 

Heilsusamlegt mataræði er lykill að góðri heilsu fólks í nútíð og framtíð (Mikkelsen, 2011). Neysla á 

hollum mat á öllum æviskeiðum getur komið í veg fyrir vannæringu og dregið úr líkum á ýmsum 

lífsstílssjúkdómum. Hollur og fjölbreyttur matur leggur grunn að góðri heilsu og vellíðan (WHO, 2015; 

Embætti landlæknis, 2014a).  

Aukin framleiðsla á unnum matvörum, hröð þéttbýlismyndun og breyttir lífshættir fólks hafa leitt til 

breytinga á mataræði og neysluvenjum (WHO, 2015) Miklar breytingar eiga sér oft stað hjá ungu fólki 

á aldrinum 18-25 ára. Á þessum tíma fer það úr því að teljast ungt fólk yfir í að verða fullorðnir 

einstaklingar. Því fylgir jafnan aukið sjálfstæði sem snýr að ýmsum ákvörðunum sem varða fjármál, 

menntun og framtíðaráform (Anderson, Shapiro, og Lundgren, 2003; Poobalan, Aucott, Clarke, og 

Smith, 2014). Þetta tímabil er mikilvægt í lífi fólks og sú heilsuhegðun sem fólk tileinkar sér á þessum 

árum er líkleg til að viðhaldast fram á fullorðinsaldur (N. I. Larson, Neumark-Sztainer, Hannan, og 

Story, 2007; Nelson, Story, Larson, Neumark‐Sztainer, og Lytle, 2008; Shepherd et al., 2006). 

Breytingar á fæðuvenjum og fæðuvali eru algengar á unglingsárunum en flókið samspil margra 

mismunandi þátta hefur þar áhrif. Þar má þar nefna einstaklingsbundna þætti eins og viðhorf og 

þekkingu, félagslega þætti (fjölskyldu og vini) og umhverfisþætti (aðgengi og framboð) (Kelly, Flood, 

og Yeatman, 2011; Lucan og Mitra, 2012). Í framhaldsskólanum eyðir ungt fólk drjúgum tíma dags og 

þarf því að fullnægja stórum hluta orku og næringarefnaþarfar dagsins á skólatíma (N. Larson og 

Story, 2009; N. I. Larson et al., 2007) Góð næring skiptir miklu máli í skólastarfi því hún hefur áhrif á 

einbeitingu, lærdómsgetu og námsárangur (Wang & Stewart, 2013). Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á fæðuumhverfi skóla og áhrifum þess á mataræði nemenda (Kubik, Lytle, Hannan, Perry, og 

Story, 2003; Story, Neumark-Sztainer, og French, 2002; van den Berg, Mikolajczak, og Bemelmans, 

2013; Van Der Horst et al., 2007; van der Horst et al., 2008; Wordell, Daratha, Mandal, Bindler, og 

Butkus, 2012). Framboð á næringu í skólanum og í umhverfi hans er talið geta haft áhrif á 

fæðuinntöku ungs fólks. Oftar en ekki er uppistaðan í vöruúrvali í umhverfi skólans að stórum hluta 

skyndibiti sem er þægilegur, þykir oft bragðgóður, kostar lítið og selst því vel, ásamt gosi og sætindum 

(N. Larson og Story, 2009; Story et al., 2002; Lýðheilsustöð, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að þar sem 

aukið aðgengi að þessum matvælum er í umhverfi skóla aukast líkur á neyslu þeirra á kostnað ávaxta, 

grænmetis og annarra næringarríkra matvæla (Gebauer og Laska, 2011; Kubik et al., 2003; Pearson, 

Ball, og Crawford, 2011). Framhaldskólinn er talinn kjörinn staður til að hafa jákvæð áhrif á 

neysluvenjur ungmenna með því að skapa aðstæður sem hvetja til heilbrigðari lifnaðarhátta en ekki 

síður til að fræða ungt fólk um mikilvægi góðrar næringar fyrir heilsu þess til framtíðar. Hér á landi var 

verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli sett á laggirnar á vegum forvera Embættis landlæknis en það 

byggir á forvörnum og heilsueflingu á jákvæðan hátt með það að markmiði að stuðla að vellíðan og fá 

nemendur og starfsfólk til að tileinka sér jákvæðan og heilbrigðan lífsstíl í gegnum fjögur viðfangsefni 

sem eru næring, hreyfing, geðrækt og lífsstíll (Embætti landlæknis, 2014). Sú hegðun sem ungt fólk 

temur sér á framhaldsskólaárunum er talin líkleg til að viðhaldast fram á fullorðinsaldur (Story et al., 

2002; Wang og Stewart, 2013). Rannsóknir bena til þess að þar sem vel hefur tekist til í stefnumótun 

og við framkvæmd heilsueflingar í skólum hafi það haft jákvæð áhrif á nemendur og starfsfólk og leitt 

til aukinnar heilsuvitundar (Wang og Stewart, 2013). 
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2 Fræðilegur kafli 

2.1 Ráðleggingar um mataræði 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum næringar á heilsu og vellíðan og á þeim byggja 

opinberar ráðleggingar um mataræði (Becker, 2004; Steingrímsdóttir, 2003; Þorgeirsdóttir, 2010; 

Becker, 2013). Í þessum kafla er ætlunin að segja frá ráðleggingum Embættis landlæknis um 

mataræði fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri eins og þær koma fyrir í bæklingi. Þessar 

ráðleggingar byggja á norrænum næringarráðleggingum frá árinu 2012, ásamt öðrum rannsóknum á 

sambandi næringar og heilsu og niðurstöðum kannana um mataræði íslenskra barna og fullorðinna 

(Embætti landlæknis, 2014a). Í ráðleggingunum er fyrst og fremst horft til heildarmataræðis frekar en 

einstakra næringar- og hollefna en hollefni er samheiti yfir efni og efnablöndur sem vitað er að hafi góð 

áhrif á heilsu og heilbrigði. Ráðleggingarnar eru einfaldar og skýrar til að auðvelda fólki að fara eftir 

þeim, þar sem áhersla er lögð á að fólk borði fjölbreytta fæðu í hæfilegu magni, hafi reglu á máltíðum 

og umfram allt njóti þess að borða (Embætti landlæknis, 2014a). Til viðbótar við ráðleggingarnar var 

þekkingargrundvöllur þeirra birtur í öðru hefti þar sem er að finna ítarlegri upplýsingar og ráðleggingar 

um einstök næringarefni (ráðlagðir dagskammtar) og er þar einnig hugað að samspili næringar og 

hreyfingar (Embætti landlæknis, 2014b).   

 

2.1.1 Fjölbreytt fæði í hæfilegu magni 

Engin ein fæðutegund inniheldur öll þau næringarefni sem líkaminn þarfnast í réttum hlutföllum. Með 

því að velja fjölbreytt og holl matvæli eins og grænmeti, ávexti, heilkornavörur, fisk, kjöt og 

mjólkurvörur, ætti hver einstaklingur að ná að fullnægja þörf líkamans fyrir þau næringarefni sem hann 

þarf til að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Í ráðleggingunum er fólk hvatt til að borða hæfilega mikið 

og hreyfa sig reglulega til að viðhalda orkujafnvægi og þannig verði auðveldara að viðhalda eðlilegri 

líkamsþyngd. Þar er einnig mælt með því að nota „diskinn“ en þannig er auðveldlega hægt að setja 

saman holla og góða máltíð. Þá er hefðbundnum matardiski skipt niður í þrjá jafnstóra hluta. Þar er 

einum þriðja hluta disksins ætlað að vera undir grænmeti eða ávexti, einum þriðja kolvetnaríkum mat 

eins og heilkornapasta, hýðishrísgrjónum, byggi, kartöflum eða grófu brauði, og þriðja hlutanum 

próteinríkum matvælum, eins og fiski, kjöti, egg eða baunum (Embætti landlæknis, 2014a; 

Lýðheilsustöð, 2007).  

 

2.1.2 Ávextir og grænmeti 

Ráðlagt er að borða fimm skammta af grænmeti og ávöxtum á dag eða minnst 500g samtals og er fólk 

hvatt til að hafa minnsta kosti helminginn grænmeti. Einn skammtur er áætlaður 100g sem getur til 

dæmis samsvarað einni stórri gulrót, meðalstóru epli, litlum banana eða 2 dl af salati (Embætti 

landlæknis, 2014a). Grænmeti og ávextir eru mikilvægur hluti af hollu mataræði og innihalda ríkulegt 

magn trefja, vítamína, steinefna og annarra hollefna. Rífleg neysla grænmetis og ávaxta er talin 

minnka líkur á mörgum langvinnum sjúkdómum þar sem flókið samspil næringarefna hafi þar 

verndandi áhrif. Virðist sem áhrifin aukist eftir því sem meira er borðað af fjölbreyttum tegundum 
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ávaxta og grænmetis (Embætti landlæknis, 2014b). Kostir aukinnar ávaxta og grænmetisneyslu 

takmarkast ekki eingöngu við sjúkdómsvörn heldur getur hún einnig stuðlað að æskilegri líkamsþyngd 

því ávextir og grænmeti eru seðjandi en veita tiltölulega litla orku (Lýðheilsustöð, 2006). Í 

ráðleggingunum er mælt með því að grænmeti og ávextir séu hluti af öllum máltíðum sem og millibita. 

Hafa skal fjölbreytileikann mikinn í vali á grænmeti og velja bæði gróft og tefjaríkt grænmeti til dæmis 

blómkál, spergilkál og rótargrænmeti í bland við fínni og vatnsmeiri tegundir eins og tómata og 

agúrkur.  

 

2.1.3 Heilkorn og trefjar 

Miðað við mataræði þjóðarinnar í dag er æskilegt er að auka neyslu heilkornavara og velja brauð eða 

aðrar matvörur úr heilkorni að minnsta kosti tvisvar á dag. Ráðleggingarnar mæla með því að heilkorn 

sé notað við bakstur og í grauta, eins og bygg, heilhveiti, grófmalað spelt og hafrar og einnig grófara 

heilkorn sem meðlæti með mat s.s. bygg, hýðishrísgrjón og heilkornapasta, í stað fínunninna vara. 

Kornvörur eru næringarríkur matur, einkum vörur úr heilu korni, og innihalda fjölda næringarefna sem 

eru mikilvæg fyrir heilsuna, svo sem ríkulegt magn vítamína (B og E vítamína), steinefna og trefja sem 

eru nauðsynleg fyrir heilbrigða meltingu. Neysla á heilkornavörum dregur úr líkum á sykursýki 2, hjarta 

og æðasjúkdómum og þyngdaraukningu. Matvæli sem eru trefjarík þarf gjarnan að tyggja lengur  sem 

gefur líkamanum tíma til að átta sig á því að hann er ekki lengur svangur, svo það eru minni líkur á fólk 

borði meira en þörf er á. Trefjarík matvæli eru einnig fyrirferðameiri og eru að jafnaði lengri tíma í 

maganum, sem veldur því viðkomandi upplifir seddutilfinningu lengur. Sérstaklega er mælt með því að 

aukin sé neysla á trefjaríkri fæðu úr jurtaríkinu, grænmeti ávöxtum, heilkornum og baunum, og er það 

talið geta dregið úr líkum á krabbameini í ristli (Embætti landlæknis, 2014a; Embætti landlæknis, 

2014b; Lýðheilsustöð, 2006).    

 

2.1.4 Fiskur  

Í ráðleggingunum er mælt með að fólk borði u.þ.b. 150 g af fisk tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Fiskur 

er mjög hollur og góður próteingjafi sem inniheldur einnig ýmis önnur næringarefni eins og selen og 

joð. Feitur fiskur er auðugur af D vítamíni og ómega-3 fitusýrum sem finnast í fáum öðrum matvörum 

en sjávarfangi. Hæfileg fiskneysla virðist hafa jákvæð áhrif á heilsu manna og er æskilegt að borða 

bæði feitan og magran fisk þar sem næringarinnihald þeirra er ólíkt, en rannsóknir hafa m.a. sýnt að 

neysla á feitum fiski geti dregið úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum (Embætti landlæknis, 2014a; 

Embætti landlæknis, 2014b; Lýðheilsustöð, 2006).   

 

2.1.5 Kjöt 

Mælt er með því að kjöt sé borðað í hófi og valið sé óunnið magurt kjöt. Neysla á rauðu kjöti 

(nautakjöt, lambakjöt og svínakjöt) ætti að vera takmörkuð við 500 g á viku, sem samsvarar tveimur til 

þremur kjötmáltíðum. Kjöt inniheldur mikilvæg næringarefni eins og prótein, járn og önnur steinefni en 
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prótein er einnig hægt að fá með aukinni neyslu á fiski, fuglakjöti, eggjum, mjólkurvörum og baunum 

og járn er að finna í ríflegu magni í rauðu kjöti. Mikil neysla á kjöti hefur verið tengd auknum líkum á 

ristilkrabbameini og aukinni líkamsþyngd þar sem feitar kjötvörur innihalda mikið af mettaðri fitu. Þá er 

sérstaklega átt við unnar og feitar kjötvörur sem innihalda mikið af mettaðri fitu s.s. reykt og saltað 

rautt kjöt, pylsur, bjúgu, kjötfars og ýmiss konar kjötálegg (Embætti landlæknis, 2014a).  

 

2.1.6 Mjólkurvörur 

Ráðleggingarnar hvetja til neyslu á fituminni og hreinum mjólkurvörum þar sem hæfilegt magn er 

tvö glös, diskar eða dósir (500 ml) af mjólk eða mjólkurvörum yfir daginn. Þá er bent á að ostur geti 

komið í stað mjólkurvara þar sem 25 g af osti jafngildi einu glasi eða diski. Mjólk og mjólkurvörur 

innihalda mörg mikilvæg næringarefni eins og prótein, kalk, B-vítamín, joð og önnur stein- og 

snefilefni. Stærsti hluti joðs í fæði hér á landi fæst úr mjólkurvörum og fiski. Mjólkurmatur eru 

mikilvægasti kalkgjafinn í fæðunni, en kalk ásamt D- vítamíni er nauðsynleg fyrir bein og beinmyndun 

barna og unglinga. Of mikil neysla á mjólk og mjólkurvörum er hins vegar ekki æskileg þvi mjólkurvörur 

geta innihaldið mikið af mettaðri fitu sem virðist auka hættu á hjarta- og æðasjúkdómum ásamt því að 

líkurnar á að fæðan verði helst til of einhæf aukast og að skortur verði á öðrum hollum og mikilvægum 

næringarefnum eins og trefjum. Því er ráðlagt að velja fituminni, ósykraðar eða lítið sykraðar 

mjólkurvörur frekar og án sætuefna í hæfilegu magni (Embætti landlæknis, 2014a; Embætti 

landlæknis, 2014b; Lýðheilsustöð, 2006).  

 

2.1.7 Fita 

Fita sem við fáum úr fæðunni veitir lífsnauðsynlegar fitusýrur og vítamín. Þegar valin er fita skal 

frekar velja mjúka/ómettaða fitu í stað harðar/mettaðrar fitu sem getur aukið líkur á hjarta- og 

æðasjúkdómum. Þegar talað er um harða fitu er átt við bæði mettaðar fitusýrur og transfitusýrur. Þó 

ber að varast að skipta mettaðri fitu út fyrir fínunnin kolvetni eins og sykur og hveiti. Mjúk fita er ýmist 

einómettuð eða fjölómettuð og hana er helst að finna í fæðu úr jurtaríkinu og feitum fiski. Með því að 

velja jurtaolíur við matargerð, feitan fisk, hnetur, fræ og lárperur er auðveldlega hægt að auka hlut 

mjúkrar fitu í fæðu á kostnað harðar fitu (Embætti landlæknis, 2014a; Embætti landlæknis, 2014b; 

Lýðheilsustöð, 2006). 

 

2.1.8 Salt 

Æskilegt er að draga úr saltneyslu og takmarka hana við 6g á dag að meðaltali fyrir fullorðna og 3-

4g fyrir börn og ungmenni. Áætla má að þriðjungur af salti úr fæðunni komi úr tilbúnum matvælum, 

eins og unnum kjötvörum, brauði, ostum, pakkasúpum, sósum, tilbúnum réttum og skyndibita. Með því 

að minnka saltneyslu er hægt að draga úr líkum á hækkuðum blóðþrýstingi en hár blóðþrýstingur er 

einn af áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma. Ávinningur er því mestur hjá þeim einstaklingum sem 

þegar eru með of háan blóðþrýsting og þeim sem eru yfir kjörþyngd og þá er einnig er hægt að vinna 
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gegn aldurstengdri blóðþrýstingshækkun. Auk þessa hefur mikil saltneysla einnig verið tengd við 

auknar líkur á krabbameini í maga. Fólk er hvatt til að velja síður unnin matvæli og draga jafnt og þétt 

úr notkun á salti með því að prófa önnur krydd og kryddjurtir við matargerð (Embætti landlæknis, 

2014a; Embætti landlæknis, 2014b; Embætti landlæknis, 2015) 

 

2.1.9 Viðbættur sykur 

Viðbættur sykur í matvælum ætti ekki að vera yfir 10% af heildarorkuinntöku einstaklinga á dag en það 

er um 50 g af viðbættum sykri ef miðað er við 2000 kkal fæði. Viðbættur sykur er allur sykur sem bætt 

er í matvæli við framleiðslu þeirra í hvaða formi sem er og skiptir þar ekki máli um hvaða tegund af 

sykri er að ræða, hvítur sykur, hrásykur, púðursykur eða síróp. Ef skoðað er í hvaða fæðutegundum er 

helst viðbættur sykur, má ætla að stærstur hluti hans fáist úr gos- og svaladrykkjum, kökum, kexi og ís, 

þar af tæpur helmingur úr gos- og svaladrykkjum. Vörur sem innihalda mikinn viðbættan sykur, 

innihalda oftast takmarkað magn af nauðsynlegum næringarefnum og kemur því neysla á sykurríkum 

vörum því oftast niður á neyslu lykilmatvæla með auknum líkum á offitu, tannskemmdum og sykursýki 

af tegund 2. Í ráðleggingunum er fólk hvatt til að minnka sykurneyslu sína m.a. með því að drekka vatn 

við þorsta, jafnvel kolsýrt vatn og takmarka þess í stað gos- og svaladrykkju. Einnig er mælst til að 

neysla á sælgæti, kökum, kexi og ís sé takmörkuð og frekar borðaðar hnetur fræ og ávextir (Embætti 

landlæknis, 2014a; Embætti landlæknis, 2014b; Lýðheilsustöð, 2006).    

 

2.1.10  D- vítamín 

D- vítamín er eina vítamínið sem almenningi er ráðlagt að taka inn sem fæðubótarefni, ýmist í formi 

lýsis eða D-vítamíntafla. Ráðlagður dagskammtur af D-vítamíni er 10µg hjá börnum undir 10 ára, 15µg 

hjá fullorðnum, 20µg hjá rosknu fólki og 25µg hjá börnum yngri en eins árs. Þar sem D-vítamín er 

fituleysanlegt vítamín getur það safnast upp í líkamanum og eru því gefin út viðmið um efri mörk 

(100µg) og er ekki ætlast til að skammtar umfram þau séu teknir inn nema í samráði við lækni.   

D-vítamín myndast í húðinni fyrir tilstilli útfjólublárra geisla sólar og er sú uppspretta því 

ófullnægjandi á Íslandi, einna helst yfir vetrarmánuðina. D-vítamín á eins og áður sagði þátt í 

beinmyndun og beinþéttni og hafa rannsóknir bent til þess að lélegur D-vítamínhagur tengist hjarta- og 

æðasjúkdómum og ákveðnum krabbameinum. D-vítamín er einnig hægt að fá með neyslu á feitum 

fiski og því ráðlagt að borða feitan fisk að minnsta kosti einu sinni í viku ásamt neyslu á D-

vítamínbættum matvörum s.s. mjólkurvörum, og ekki síst ef D-vítamíns á formi fæðubótar er ekki tekið 

inn reglulega (Embætti landlæknis, 2014a; Embætti landlæknis, 2014b). 

 

2.1.11 Vatn 

Vatn er besti svaladrykkurinn, því vatn inniheldur enga orku og er því góður kostur til að svala þorsta 

og viðhalda um leið vökvajafnvægi líkamans. Líkaminn þarf nægilegt magn vökva til að geta starfað 

eðlilega og fær hann vatn bæði úr mat og drykk. Áætlað er að daglegt fæði veiti um 1-1,5 lítra af vatni 
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og því æskilegt að um 1-2 lítrar af vatni því til viðbótar komi úr drykkjum. Vökvaþörf er breytileg á milli 

manna og eru það t.d. aldur, líkamsstærð, veður og hreyfing sem stjórna því hversu mikil þörfin er. Of 

lítill líkamsvökvi getur valdið höfuðverk þreytu og lystarleysi og verði það of mikið getur það dregið úr 

líkamsgetu en of mikil neysla á vatni er heldur ekki heppileg. Á Íslandi er víðast hvar gott aðgengi að 

drykkjarvatni og með því að velja vatn í stað gosdrykkja, safa og mjólkurdrykkja er bæði hægt að 

spara peninga og heildarmagn hitaeininga. Aukin neysla gos og svaladrykkja hefur verið tengd við 

aukna tíðni ofþyngdar og offitu og því er æskilegt að takmarka neyslu þeirra. Vatnsdrykkja hefur aukist 

jafnt og þétt undanfarin ár og er vatn algengasti drykkurinn á Íslandi bæði á meðal barna og fullorðinna 

(Embætti landlæknis, 2014a; Embætti landlæknis, 2014b). 

 

2.2  Neysla og neysluvenjur ungs fólks 

Unglingsárin eru viðkvæmur aðlögunartími. Unglingurinn tekur smátt og smátt ábyrgð á eigin 

neysluvenjum og viðhorf til margra hluta breytast. Á þessum árum mótast venjur þeirra og því er 

mikilvægt ef unglingar tileinki sér heilsusamlegar neysluvenjur í samræmi við ráðleggingar um 

mataræði. Framhaldsskólaárin eru mikill umbrotatími í lífi einstaklinga með tilheyrandi líkamlegum, 

andlegum og félagslegum breytingum sem hafa áhrif á neysluvenjur og næringarheilsu ungs fólks. 

Næringarefnaþörfin er töluvert meiri á þessum árum en á öðrum tímabilum í lífi fólks og því er 

nauðsynlegt að henni sé fullnægt með hollu og næringarríku mataræði til að einstaklingurinn geti vaxið 

og þroskast eðlilega. Hollt og næringarríkt mataræði getur auk þess komið í veg fyrir ýmis 

heilsufarsvandamál eins og offitu, átröskun, vannæringu, járnskort, slæma beinheilsu og 

tannskemmdir (WHO, 2015; Story ofl., 2002). Þá er sérstaklega mikilvægt að ungar konur séu vel 

nærðar til að undirbúa sig undir meðgöngu (Edelstein, 2010). Þrátt fyrir mikilvægi þess að borða hollan 

og næringarríkan mat hafa erlendar rannsóknir sýnt að ungt fólk fylgir oft ekki ráðleggingum um 

mataræði (Graham, Pelletier, Neumark-Sztainer, Lust, og Laska, 2013). Aukin neysla á skyndibita og 

öðrum hitaeiningaríkum mat og drykkjarvörum kemur niður á neyslu næringarríkra matvæla s.s. 

ávaxta, grænmetis, trefja og fisks ásamt því að neyslumunstur er gjarnan óreglulegt (Bauer, Larson, 

Nelson, Story, og Neumark-Sztainer, 2009; Story ofl., 2002).  

Fáar íslenskar rannsóknir eru til um neysluvenjur fólks á framhaldsskólaaldri. Samkvæmt nýlegum 

rannsóknum á líkamsástandi einstaklinga á þessum aldri er ástandið ekki gott (Hinriksdóttir, 

Tryggvadóttir, Ólafsdóttir, og Arngrímsson, 2015). Mikil þörf er fyrir frekari rannsóknir á mataræði 

þessa aldurshóps og engin rannsókn á Íslandi hefur tengt mataræði við nánasta umhverfi. Helstu 

upplýsingar um neyslu fólks á þessum aldri má finna í landskönnun á mataræði Íslendinga (18-80 ára) 

sem, eins og nafnið ber með sér, er könnun á mataræði landsmanna og er samvinnuverkefni 

Embættis landlæknis, Matvælastofnunar og Rannsóknarstofu í næringarfræði (Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir et al, 2011). 

Ef skoðaðir eru einstakir fæðuflokkar í nýjustu landskönnuninni kemur fram að neysla á ávöxtum og 

grænmeti er enn langt undir ráðleggingum, en þó hefur hún aukist frá síðustu rannsókn sem gerð var 

árið 2002. Að meðaltali borðar hver einstaklingur um 119g af ávöxtum og 120g af grænmeti á dag sem 

er samanlagt rúmlega helmingur af ráðlögðum dagskammti (500 g). Þegar tíðni ávaxtaneyslu er 
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skoðuð hjá aldurshópnum (18-30 ára) neyta aðeins 23% karla ávaxta a.m.k. einu sinni á dag og 26% 

kvenna. Þessu er hins vegar öfugt farið í neyslu á grænmeti því þar sögðust rúmlega 38% karla borða 

grænmeti a.m.k. einu sinni á dag en 30% kvenna (Þorgeirsdóttir ofl., 2011). Í sambærilegri rannsókn 

sem gerð var í Þýskalandi er neysla ávaxta og grænmetis að meðaltali 2,8 skammtar hjá konum (18-

29 ára) og 2,0 skammtar hjá körlum (18-29 ára) á dag og eykst hún með hækkandi aldri og bættri 

félagslegri stöðu. Eins og í íslensku könnuninni þá hefur ávaxtaneysla lítillega aukist en hlutfall þeirra 

sem borða samkvæmt ráðleggingum um neyslu á ávöxtum og grænmet er enn mjög lágt þar í landi 

(Mensink et al., 2013). Í skoskri rannsókn sem gerð var á 1313 einstaklingum á aldrinum 18-25 ára 

sögðust um 40% þátttakenda borða samkvæmt ráðleggingum um neyslu á ávöxtum og grænmeti. Sú 

rannsókn leiddi einnig líkur að því að þeir þátttakendur sem neyta grænmetis og ávaxta í samræmi við 

ráðleggingar væru líklegri til að borða hollari fæðu almennt og ólíklegri til að sleppa úr máltíðum 

(Poobalan et al., 2014). 

Neysla á mjólkurvörum hefur dregist saman á Íslandi þá helst á drykkjarmjólk en ungt fólk drekkur 

meira af léttmjólk en nýmjólk og undanrennu og borðar mun meira af sykruðum mjólkurvörum en þeir 

sem eldri eru. Þegar tíðni neyslu á mjólk og mjólkurvörum er skoðuð hjá aldrinum 18-30 ára er um 

32% karla og 38% kvenna sem segjast neyta þeirra einu sinni á dag sem er töluvert lægra hlutfall en 

hjá eldri þátttakendum. Karlar (18-30 ára) neyta að meðaltali 118g/dag af mjólkurvörum með 

viðbættum sykri sem er mun meira magn en konur í sama aldurshóp en meðalneysla þeirra er 

83g/dag (Þorgeirsdóttir ofl., 2011).  

Neysla ungs fólks á fisk og fiskafurðum er langt undir ráðleggingum, en að meðaltali borða 

karlmenn (18-30 ára) um 252 g á viku og konur 182 g. Það jafngildir einni fiskmáltíð á sex daga fresti, 

en það er helmingi minni neysla en ráðleggingar segja til um. Þegar þátttakendur voru spurðir um tíðni 

fiskneyslu sögðust 59% karla og 55% kvenna boða fisk tvisvar sinnum í viku eða oftar. Tæplega 49% 

karla borða kjöt 4-6 sinnum í viku og er hlutfallið sambærilegt á meðal kvenna. Tæp 2% kvenna 

segjast hins vegar aldrei borða kjöt en enginn karlmaður svarar því neitandi.  

Neysla á sælgæti (allt sælgæti) hjá ungu fólki hefur samkvæmt könnuninni minnkað um nær 

helming frá árinu 2002 og þá sérstaklega á meðal karla, en 8,4 % karla og kvenna borða að jafnaði 

sælgæti að minnsta kosti daglega. Þegar skoðaður er sá hópur sem segist aldrei borða sælgæti eru 

það rúmlega 7% karlmanna og 2,5% kvenna.  

Þegar neysla á drykkjum er skoðuð sést að vatn er algengasti drykkurinn hjá ungu fólki af báðum 

kynjum. Meðaldrykkja samsvarar um tveimur og hálfu glasi daglega. Neysla ávaxtasafa hefur aukist og 

drekkur ungt fólk nær tvöfalt meira en eldri hópurinn. Lítil breyting hefur orðið á kaffi- og tedrykkju en 

ungt fólk drekkur miklu minna kaffi og te en eldra fólk. Þó munur á kynjum í kaffidrykkju því ungir karlar 

drekka frekar kaffi en ungar konur. 

Heildarneysla gos- og svaladrykkja hefur lítið breyst frá fyrri könnun, en þó hefur neysla á 

sykruðum gosdrykkjum minnkað um þriðjung á meðan neysla á sykurlausum drykkjum hefur aukist um 

þriðjung. Helstu neytendur eru ungt fólk og þá sérstaklega ungir karlar. Þeir drekka meira af sykruðum 

drykkjum en konur, en 84% ungs fólks á aldrinum 18-30 ára drekka sykraða gosdrykki. Þegar 

tíðnispurningarnar eru skoðaðar sést að rúmlega 24% ungra karla og rúmlega 13% kvenna drekka 

sykraða gosdrykki daglega. Því má ætla að ungar konur sem drekka slíka drykki fái um 19% af 
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daglegri orku úr viðbættum sykri og 16,1% hjá karla miðað við daglega neyslu (Þorgeirsdóttir 

o.fl.,2011).  

Ef neysluvenjur ungs fólks eru skoðaðar út frá kynjum er töluverður munur á körlum og konum. 

Almennt eru konur líklegri en karlar til að tileinka sér hollari neysluvenjur, þar sem karlar eru líklegri til 

að borða skyndibita, sleppa morgunmat og sjá síður um að undirbúa sinn eigin mat.   

 

2.3  Rannsóknir á neysluvenjum – tíðnilistar/sólarhringsupprifjun 

Í yfirlitsgrein Edelstein er bent á að ein algengasta aðferðin sem notuð er til að kanna neysluvenjur er 

að leggja fyrir tíðnilista. Þessi aðferð verður oft fyrir valinu þar sem meta á inntöku á fæðu yfir lengri 

tíma (meira en eina viku). Þá er spurt um tíðni neyslu á matvælum og þátttakandi merkir við hversu oft 

í mánuði/ viku eða á dag ákveðinnar fæðutegundar er neytt. Lengd tíðnilista er misjöfn eftir því hvaða 

nákvæmni er ætlað að ná í svörun um einstakar fæðutegundir og fæðuhópa. Slíkur listi getur gefið 

góðar upplýsingar um inntöku þeirra fæðutegunda sem spurt er um, en einungis með löngum listum er 

hægt að reikna út heildarinntöku orku, orkugefandi næringarefna, steinefna og vítamína. Kostir 

aðferðarinnar eru þeir að hægt er að fá lýsingu á mataræði yfir langan tíma og fá upplýsingar um 

fæðutegundir sem sjaldan er neytt auk þess sem hægt er að greina á milli einstaklinga með tilliti til 

inntöku. Þessi aðferð þarf ekki að vera tímafrek og er auðvelt er að leggja listana fyrir á rafrænu formi 

sem eykur líkur á þátttöku. Marktækni tíðnilistanna til að meta mataræði veltur þó á minni þátttakenda 

og hversu vel þeir skilja listann (Edelstein, 2010).   

Aðrar aðferðir sem hægt er að nota til að meta mataræði eru m.a. sólarhringsupprifjun og svo 

vigtun og skráning. Í sólarhringsupprifujum eru þátttakendur spurðir á kerfisbundinn hátt um hvað þeir 

borðuðu daginn áður. Sólarhringsupprifjun krefst þess að þátttakandi rifji upp aftur í tímann hvað hann 

borðaði og er ein sólarhringsupprifjun ekki nægileg til að meta fæðuinntöku einstaklings. Þar sem 

upprifjun veltur á minni getur það leitt til rangrar skráningar og valdið því að sumar fæðutegundir 

gleymast. Þessi aðferð hefur m.a. verið notuð í tengslum við landskannanir hér á landi og sést þar 

ákveðin mynd af neyslu á rauntíma. Síðasta landskönnun hér studdist við tvær sólarhringsupprifjanir 

auk tíðnilista sem hver þátttakandi fyllti úr (Edelstein, 2010).  

 Vigtun og skráning er aðferð þar sem fæða og drykkir eru vigtuð og skráð í allt að sjö daga en 

því fleiri dagar sem skráning stendur yfir, því mun meiri líkur á marktækum niðurstöðum. Hins vegar 

geta of margir dagar orðið til þess að þátttakandi gefst upp eða það leitt til lélegri skráningar. Þessi 

aðferð er hins vegar ekki mikið notuð í faraldsfræðilegum rannsóknum, frekar tilraunarannsóknum, en 

gallar hennar eru þó nokkrir. Hún er tímafrek og getur verið erfið þátttakendum sem veldur því að 

erfiðara getur verið að fá fólk til að taka þátt. Vigtun og skráning getur einnig haft þau áhrif að 

þátttakendur breyti mataræði sínu vegna skráningarinnar og hún hafi þannig sjálf áhrif á það hvernig 

fólk borðar (Edelstein, 2010). 
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2.4  Áhrifaþættir  

Daglega tekur hver einstaklingur ákvörðun um það hvað hann ætlar að borða, hversu mikið, hvar, 

hvenær og með hverjum. Þessar ákvarðanir eru mismikið skipulagðar og liggja fjölmargar ástæður að 

baki hverri ákvörðun. Ástæður sem við gerum okkur vel grein fyrir og svo aðrir þættir sem fólk er 

minna meðvitað um og kalla má áhrifaþætti.  

Til að skilja og útskýra hvernig áhrifaþættir hafa áhrif á heilsuhegðun fólks hefur verið notast við 

mismunandi hugtakalíkön (conceptual models). Þessi líkön eiga það sameiginlegt að þau innihalda 

flókna félags-, umhverfislega og persónulega þættir sem orka hver á annan og hafa saman áhrif á 

hegðun fólks. Ein þeirra kenninga sem mikið hefur verið notuð til að útskýra hegðun er „Social 

Cognitive Theory“ (SCT) en sú kenning skilgreinir hegðun fólks sem samspil persónulegra-, 

hegðunarþátta og umhverfis. Hugmyndafræðin á bak við hana er að umhverfið móti, viðhaldi og þvingi 

einstakling til ákveðinnar hegðunar sem hann hafi þó möguleika á að breyta og bæta (Fertman og 

Allensworth, 2010; Sallis, Owen, og Fisher, 2008; Story et al., 2002). Annað líkan sem einnig er hægt 

að nota til að skilja betur hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á neysluvenjur er vistfræðilegt líkan 

(Ecological model). Í því er skoðað samband fólks og umhverfis þess og sjónum beint að hegðuninni, 

hver áhrif hennar eru og hvaða þættir hafa áhrif á hegðunina á mörgum mismunandi stigum og er þarf 

horft á einstaklininn sjálfan, félagslegt- og samfélagslegt umhverfi sem og stjórnsýslu (Sallis et al., 

2008). Með því að sameina þessar kenningar/líkön er hægt að setja upp fræðilegan ramma til að 

auðvelda skilning á flóknu samspili þessara áhrifaþátta og hvernig þeir hafa áhrif á neyslu fólks með 

það að markmiði að bæta heilsuhegðun þess.  

 

2.4.1 Einstaklingsbundnir áhrifaþættir 

Hvað einstaklingur kýs að borða er afleiðing margra samverkandi þátta sem gjarnan er litað af fyrstu 

upplifun viðkomandi af mat úr bernsku. Samspil einstaklingsbundinna áhrifaþátta á fæðuval eru 

fjölmargir og flóknir. Á meðal áhrifaþáttanna eru bragð, þekking, hungur, þægindi, verð, tími og 

persónulegir eiginleikar, eins og sjálfstraust, skipulag, viðhorf og færni (Glanz, Basil, Maibach, 

Goldberg, og Snyder, 1998; Story et al., 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að bragð er einn af þýðingarmestu áhrifaþáttum fæðuvals hjá fólki (Block, 

Gillman, Linakis, og Goldman, 2013; Deliens, Clarys, De Bourdeaudhuij, og Deforche, 2014; Glanz et 

al., 1998; N. I. Larson et al., 2008; Story et al., 2002). Við fæðumst með þann eiginleika að þykja sætt 

bragð gott og sækjum frekar í sætt allt frá unga aldri, en viljum síður beiskt og súrt og salt. Með aldri 

og reynslu breytist þetta og byggir það aðallega á kynnum okkar af ákveðnum matvörum sem mótast 

að miklu leyti af foreldrum og venjum í samfélagi okkar (Story et al., 2002). Í rannsókn sem Jason 

Block gerði á meðal framhaldsskólanema í Louisiana í Bandaríkjunum kom fram að bragð væri stærsti 

áhrifaþátturinn þegar spurt var um það hvaða þættir hefðu helst áhrif á drykkjaval þeirra, þar á eftir 

kom verð, en heilsa og næringarinnihald höfðu ekki eins mikil áhrif (Block et al., 2013).  

Árið 2010 var gerð könnun á meðal ungs fólks í Minneapolis á því hvaða þættir hefðu áhirf á 

innkaup, undirbúning og neyslu á ávöxtum og grænmeti. Niðurstöðurnar sýndu að persónulegar 

hindranir, þekking, fjölskylda, vinir og umhverfi höfðu bein áhrif á innkaup, undirbúning og neyslu. Þeir 
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einstaklingar sem upplifa fáar persónulegar hindranir, eiga fjölskyldur og vini sem borða 

heilsusamlegan mat, hafa gott aðgengi að grænmeti og ávöxtum eru líklegir til að kaupa og neyta 

þeirra (Graham et al., 2013). 

Þekking er mikilvæg, en þekking ein og sér er ekki nægilega sterkur þáttur að þess að fólk tileinki 

sér hollari neysluvenjur. Þekking á næringarfræði þarf ekki að endurspegla getu og hæfileika fólks að 

velja hollan og heilsusamlegan mat. Í meistararannsókn Kristrúnar Sigurðardóttur (2011) á viðhorfi 

ungs fólks í framhaldsskóla til heilsu og heilsueflingar kom fram að þrátt fyrir að nemendurnir teldu sig 

hafa fengið töluverða fræðslu um heilsu í skólanum færu þau ekki endilega eftir því sem þau vissu 

þegar kæmi að heilsuhegðun (Kristrún Sigurðardóttir, 2011). Þess vegna hafa fræðimenn á síðari 

árum lagt áherslu á „næringarlæsi“ frekar en næringarþekkingu en næringarlæsi má skilgreina sem 

svo: Hæfni einstaklings til að afla, vinna úr og skilja næringaupplýsingar til að taka upplýstar 

ákvarðanir í tengslum við fæðuval. Í yfirlitsgrein sem birt var árið 2014 kemur fram rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á sambandi næringarlæsis og neyslu á mat sýna að aldur, kyn, menntun og 

félagsleg staða eru helstu áhrifaþættir næringarlæsis (Spronk, Kullen, Burdon, og O'Connor, 2014).  

 

2.4.2 Félagslegir áhrifaþættir 

Neysluvenjur ungs fólks er mjög litaðar af því félagslega umhverfi sem það lifir í, starfar og nemur. Þar 

eru fjölskyldan og vinirnir stærstu áhrifavaldarnir. Áhrif fjölskyldunnar er margþætt. Foreldrar sjá til að 

mynda í flestum tilfellum um matarinnkaup og hafa því mikil áhrif á það hvað er í boði innan veggja 

heimilisins. Þekking og viðhorf foreldra á næringu og hollustu eru taldir til sem áhrifaþættir en ekki 

síður fjölskylduaðstæður s.s. fjölskyldustærð, tekjur og menntun (Story, Kaphingst, Robinson-O'Brien, 

og Glanz, 2008; Story et al., 2002). Gildi fjölskyldumáltíða er mikið þegar kemur að neysluvenjum og 

hafa rannsóknir leitt í ljós að fjöldi fjölskyldumáltíða hefur áhrif á neysluvenjur ungs fólks til lengri tíma. 

Því fleiri máltíðir sem fjölskyldan borðar saman, því meiri er neysla þeirra að jafnaði á ávöxtum og 

grænmeti og öðrum næringarefnum (s.s. trefjum, járni, og vítamínum) og minni neysla á gosdrykkjum 

og mettaðri fitu (N. Larson & Story, 2009; N. I. Larson et al., 2007; Videon & Manning, 2003). 

Ennfremur sýndi ferilrannsókn Larson og samstarfsmanna hans (2007) á meðal framhaldsskólanema 

að jákvætt samband var á milli fjölda fjölskyldumáltíða á unglingsárum og hollari neysluvenja þeirra á 

síðar á ævinni (N. Larson, Fulkerson, Story, og Neumark-Sztainer, 2013).   

Fæðuval og neysluvenjur ungs fólks eru líka undir áhrifum aðila utan fjölskyldunnar, þar á meðal 

vinnufélaga, jafningja og vina. Rannsóknir sýna að sameiginlegar máltíðir með vinum og vinnufélögum 

hafi áhrif á neysluvenjur fólks þar sem félagsleg viðmið og viðhorf hópsins vega einna þyngst í vali á 

fæðutegundum og magni þess sem er neytt (N. Larson & Story, 2009). Sýnt hefur verið fram á að 

ungir jafnt sem fullorðnir hafa tilhneigingu til að neyta stærri skammta af mat þegar þeir borða með 

fólki sem þeir þekkja miðað við það þegar þeir borða einir (Hetherington, Anderson, Norton, & 

Newson, 2006). Gerð var rannsókn á 2.043 unglingum í 20 skólum í Minnesota í Bandaríkjunum þar 

sem skoðað var hvort neysla og neysluvenjur vina hefðu áhrif á það hvað unglingar borða. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að líkurnar á því að unglingur borði grænmeti, grófmeti og mjólkurvörur 

voru jákvætt tengdar neyslu vina þeirra á sömu matvörum en neyslu á ávöxtum var þó ekki marktækt 
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hægt að tengja við neyslu vina. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu enn fremur í ljós að unglingar sem 

borða morgunmat að staðaldri eru líklegri til að eiga vini sem gera það líka (Bruening et al., 2012). 

 

2.4.3 Áhrif af efnislegu umhverfi  

Umhverfið er talið einn af stóru áhrifaþáttunum í vaxandi offitufaraldri á meðal íbúa hins vestræna 

heims (Glanz, Sallis, Saelens, og Frank, 2005; Kelly et al., 2011; Mikkelsen, 2011). Fæðuumhverfið 

endurspeglar það framboð mat- og drykkjarvara sem stendur neytendum til boða og getur það ýmist 

hvatt eða hindrað neyslu á hollum og næringarríkum mat. Rannsóknir hafa sýnt að fæðuumhverfi geti 

haft forspárgildi um fæðuval einstaklinga (Freedman, 2009; Glanz, 2009; Kelly et al., 2011; Story et 

al., 2008). Glanz og samstarfsfólk kom árið 2005 fram með líkan (mynd 1) sem sýnir þá þætti í 

umhverfinu sem hafa áhrif á neysluvenjur fólks og hefur það verið notað sem grunnur í þróun 

rannsókna á þessum vettvangi. Líkanið er byggt á þeim atriðum sem þegar hafa verið rannsökuð eða 

haldið hefur verið fram (hypothesized) að stýri neyslu neyslu fólks á sviði lýðheilsu (public health), 

heilsusálfræði (health psychology), neytendasálfæði (consumer psychology) og borgarskipulags 

(Glanz et al., 2005). 

 

 

Mynd 1: Líkan af fæðuumhverfi 
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2.5  Fæðuumhverfi – food environment 

Í þessum kafla verður fjallað um fæðuumhverfi. Í líkani Glanz og samstarfsfólks er því skipt í 

fæðuumhverfi samfélagsins (Community nutrition environment), fæðuumhverfi neytandans (Consumer 

nutrition environment) og fæðuumhverfi við leik, nám og störf (Organizational nutrition environment) 

(Glanz et al., 2005; Kelly et al., 2011; Mikkelsen, 2011). 

2.5.1 Samfélagslegt fæðuumhverfi  

Þegar talað er um Samfélagslegt fæðuumhverfi (Community nutrition environment) er átt við þann 

fjölda, tegundir, staðsetningu og aðgengi sem stendur almenningi til boða af matsölustöðum í 

nærumhverfi þess, m.a. verslanir, skyndibitastaðir og veitingastaðir. Sögulega hefur tiltölulega lítil 

áhersla verið lögð á mælingar á fæðuumhverfi í skilgreindum samfélögum, eins og í ákveðnum 

hverfum, borgum og landsvæðum, en áhugi á þessum málaflokki fer vaxandi ásamt leitinni að hinu 

fullkomna mælitæki sem lýsi frekar þeim tegundum matvæla sem standa til boða (Glanz, 2009).  

Í rannsóknum á tengslum fæðuumhverfis og mataræðis hefur verið notast við margs konar 

aðferðafræði til að meta aðgengi þátttakenda að mat- og drykkjarvörum. Þegar meta á fjölda er oft 

notast við fyrirliggjandi gögn um þá staði sem hafa leyfi fyrir sölu matvæla eða matvælaframleiðslu hjá 

opinberum stofnunum borga og bæja og í gegnum opinber upplýsingakerfi eins og svonefndar gular 

síður og fyrirtækjasíður sem þjónusta fyrirtæki (Kelly et al., 2011). Þegar gerðar eru rannsóknir á 

aðgengi á landsvísu treysta rannsakendur á þessar upplýsingar, en þegar skoðuð eru minni svæði, 

eins og borgarhlutar og umhverfi ákveðinna staða, gefur það nákvæmari niðurstöður að aka eða 

ganga kerfisbundið þær götur sem falla undir það svæði sem skoða á og telja fjölda og tegundir 

sölustaða (Bader, Ailshire, Morenoff, og House, 2010). Færst hefur í aukana notkun landfræðilegs 

upplýsingakerfis (Geographic Information System, GIS) sem mælir þéttleika verslana og veitingastaða 

á ákveðnu svæði og fjarlægð þeirra (proximity) frá heimili, skóla eða vinnustað þátttakenda. Það hefur 

þó reynst erfitt að finna samræmi í viðmiðunum til að skilgreina þau landfræðilegu mörk sem notuð eru 

í þessari aðferð. Hún getur þó hjálpað rannsakendum að meta hversu langt fólk er tilbúið að ganga 

eða aka til að sækja sér þjónustu í sínu hverfi, hvort sem það býr í þéttbýli eða dreifbýli (C. E. Caspi, 

G. Sorensen, S. Subramanian, og I. Kawachi, 2012; Charreire et al., 2010). Þá hafa enn aðrar 

rannsóknir reitt sig á svör þátttakenda sem meta fæðuumhverfi sitt hvað varðar framboð og aðgengi 

að fæðunni sjálfri eða að verslunum í nágrenninu og þær upplýsingar tengdar við GIS upplýsingar 

(Freedman, 2009). Eins og fyrr segir hefur skortur á stöðluðum mælingum valdið því að rannsakendur 

eiga erfitt með gera skýran samanburð á mælingum og niðurstöðum á fæðuumhverfi vegna misræmis 

í þeirri aðferðafræði sem hefur verið notuð við rannsóknirnar (Glanz, 2009). 
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2.5.2 Tegundir og fjöldi sölustaða 

Almennt hefur verslunum verið skipt í þrjá flokka en það eru; stórmarkaðir, kjörbúðir og minni kjörbúðir 

sem eru m.a. sjoppur og litlar verslanir við bensínstöðvar (N. Larson & Story, 2009; Spence, Cutumisu, 

Edwards, Raine, og Smoyer-Tomic, 2009). Í mörgum rannsóknum hefur verið gengið svo langt í 

flokkunum að skilgreina verslanir sem „hollar“ verslanir og „óhollar“. Þessar flokkanir gefa ofur einfalda 

mynd og að talið var of einfalda af þeim verslunum sem raunverulega bjóða upp á mat- og 

drykkjarvörur. Það varð til þess að bresku rannsakendurnir Lake og samstarfsmenn þróuðu 

flokkunarkerfi sem samanstendur af 21 tegund af hefðbundnum og óhefðbundnum sölustöðum fyrir 

mat- og drykkjarvörur. Það geta verið matvöruverslanir, veitingastaðir, barir, apótek og jafnvel 

húsgagnaverslanir, sem sýnir hversu flókið fæðuumhverfið er í raun og veru (Lake, Burgoine, 

Greenhalgh, Stamp, og Tyrrell, 2010). Með þessari flokkun er hægt að ná til þeirra staða sem falla alla 

jafna ekki undir þá skilgreiningu að vera verslun sem selur mat- og drykkjarvörur en býður samt sem 

áður upp á möguleika á kaupum á slíkum vörum, sem í flestum tilfellum flokkast sem óhollusta (Farley, 

Baker, Futrell, og Rice, 2010).  

Stórmarkaðir eru flokkaðir sem „heilsusamlegri“ (healthy). Þar er að jafnaði boðið upp á fjölbreytt 

vöruúrval með miklu framboði af ferskvörum, eins og kjöt og fiski, mjólkurvörum, ávöxtum og grænmeti 

ásamt öðrum matvörum á tiltölulega lágu verði. Kjörbúðir hafa oft sambærilega vöruflokka og 

stórmarkaðir, en takmarkaðra vöruúrval innan hvers flokks fyrir sig ásamt minna framboði af ferskvöru. 

Sjoppur hafa gjarnan takmarkað hillupláss og er uppistaðan þar unnar matvörur með langan 

fyrningartíma, skyndibiti, gos og sælgæti. Þessar tegundir verslana ásamt skyndibitastöðum og 

bakaríum hafa verið flokkaðar sem „óheilsusamlegar“ (Kelly et al., 2011; N. Larson og Story, 2009).  

Veitingastaðir þar sem fólk kaupir fulleldaðar máltíðir hafa verið gróflega flokkaðir niður í annars 

vegar veitingastaði með fullri þjónustu þar sem fólk sest til borðs og þjónar sjá um matarpöntun og að 

koma með matinn að borðinu og hins vegar skyndibitastaði þar sem fólk pantar sér mat og greiðir fyrir 

hann áður en það fær matinn afgreiddan frá afgreiðsluborði (N. Larson & Story, 2009). Í rannsóknum á 

þessum vettvangi hefur rík áhersla verið lögð á að skoða umhverfið út frá tekjum og félagslegri stöðu 

íbúanna og hafa þær rannsóknir útskýrt að hluta til þá þjóðernis- og félagshagfræðilegu mismunun 

sem er til staðar í fæðuumhverfinu (Freedman, 2009; Morland, Wing, Roux, og Poole, 2002). Fjöldi 

skyndibitastaða og sjoppa eru að jafnaði fleiri í félagslega illa settum hverfum þar sem fátækt og 

ójöfnuður er meiri. Þar er aðgengi að stórmörkuðum og kjörbúðum alla jafnan verra, en í hverfum þar 

sem jöfnuður er meiri og tekjur hærri (Freedman, 2009; Glanz, Sallis, Saelens, og Frank, 2007; 

Hendrickson, Smith, og Eikenberry, 2006; Morland et al., 2002).  

 

2.5.2.1 Fjarlægð (proximity)  

Fjarlægð (proximity) er einn þeirra þátta sem fellur undir skilgreiningu á aðgengi en hún hefur áhrif á 

það hversu auðvelt er fyrir einstaklinga að nálgast mat- og drykkjarvörur í nágrenni sínu (C. E. Caspi, 

G. Sorensen, S. V. Subramanian, og I. Kawachi, 2012; Ni Mhurchu et al., 2013). Fjarlægð til og frá 

sölustöðum er meðal annars stjórnað af deiliskipulagi borga og bæja og uppsetningu gatnakerfa sem 

og göngu- og hjólastíga. Í hverfum þar sem góð blöndun er á íbúðabyggð, verslunum og þjónustu gerir 
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það fólki auðveldara að ferðast um bæði gangandi eða á hjóli (Kerr et al., 2012). Flestar rannsóknir 

hafa sýnt að þar sem er gott aðgengi er að stórmörkuðum en síður að sjoppum, veitinga- og 

skyndibitastöðum borðar fólk að jafnaði hollari fæðu en þar sem þessu er öfugt farið. Niðurstöðum ber 

þó ekki að öllu leyti saman um að þetta sé raunin og í sumum rannsóknum kemur enginn munur fram 

(Gustafson, Hankins, og Jilcott, 2012; Laska, Hearst, Forsyth, Pasch, og Lytle, 2010; Ni Mhurchu et 

al., 2013)  

 

2.5.3 Fæðuumhverfi neytanda (consumer nutrition environment) 

Fæðuumhverfi neytenda (Consumer nutrition environment) er það sem mætir neytandanum inni í og í 

kringum þá staði þar sem hann kaupir mat- og drykkjarvöru (availability/accessibility); aðgengi, verð, 

framsetning, næringargæði og vöruframboð innan verslana sem í raun hægt er að einfalda í hina 

almennu markaðsfræði og tákna sem V-in fjögur (4Ps). Þetta eru kallaðir markaðsráðarnir: vara, verð, 

vettvangur og vegsauki (product, price, place and promotion) en þetta eru þættir sem skipta máli til að 

ná til markhópsins (Lloyd-Williams et al., 2014). 

Í rannsóknum á fæðuumhverfi neytenda hefur, líkt og í samfélagslegu fæðuumhverfi verið notast 

við fjölda mæliaðferða sem miða að því að mæla mismunandi þætti innan verslana (Kelly et al., 2011; 

Ni Mhurchu et al., 2013). Á meðal þessara mæliaðferða eru Nutrition Environment Measures Survey in 

Stores (NEMS-S) sem mælir fáanleika, verð og gæði 10 fæðutegunda, þar á meðal mjólk, ávexti, 

grænmeti, frosið kjöt, unnar matvörur, drykki, brauð, morgunkorn og kartöfluflögur. Áreiðanleiki og 

innra réttmæti NEMS-S hefur verið metið og kom vel út. NEMS-S prófið hefur einnig verið notað til að 

bera saman verslanir á milli hverfa en sjaldan verið notað til að tengja fæðuumhverfið við 

heilsufarsniðurstöður (Glanz et al., 2007; Kelly et al., 2011). Healthy Eating Inex (HEI) er mælitæki 

sem einnig hefur verið mikið notað í rannsóknum, en það var þróað af Matvæla- og 

landbúnaðarráðuneyti Bandaríkjanna og byggir á stöðluðum viðmiðum úr opinberum ráðleggingum um 

mataræði þ.e. Dietary Guidelenes for Americans (U.S Department of Health and Human Services, 

2015) og MyPyramid food guide (U.S Department of Agriculture, 2015). HEI inniheldur 12 þætti sem 

endurspegla þau lykilmatvæli sem ráðleggingar segja til um og gengur út á að mæla hlutfall orku á 

hverjar 1000 kílókaloríur. Sama/svipuð aðferð hefur líka verið notuð til að flokka skyndibitastaði þar 

sem matseðillinn var tengdur gagnagrunni um næringarefni til að reikna hlutfall orkunnar sem fæst úr 

hverjum matarskammti fyrir sig (Reedy, Krebs-Smith, og Bosire, 2010).  

Á meðal annarra aðferða eru mælingar á hilluplássi, þar sem mæld er lengd hillurekka sem 

úthlutað er fyrir ákveðnar fæðutegundir og vöruflokka, þar með talið rekkendar og körfur. 

Hugmyndafræðin á bak við þær mælingar er að sýnileiki vörunnar innan verslana hafi áhrif á það 

hversu mikið er keypt af henni. Song og samstarfsmenn gerðu 10 mánaða íhlutandi rannsókn í 

tveimur hverfum í Baltimore í Bandaríkjunum þar sem hillupláss og framboð á hollum matvörum var 

aukið í verslunum annars hverfisins. Niðurstöðurnar sýndu að sala jókst marktækt í þeim verslunum 

þar sem íhlutunin var gerð, bæði á íhlutnartímabilinu og einnig eftir að því lauk (Song et al., 2009). 

Önnur rannsókn þar sem könnuð voru tengsl þess að auka hilluplássið fyrir ákveðin matvæli (ávextir, 

grænmeti, súkkulaði, kex og kökur, snakk, sælgæti og gosdrykki) og líkamsþyndarstuðuls (BMI) 



16 

íbúanna sýndi að fyrir hverja aukna 100 metra af óhollustu (gos og sælgæti) innan eins kílómeters frá 

heimili viðkomandi voru jákvæð tengsl við aukið BMI um 0,1 kg/m
2
 en áhrif þess að auka hillupláss 

fyrir ávexti og grænmeti hafði ekki martæk áhrif (Rose et al., 2009). 

Í mælingum á sýnileika matvæla hefur áhersla verið lögð á að skoða staðsetningu á mat- og 

drykkjarvörum þá aðallega nálægt afgreiðslukössum, vörum sem raðað er í hillur í augnhæð og 

uppstillingar á gólfi, því aukinn sýnileiki er eins og áður sagði tengdur aukinni sölu á viðkomandi 

matvöru eða vöruflokki (Kelly et al., 2011). 

 

2.5.4 Fæðuumhverfi við leik, nám og störf (Organizational nutrition 
environment) 

Undir Organizational nutrition environment flokkast m.a. skólar og vinnustaðir og er það mjög stór hluti 

af fæðuumhverfi fólks. Á þessum stöðum eyða börn jafnt sem fullorðnir stórum hluta dagsins og getur 

framboð á mat- og drykkjarvörum í mötuneytum skóla og vinnustaða hefur því haft veruleg áhrif á 

næringarnám og jafnvel heilsu fólks (Glanz, 2009; Kelly et al., 2011; Story et al., 2002). 

 

2.5.4.1 Fæðuumhverfi skóla 

Hvað nemendum og starfsfólki skóla stendur til boða af mat- og drykkjarvöru er mjög mismunandi eftir 

löndum og skólastigum. Á yngri skólastigum er gjarnan boðið upp á hádegisverð í mötuneytum skóla 

sem eru á ábyrgð sveitarfélaganna og þá oft bundið lögum. Framsetningin getur þó verið mismunandi 

eftir skólum og sveitarfélögum en er í flestum tilfellum unnin í samræmi við ráðleggingar um mataræði. 

Víða á Norðurlöndunum þá sérstaklega í Danmörku og Noregi er enn við lýði að nemendur komi með 

nesti að heiman (Kainulainen, Benn, Fjellström, og Palojoki, 2012).  

Á efri skólastigum, m.a. í framhaldsskólum, er fjölbreytnin meiri og þar eru ýmist mötuneyti eða 

kaffiteríur sem oft eru rekin af utanaðkomandi rekstraraðilum. Framboð á mat- og drykkjarvöru er því 

mjög mismunandi auk þess sem sjoppur og sjálfsalar eru oft til staðar í skólum með tilheyrandi 

framboði af gosdrykkjum, snakki og sælgæti (Rideout, Levy-Milne, Martin, og Ostry, 2007; Wordell et 

al., 2012). Þó svo að skólastjórnendur og stjórnvöld hafi á síðustu árum unnið að því að takmarka 

framboð af óhollustu innan skólanna, þá takmarkast fæðuumhverfið ekki aðeins við skólana sjálfa, því 

nemendur halda áfram að verða fyrir áhrifum af óhollustu í nágrenni skólanna (Neumark-Sztainer, 

French, Hannan, Story, og Fulkerson, 2005; Walker, Block, og Kawachi, 2014; Lýðheilsustöð, 2010; 

Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011, 2013). Rannsóknir hafa sýnt að fæðuumhverfi í nágrenni 

skóla einkennist af skyndibitastöðum og sjoppum, þar sem uppistaðan er að stórum hluta skyndibiti 

sem er þægilegur, þykir oft bragðgóður, kostar lítið og selst því vel, ásamt gosi og sætindum (N. 

Larson & Story, 2009; Rideout et al., 2007).  

Í rannsókn sem gerð var á framboði á skyndibitastöðum og í sjoppum í göngufæri frá bandarískum 

framhaldsskólum kom fram að í um þriðjungi allra framhaldsskóla á landsvísu var að finna að minnsta 

kosti einn skyndibitastað eða sjoppu í göngufæri við skólann. Í stærstu borgunum höfðu 68% skólanna 
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að minnsta kosti einn skyndibitastað í nágrenninu og 56% skólanna eina sjoppu sjoppu eða fleiri í 

göngufæri (Zenk & Powell, 2008).   

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á nálægð skyndibitastaða og sjoppa við skóla og áhrifum þeirra 

á neyslu nemenda (An og Sturm, 2012; He et al., 2012; Laska et al., 2010; van der Horst et al., 2008). 

Laska og samstarfsmenn skoðuðu umhverfi heimila og skóla m.a. út frá því hversu oft unglingar í 

Minnesota kaupa skyndibita og sýndi sú rannsókn sterk tengsl á milli neyslu á sykruðum drykkjum og 

nálægð sölustaða (skyndibitastaðir og aðrar verslanir) við skóla og heimili. Aðrar breytur í rannsókninni 

m.a. heildar orkuinntaka og neysla á ávöxtum og grænmeti var ekki tölfræðilega maktækt hægt að 

tengja nálægð sölustaða við heimili og skóla (Laska et al., 2010). Enn fremur bentu niðurstöður He o.fl 

til þess að líkurnar á að nemendur kaupi sér skyndibita aukist töluvert í hlutfalli við fjölda 

skyndibitastaða inna 1 km radíuss frá skólanum (He et al., 2012). 

 

2.6 Hvað hafa íslensk stjórnvöld gert?  

Árið 1989 var samþykkt þingsályktun um manneldis- og neyslustefnu Íslendinga sem var 

aðgerðaráætlun stjórnvalda til að auka fræðslu um hollustu á öllum stigum samfélagsins, meðal 

annars með bættu aðgengi barna og unglinga að hollum mat þar sem tekið yrði mið af 

manneldismarkmiðum. Aukin fræðsla um heilsu og mataræði í grunn- og framhaldsskólum landsins 

var ein af aðgerðunum sem nota átti til að ná fram markmiðum stefnunnar, ásamt því að nemendur í 

grunn- og framhaldsskólum ættu kost á hollu fæði í skólunum (ályktun 22/111, 1998-1989). Það var 

svo árið 2008 að sett voru ný lög um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og 

framhaldsskóla (nr. 92/2008) en þar er tekið fram í 36. grein laga um framhaldsskóla að 

framhaldsskólar skuli tryggja að í boði sé innan veggja hvers skóla heilnæmt fæði í samræmi við 

opinberar ráðleggingar um mataræði. 

Í kjölfar nýju laganna var unnið að nýrri útgáfu aðalnámskrár þar sem aukin áhersla er lögð á 

heilbrigði og velferð nemenda á öllum skólastigum. Í henni er lagt er upp með að skapa jákvæðan 

skólabrag og heilsueflandi umhverfi, þar sem markvisst er hlúð að þroska einstaklings frá ýmsum 

hliðum. Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan og er eitt af hlutverkum skóla að 

efla heilbrigði og velferð nemenda með því að leggja áherslu á helstu þætti heilbrigðis í gegnum allt 

skólakerfið. Lagt er upp með að skólaumhverfið stuðli að heilsusamlegu fæðuvali, fræðslu og framboði 

á fjölbreyttum mat þar sem áhersla er lögð á uppeldis- og félagslegt gildi máltíða (Mennta og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, 2013). 

Embætti landlæknis, áður Lýðheilsustöð, hefur haft það hlutverk að vera ráðgefandi aðili á sviði 

forvarna, heilsueflingar og lýðheilsu. Þannig er því ætlað að stuðla að heilbrigði landsmanna með 

lýðheilsustarfi sem byggir á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma. Embætti landlæknis hefur séð 

um að annast forvarnar- og heilsueflingarverkefni meðal annars með Heilsueflandi leik-, grunn-, og 

framhaldsskóla og nýjasta verkefnið er Heilsueflandi samfélag (Embætti landlæknis, 2012). 
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2.7 Heilsueflandi skólar 

Hugmyndin um heilsueflandi skóla er byggð á Ottawa sáttmála WHO um heilsueflingu þar sem lagt er 

upp með að skapa aðstæður og tækifæri til að bæta líðan og heilsu einstaklinga. Verkefninu 

Heilsueflandi skólar var fyrst hleypt af stokkunum árið 1995 en það var samstarfsverkefni 

Alþjóðaheilbrigðismálstofnunarinnar (WHO), Evrópuráðs og Evrópusambandsins. Með verkefninu er 

leitast við að auka þekkingu og vitund á heilsueflingu  nemenda og kennara í gegnum skólakerfið í 

samstarfi við foreldra og samfélagið (WHO, 2015a, Elva Gísladóttir, 2013).  

Embætti landlæknis er leiðandi ráðgjafi í heilsueflandi skólaverkefnunum, en það stýrir 

undirbúningi, framkvæmd og mati verkefnanna. Hlutverk þess er einnig að gefa út fræðsluefni, 

handbækur og gátlista fyrir hvert viðfangsefni verkefnisins þar sem sett eru fram þau viðmið sem 

skólunum ber að fylgja, vilji þeir teljast til heilsueflandi skóla (Embætti landlæknis, 2014).  

 

2.7.1 Heilsueflandi framhaldsskóli  

Verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli er heilsueflingarverkefni sem var sett á laggirnar haustið 2010, 

en það var þróað í samvinnu við Lýðheilsustöð, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

Velferðarráðuneytið og Samband íslenskra framhaldsskólanema undir formerkjunum HOFF. Verkefnið 

snýr að heildrænni stefnu í forvarna- og heilsueflingarmálum sem gerir framhaldsskólum kleift að 

marka sér skýra stefnu, skerpa á aðgerðaráætlunum og forvörnum og jafnframt mynda á hagnýtan 

hátt skýran ramma utan um þennan málaflokk (Embætti landlæknis, 2014). Lögð er áhersla á að 

samtvinna stefnu og starfsemi Heilsueflandi framhaldsskóla öðru íþrótta-, forvarna-, heilbrigðis- og 

menntastarfi í samfélaginu ásamt því að efla tengsl við foreldra og grenndarsamfélagið. Viðfangsefni 

verkefnisins eru fjögur; næring, hreyfing, geðrækt og lífsstíll. Eitt viðfangsefni er tekið fyrir á hverju ári 

og eru þættirnir jafn margir og námsár flestra nemenda í framhaldsskóla (Embætti landlæknis, 2014). 

Markmið heilsueflandi framhaldsskóla er að stuðla að bættri heilsu nemenda þar sem skólarnir eru 

hvattir til að marka sér stefnu í heilsueflingarmálum. Í upphafi er valinn stýrihópur innan skólans sem 

kannar þarfir innan skólans eftir ákveðnum gátlistum sem eru til grundvallar fyrir hvert viðfangsefni fyrir 

sig og mótar hópurinn sér markmið og aðgerðaráætlun. Gátlisti fyrir næringu sem notaður er til 

viðmiðunar samanstendur af 19 atriðum og fá skólarnir „brons-“, „silfur-“ eða „gull-“ viðurkenningu eftir 

því hversu mörg atriði af gátlistanum þeir uppfylla, gátlistann má nálgast á heimassíðu Embættis 

landæknis undir Heilsueflandi framhaldsskóli: Næring (Embætti landlæknis, 2014). Haustið 2013 voru 

allir framhaldsskólar á landinu þátttakendur í verkefninu, alls 31 framhaldsskóli. 

 

2.7.2 Næring í heilsueflandi framhaldsskóla 

Skólinn er sem fyrr sagði talinn kjörinn vettvangur fyrir heilsueflingu, m.a. á sviði næringar. Rannsóknir 

sýna að næring gegnir veigamiklu hlutverki í skólastarfi, því vel nærðir nemendur eiga auðveldara með 

að einbeita sér og getur mataræði því haft áhrif á hegðun, lærdómsgetu og námsárangur (Florence, 

Asbridge, og Veugelers, 2008; Rampersaud, Pereira, Girard, Adams, og Metzl, 2005). Framboð af 

mat- og drykkjarvöru í skólanum og í nánasta umhverfi hans getur, eins og fyrr segir, haft mikil áhrif á 
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fæðuval nemenda. Þess vegna er mikilvægt að skapa aðstæður sem auðvelda nemendum að velja 

hollt. Embætti landlæknis gefur út Handbók um næringu fyrir heilsueflandi framhaldsskóla og er þar að 

finna upplýsingar og fróðleik sem ætlaður er til að styðja skólastjórnendur og stýrihóp við mótun og 

stefnu á sviði næringar. Markmiðið er fyrst og fremst að bæta neysluvenjur nemenda og starfsfólks 

með auknu framboði á hollum matvörum í skólanum. Handbókin hefur að geyma upplýsingar fyrir 

nemendur um mikilvægi næringar, sem byggja á ráðleggingum Embættis landlæknis um mataræði. 

Þar er farið yfir helstu fæðuflokka og lögð áhersla á mikilvægi þess að nemendur borði reglulega og 

hæfilega mikið af hollum og fjölbreyttum mat.  

Í handbókinni eru tillögur um uppröðun og framboð á mat- og drykkjarvörum. Þar sem lögð er 

áhersla á að takmarka framboð á sælgæti, nasli og annarri óhollustu og auka þess í stað framboð á 

hollari vörum, eins og ávöxtum, grænmeti og grófum samlokum, og hafa þær vörur gjarnan á betra 

verði en óhollari vörur. Í handbókinni er einnig farið yfir samsetningu matseðla með tilliti til 

næringarinnihalds, fjölbreytni og skammtastærðar, með það að markmiði að bjóða máltíðir sem 

uppfylla þarfir þeirra sem kaupa mat í mötuneytum á sem hagkvæmastan og öruggastan hátt 

(Lýðheilsustöð, 2010).  

2.7.3 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 

Í maí 2014 tók Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ formlega á móti gullviðurkenningu í næringarhluta 

verkefnisins, en til þess þarf skólinn að uppfylla að minnsta kosti 15 atriði af 19 í „gull“hluta gátlista 

sem hafður er til viðmiðunar fyrir Heilsueflandi framhaldsskóla og hefur þar með lokið fyrsta ári sínu í 

verkefninu.  

Haustið 2013 var bæjarfélagið Mosfellsbær fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að verða Heilsueflandi 

samfélag. Verkefnið miðar líkt og Heilsueflandi framhaldsskóli að því að þróa samfélaglegan ramma 

utan um markvissa og heildræna heilsueflingu, en þar er ætlunin að ná til allra aldurshópa í 

samfélaginu og stuðla þannig að góðri heilsu, vellíðan og auknum lífsgæðum m.a. í gegnum 

heilsueflandi skóla, framhaldsskóla og vinnustaði. Í fyrsta áfanga þessara verkefna er áhersla lögð á 

næringu þar sem markmiðin eru m.a. að auka ávaxta- og grænmetisneyslu með margvíslegum 

aðgerðum, minnka gosneyslu og draga úr ásýnd „skyndibitamenningar”. Í greiningarskýrslu um 

Heilsueflandi samfélag kemur fram að samkvæmt tölulegum upplýsingum sé neysla ávaxta og 

grænmetis of lítil og gosdrykkja á meðal íbúa í Mosfellsbæ marktækt meiri en íbúa á stór 

Reykjavíkursvæðinu (Sigríður Hrafnkelsdóttir, 2013). Dr. Anna Sigríður Ólafsdóttir hefur síðustu ár gert 

rannsóknir á neysluvenjum framhaldsskólanema í tengslum við Heilsueflandi framhaldsskóla en engar 

íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á aðgengi að matvöru, þ.e. raunverulegt framboð á matvöru er 

metið í ákveðnu umhverfi og hversu auðvelt er að nálgast þær.  

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ var valinn sem viðfangsefni í rannsókn þessari vegna þess að hann 

er þáttakandi í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli og er staðsettur í fyrsta sveitarfélaginu sem 

verður Heilsueflandi samfélag. Því eru líkur á að rannsóknin geti bætt mikilvægum upplýsingum við 

þekkingargrunn samfélagsins sem líklegt væri að nýttust vel í frekari íhlutunum í tengslum við 

verkefnin. Út frá staðsetningu skólabyggingarinnar þótti áhugavert að skoða framboð á mat og 

drykkjarvöru í umhverfinu og möguleg áhrif nálægðar á neysluvenjur nemenda.  
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2.8 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að gera stöðumat á nálægð (proximity), aðgengi 

(accessibility) og framboði (availability) á mat- og drykkjarvara sem í boði eru í Framhaldsskólanum í 

Mosfellsbæ og í nærumhverfi hans og í öðru lagi að kanna neyslu nemenda á þeim matvörum sem í 

boði eru, neysluvenjur þeirra, viðhorf, upplifun m.a. til eigin neysluvenja og heilsulæsi. 
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3  Aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Þessi rannsókn er megindleg þversniðsrannsókn sem byggir á niðurstöðum úttektar sem gerð var á 

öllum sölustöðum mat- og drykkjarvöru í umhverfi Framhaldsskólans í Mosfellsbæ (FMos) í október 

2014 ásamt niðurstöðum úr spurningalistum sem lagðir voru fyrir nemendur í FMos í byrjun nóvember 

2014.  

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ hóf starfsemi sína haustið 2009 í bráðabirgðahúsnæði við 

Brúarland í Mosfellsbæ. Í janúar 2014, fluttist skólinn svo í nýja skólabyggingu við Háholt 35 í 

Mosfellsbæ. Sú bygging er staðsett samkvæmt deiluskipulagi á miðsvæði Mosfellsbæjar og er því í 

mikilli nálægð við verslun og þjónustu (Umhverfis- og skipulagssvið Mosfellsbæjar, 2013). Meirihluti 

nemenda skólans eru úr Mosfellsbæ og nágrannabyggðum (Grafarvogur, Grafarholt, Kjalarnes, 

Akranes). Boðið er upp á nám á átta námsbrautum í skólanum, það er nám á almennri braut, 

listabraut, íþrótta- og lýðheilsubraut, hestabraut, félags- og hugvísindabraut, náttúruvísindabraut, 

opinni stúdentsbraut og sérnámsbraut. Nemendur skólans glíma margir við námsörðugleika og sumir 

hafa töluvert brotinn námsferil að baki. Brottfall nemenda úr skólanum er töluvert (Aðalbergsdóttir og 

Guðjónsdóttir, 2014). 

3.2 Greining á fæðuumhverfi  

Fæðuumhverfið í nágrenni FMos var greint á þrenns konar hátt; tegund sölustaðar, fjarlægð 

sölustaðar frá skóla og framboð af mat- og drykkjarvörum. Greiningarnar voru unnar í samræmi við 

staðlaða verkferla sem notaðar hafa verið í erlendum rannsóknum og þeir aðlagaðir að íslensku 

samfélagi (Glanz et al., 2007; Kelly et al., 2011; Lake et al., 2010). Í rannsóknum á fæðuumhverfi er 

byrjað á því að afmarka það svæði sem ætlunin er að greina. Algengustu fjarlægðirnar eru 400-800 m 

radíus frá viðmiðunarpunkti, en þá vegalengd er hæglega hægt að ganga á 5-10 mínútum (Gebauer 

og Laska, 2011; Smith, Cummins, Clark, og Stansfeld, 2013). Í þessari rannsókn var miðað við 1000 

m radíus, því aldur þátttakenda er 18 ára og eldri og margir með bílpróf og ferðast því mögulega til og 

frá skóla á bíl sem gefur þeim tækifæri að ferðast lengri vegalengd frá skóla til að sækja sér þjónustu. 

Við afmörkun á því svæði sem greina átti er kort af Mosfellsbæ á vefsíðunni ja.is. Þegar slegið var inn 

á kortavef „Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ“, kemur staðsetning skólans fram á kortinu. Kortavefurinn 

gefur möguleika á að mæla fjarlægðir innan svæðis og var því dregin bein lína (1000 m) út frá 

staðsetningu skólans og teiknaður hringur sem afmarkar það svæði sem greina átti sjá (mynd 2). 
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Í mörgum erlendum rannsóknum er notast við gagnagrunna sem hafa að geyma upplýsingar um öll 

fyrirtæki sem selja matvörur. Einn af gagnagrunnunum sem er mikið notaður í þessum rannsóknum er 

landfræðilegt upplýsingakerfi (Geographic information system, GIS), en það kerfi geymir bæði 

staðbundin og landfræðileg gögn og gefur notendum tækifæri til að kalla fram upplýsingar, eins og um 

staðsetningu verslana og veitingastaða á ákveðnum svæðum (Caitlin E Caspi et al., 2012; Moore, 

Roux, Nettleton, og Jacobs, 2008). Notkun gagnagrunna sem byggja á skráningu getur haft ákveðna 

galla í för með sér, því alltaf má gera ráð fyrir villum í upplýsingaöflun og vöntun á upplýsingum. 

Mikilvægt er að upplýsingar úr gagnagrunnum (secondary data) séu prófaðar með því að fara á 

staðinn og skoða raunverulegt fæðuumhverfi og meta þannig áreiðanleika upplýsinganna (Lake et al., 

2010). Á Íslandi er enginn einn gagnagrunnur sem hefur að geyma upplýsingar um rekstur allra 

fyrirtækja að undanskilinni fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Samkvæmt upplýsingum frá þeim eru 

fyrirtæki ekki flokkuð niður eftir rekstri eða staðsetningu og því ekki möguleiki að nýta upplýsingar úr 

Fyrirtækjaskrá við þessa greiningu. 

Fæðuumhverfið var því skimað með því að keyra þær götur sem féllu undir greiningarsvæðið og 

allir staðir sem selja mat- og drykkjarvörur af einhverju tagi skráðir niður. Með þeim hætti var tryggt að 

allir sölustaðir væru teknir með í úttektinna. Úttektin miðaðist við alla þá staði þar sem nemendum stóð 

til boða að kaupa mat- og drykkjarvörur á skólatíma og höfðu opnunartíma á tímabilinu frá 8:00–16:30. 

Einungis fjórir staðir voru ekki hafðir með í úttektinni, krá, veitingastaður og pizzustaður sem opnar 

ekki fyrr en kl. 17:00 og sérverslun sem einungis seldi fisk og bauð ekki uppá eldaðan mat.  

 

Mynd 2: Kort af greiningarsvæðinu 
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3.2.1 Flokkun sölustaða 

Við undirbúning rannsóknarinnar var ákveðið að flokka sölustaði mat- og drykkjarvöru í sjö 

meginflokka; stórmarkaður, matvörubúð, söluturn, skyndibitastaður, veitingastaður, bakarí og annað 

(staðir sem selja mat- og drykkjarvöru af einhverju tagi en eru sérverslanir fyrir aðrar vörur). Þessir 

flokkar eru í grófum dráttum byggðir á flokkunarkerfum erlendra rannsókna en aðlagaðir íslensku 

samfélagi (Kelly et al., 2011; Lake et al., 2010; Morland et al., 2002). Farið var inn á alla sölustaði og 

leyfi fengið hjá verslunarstjórum/vaktstjórum fyrir úttekt.   

 

3.2.2 Fjarlægð (proximity) 

Fjarlægðin var mæld með því að ganga frá aðal inngangi skólabyggingar FMos (norðurhlið) að 

hverjum sölustað. Gengið var á gangstéttum sem liggja frá skólabyggingunni og gengið yfir götur á 

gangbrautum þar sem þess þurfti. Þetta var endurtekið fyrir alla sölustaði í úttektinni. Við mælinguna 

var notast við smáforritið RunKeeper útgáfu 5.4. sem mælir vegalengdir í kílómetrum (km) með 

nákvæmni upp á 100 metra (m).  

 

3.2.3 Aðgengi og framboð (accessability and availability) 

Við undirbúning á úttekt á aðgengi og framboði var ákveðið að vinna úttektina út frá tveimur 

útgangspunktum. Í fyrsta lagi út frá því hvað var í boði af mat- og drykkjarvörum sem voru 

ásættanlegar og nemendur hafa ráð á og í öðru lagi út frá þægindastuðli þ.e. varan þarf að vera 

þægileg, eitthvað sem ekki þarf að elda (mögulega hita) eða hægt að borða beint án mikillar 

fyrirhafnar. Áður en hægt var að vinna úttektina var lögð mikil vinna í gerð gátlista. Margar mismunandi 

aðferðir hafa verið notaðar í rannsóknum á fæðuumhverfi neytanda, eins og fram kemur í fræðilega 

hluta verkefnisins. Aðferðafræði þessara verkferla var að hluta til sameinaður og aðlagaður að 

íslensku fæðuumhverfi og þeim vörutegundum og vöruflokkum sem nemendurnir voru spurðir um í 

spurningakönnuninni m.a. NEMS-S (Nutrition Environment Measures Survey in Stores) þar er skoðað 

er framboð, verð og gæði 10 vöruflokka; og einnig mælingar á hilluplássi fyrir þessar vörutegundir 

(Kelly et al., 2011; Ni Mhurchu et al., 2013). Vöruflokkarnir voru; mjólkurvörur, ávextir og grænmeti, 

brauð og brauðmeti, ávextir og ávaxtasafar, gos- og orkudrykkir, súkkulaði og sætindi, tilbúnir réttir 

(réttir sem þarf einungis að hita upp eða eru eldaðir á staðnum) og ýmsar heilsuvörur. 

Gátlistanum var fylgt kerfisbundið eftir fyrir hvern vöruflokk fyrir sig og neðangreindum spurningum 

svarað 

1. Er eftirfarandi mat-/drykkjarvara til sölu? -  já/nei 

2. Fjöldi tegunda af viðkomandi vöru – Talin voru mismunandi vörumerki og fjöldi tegunda innan 

hvers vörumerkis 

3. Staðsetning vörunnar á sölustað – Kælar, rekkar, rekkaendar, við afgreiðslukassa, við 

inngang, innst í verslun.  

4. Skammtastærðir- ýmist millilítrum (ml) eða grömmum (g) 
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5. Er viðkomandi vara á tilboði? – já/nei. Ef já: Hvernig hljómar tilboðið? Er varan ein á tilboði 

eða er tilboðið samsett þar sem önnur vara er boðin með í kaupbæti og hverjar eru 

skammtastærðir? 

6. Hillupláss fyrir hverja vöru (metrar). Lengd á hillunum sem viðkomandi vörutegund er stillt upp 

í með var mæld með málbandi en ekki var tekið mið af dýpt. Ef vörur voru staðsettar á fleiri en 

einum stað var heildarlengdin lögð saman fyrir hverja vöru. Þar sem vörum var raðað upp í 

stæður var hæð (fjöldi raða) og breidd stæðunnar mæld.  

Í úttektinni var kannað hvort viðkomandi sölustaður byðu viðskiptavinum upp á aðstöðu til að borða 

inni og möguleika á að hita upp mat eða drykk. Starfsmenn/vaktstjórar þeirra staða sem teknir voru út 

voru þeir spurðir spurninga í tengslum við kauphegðun nemenda FMos, m.a. hvort nemendur væru að 

kaupa mat- og drykkjarvörur hjá þeim og hvað þeir keyptu helst. 

 

3.2.4 Framboð í mötuneyti Framhaldsskólans í Mosfellsbæ 

Úttektin á aðgengi og framboði í mötuneyti FMos var framkvæmd á sama hátt. Gátlistanum var fylgt 

eftir kerfisbundið og upplýsingum safnað saman. Ekki voru gerðar mælingar á hilluplássi, þar sem 

aðeins hluti af þeim matvælum sem stendur nemendum til boða er sýnilegur í kæli eða hillum í 

afgreiðslu mötuneytisins og því ákveðið að hafa mælingar ekki með. Mjög góðar upplýsingar um 

framboð á mat og drykkjarvöru héngu á matseðli á vegg í mötuneytinu og sömu upplýsingar var einnig 

hægt að nálgast á heimasíðu framhaldsskólans http://www.fmos.is/thjonusta/motuneyti/ og var það 

einnig haft til hliðsjónar við úttektina (sjá viðauka A).  

 

3.2.5 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir þeir nemendur í Framhaldsskólans í Mosfellsbæ (FMos) sem 

náð höfðu 18 ára aldri og voru fæddir árið 1996 eða fyrr. Ástæðan fyrir því að sá hópur var valinn er sú 

að þeir nemendur hafa stundað nám við skólann lengur en í tvö ár og geta því borið saman framboð á 

mat- og drykkjarvörum í skólanum áður en skólinn varð þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi 

framhaldsskóli. Einnig hafði sá hópur samanburð við framboði af mat- og drykkjum í umhverfi gamla 

skólans, en skólinn var áður staðsettur í bráðabirgðahúsnæði við Brúarland í Mosfellsbæ. Heildarfjöldi 

nemenda sem náð höfðu 18 ára aldri og voru skráðir í nám á haustönn 2014 voru 91 samkvæmt 

upplýsingum frá skólastjórnendum.  

Upphaflega var ætlunin að leggja spurningalistann fyrir nemendur á skólatíma. Þar sem skólinn 

byggir á áfangakerfi en ekki bekkjarkerfi var það ósk skólastjórnenda að hann væri lagður fyrir á 

rafrænu formi. Nemendur fengu því send kynningarbréf í tölvupósti um rannsóknina, ásamt því að 

tengiliður skólans í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli fékk kennara skólans til að kynna hana. 

Kynningarbréfið var einnig sett upp á upplýsingaskjá sem staðsettur er í anddyri skólans. Nemendur 

fengu sendan tengil að rafrænum spurningalista með tölvupósti í netfang sem skráð er upplýsingakerfi 

skólans. Netföngin voru ýmist eigin netföng nemenda (gmail, hotmail og önnur netföng) sem þeir 
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höfðu sjálfir skráð í upplýsingakerfið og netföng sem skólinn útvegar nemendum við skrásetningu í 

skólann. Spurningalistinn var settur upp í forritinu LimeSurvey 1.92+ sem er kannanakerfi sem stendur 

nemendum Háskóla Íslands til boða (www.kannanir.is). Einnig gafst nemendum kostur á að svara 

spurningalistanum á blaði ef það hentaði betur. Nemendum var gert ljóst að nöfn þeirra kæmu hvergi 

fram á listunum og ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Í lok spurningalistans voru 

spurningar sem snéru að næringarlæsi og var nemendum gefið val um hvort þeir svöruðu þeim hluta 

eða ekki. Einnig kom skýrt fram að sleppa mætti einstaka spurningum ef þess væri óskað. Beiðni um 

þátttöku var ítrekuð þrisvar. Þegar þátttakandi hafði lokið við að svara könnuninni, fór nafn hans í 

lukkupott og dregnir út vinningar í lok þess tímabils sem spurningalistinn var aðgengilegur nemendum. 

Fengið var skriflegt leyfi frá skólameistara FMos fyrir því að leggja spurningalistann fyrir nemendur 

(Viðauki C). Tilkynning um rannsóknina ver send til Persónuverndar þann 3. nóvember 2014. 

3.3 Spurningalistinn 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir nemendur var að mestu byggður á spurningalista sem Dr. Anna 

Sigríður Ólafsdóttir, dósent í næringarfræði við Menntavísindasvið HÍ, hefur notað í tengslum við mat á 

verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli. Aðrar spurningar voru búnar til af rannsakanda með aðstoð 

leiðbeinanda að undanskildum spurningum um næringarlæsi sem voru sóttar og þýddar úr erlendum 

spurningalista sem birtur var í tímaritinu European Journal of Clinical Nutrition (Parmenter & Wardle, 

1999). Forprófun á spurningalistanum var gerð á sex einstaklingum á aldrinum 14-22 ára. Þeir fengu 

sendan tengil með spurningalistanum og voru beðnir um að svara honum samviskusamlega ásamt því 

að taka tímann sem svörunin tók. Þá voru þessir einstaklingar beðnir um að senda rannsakanda 

upplýsingar um skiljanleika, lengd og orðalag spurningalistans. Smávægilegar lagfæringar voru gerðar 

á orðalagi og uppsetningu í samráði við leiðbeinanda í kjölfar ábendinga.  

Spurningakönnuninni var ætlað að meta neyslu nemenda á ákveðnum fæðutegundum og 

fæðuflokkum, viðhorfi, upplifun á heilsu og lífsstíl og næringarþekkingu. Í könnuninni voru 47 

spurningar sem skipt var upp í fimm hluta: 

Í fyrsta lagi voru bakgrunnsspurningar þar sem nemendur voru meðal annars spurðir um kyn og 

aldur, búsetu og búsetuform. Í þessum hluta spurningarkönnunarinnar var einnig spurt hvernig þeir 

ferðuðust til og frá skóla; gangandi, hjólandi, með strætó eða á einkabíl og þeir beðnir um að gefa 

viðkomandi ferðamáta stig á bilinu 1-5 eftir því hversu oft hann yrði fyrir valinu (1 = oftast, 5 = 

sjaldnast). Í bakgrunnsspurningunum var spurt um reglulega hreyfingu, hvort viðkomandi ynni með 

skóla, ef svo var hversu margar klukkustundir að jafnaði og auk þess var spurt um reykingar. 

Í öðrum hluta voru spurningar um neyslu og neysluvenjur sem miðuðust einungis við neyslu 

nemenda á virkum dögum og skólatíma. Spurt var um tíðni máltíða, hvaða máltíðir nemendur keyptu 

helst á skólatíma og hvar þeir keyptu helst máltíðir. Einnig var spurt hvað þættir réðu því vali 

nemandans og hvaða skyndibiti yrði helst fyrir valinu.  

Spurt var hversu oft nemendur neyttu ákveðinna fæðutegunda, eins og ávaxta, grænmetis, 

brauð/brauðmetis, heilkorna, vatns, sykraðra drykkja (gos, sykraðir ávaxtadrykkir og orkudrykkir), 

sætinda og skyndibita/tilbúinna rétta (hamborgar og pizza). 
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Í þriðja hluta voru nemendur voru spurðir um viðhorf og upplifun, þar sem settar voru upp 

fullyrðingar og þeir beðnir um að merkja við hversu vel eða illa sú fullyrðing á við. Á meðal fullyrðinga 

voru; 1) Ég er sátt/ur við eigin matarvenjur og 2) Framboð í skóla/vinnunni og/eða í næsta nágrenni 

takmarkar möguleika mína á að borða hollan mat; og svarmöguleikarnir voru: á mjög vel við mig, á 

frekar vel við mig, hvorki né, á frekar illa við mig, á mjög illa við mig. Í þessum hluta könnunarinnar var 

einnig spurt um hvaðan nemendur teldu sig hafa fengið þekkingu um næringu, heilsu og lífsstíl.  

Í fjórða hluta var spurt var um holdafar og voru nemendur beðnir um að gefa upp hæð sína í 

sentimetrum og þyngd í kílógrömmum.  

Í fimmta og síðasta hluta voru spurningar um næringarlæsi. Áður en kom að þeim hluta fengu 

nemendur skýr skilaboð um að þeir mættu hætta þátttöku áður en þeim spurningum væri svarað en að 

rannsakanda mæti það við nemendur ef þeir svöruðu þessum hluta líka. Hér var könnuð þekking 

þátttakenda, meðal annars á ráðleggingum um mataræði og spurt var hvort ákveðnar matvörur 

innihéldu mikið eða lítið af fitu, viðbættum sykri, salti, próteinum og trefjum. Svarmöguleikarnir voru; 

mikið, lítið og ég veit ekki. 

 

3.4 Tölfræðigreining 

Niðurstöðum könnunarinnar var hlaðið niður af LimeSurvey á Excel formi og koma þaðan án þess að 

hægt sé að tengja svör við einstaka þátttakendur. Gæði gagnanna voru könnuð og dreifing skoðuð 

með Kolmonogrov-Smirnov prófi. Fyrst var unnin lýsandi tölfræði yfir neyslu á eftirfarandi matvörum: 

ávöxtum, grænmeti, heilkorni, vatni, sykruðum drykkjum (gos, sykraðir ávaxtadrykkir og orkudrykkir), 

sætindum og skyndibita (hamborgar og pizza) út frá aldri og kyni. Þau gögn eru sett fram sem miðgildi, 

meðaltöl og staðalfrávik. Chi-kvaðrat próf og svo ýmist t-próf fyrir tvær samfelldar breytur eða 

Wilcoxon Mann-Whitney próf fyrir samfellda flokkabreytu var notað eftir því sem gögnin kröfðust. 

Gagnavinnsla fór fram í tölfræði forritinu SPSS, útgáfu 20. Töflur og gröf voru búin til í Microsoft Excel. 

Framboði á matvörum var einnig gert skil með lýsandi tölfræði þar sem koma fram hillulengdir fyrir 

ákveðin matvæli og sett fram sem meðaltöl og staðalfrávik. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Úttekt á fæðuumhverfi  

Þegar fæðuumhverfið í nágrenni FMos var skoðað féllu 19 sölustaðir undir greiningarsvæðið. Af 

þessum 19 sölustöðum voru fjórir staðir útilokaðir frá úttektinni þar sem þeir uppfylltu ekki uppsett 

skilyrði.  

 

4.1.1 Flokkun og fjarlægð sölustaða 

Niðstöður á flokkun og fjarlægð sölustaða má sjá í töflu 1. Íþróttamannvirkin eru tekin með í úttektinni 

en þau féllu undir greiningarsvæðið á kortinu. Hins vegar var fjarlægð þeirra frá aðalinngangi FMos 

lengri en 1000 m þegar hún var mæld með RunKeeper.  

 

Tafla 1:  Greining á fæðuumhverfi, flokkun og fjarlægð (m) sölustaða frá FMos 

 

Nafn  Flokkur Fjarlægð/proximity (m) 

Olís, Quisnos, Grill 66 Skyndibitastaður, sjoppa 230 

Kjarnagrill Skyndibitastaður og sjoppa 250 

Mosfellsbakarí  Bakarí 340 

Krónan Stórmarkaður 360 

Dominos Pizza Skyndibitastaður 390 

Snæland Video Sjoppa,skyndibitastaður 410 

Pósturinn Sérverlsun/þjónustuaðili 420 

N1 - Nesti Bensínstöð- sjoppa 420 

Subway Skyndibitastaður 420 

KFC Skyndibitastaður 500 

Bónus Stórmarkaður 590 

Daníelsbiti Sjoppa  610 

Magamál  Veitingastaður  620 

Íþróttahúsið  við Varmá Íþróttahús 1050 

Lágafellslaug Íþróttahús 1400 
 

  

  

  Fjarlægðin frá FMos að sölustöðum er að meðaltali 428 metar (SD 125). Af 15 sölustöðum í 

umhverfi FMos eru tveir stórmarkaðir, tvær litlar verslanir/bensínstöðvar þar sem einnig er boðið upp á 

skyndibita, þrír skyndibitastaðir sem eru hluti af skyndibitakeðjum, tveir skyndibitastaðir/söluturnar, 

einn söluturn, skyndibitastaður sem býður upp á tilbúinn heimilismat og eitt bakarí. Ein sérverslun sem 

selur sælgæti og tvö íþróttamannvirki.  
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4.1.2 Aðgengi og framboð 

Tafla 2: Framboð á mismunandi vörutegundum mæld í hillulengd (m); meðaltal (staðalfrávik;SD) 

 

Stórmarkaður 
n=2 

Lítil verslun 
n=2 

Skyndibitastaður/ 
söluturn 

n=3 

Skyndibitastaður 
n=3 

Bakarí 
n=1 

Íþrótta 
mannvirki 

n=2 

Annað 
     n=1 

 
Meðaltal (SD) Meðaltal(SD) Meðaltal (SD) Meðaltal (SD)  Meðaltal (SD) Mean (SD) 

Drykkjarmjólk (kókó,ný-,létt-,soja-,rísmjólk) 29.9 (9.1) 5.5 (5.7) 0.2 (0.1)  2.4 0.1 (0.2)  

Mjólkurvörur (skyr, jógúrt,súrmjólk, drykkjarjógúrt) 25.8 (14.6) 4.6 (3.5) 0.1 (0.1)  1.4 0.7 (1.0)  

Boost 7.5 (5.3) 0.6 (0.8) 
 

  Matseðill  

Ávextir 20.8 (3.5) 0.1 (0.1) 
 

  0.3 (0.1)  

Grænmeti 31.2 (11.5) 
  

    

Tilbúnar lokur (samlokur, langlokur, vefjur) 1.1 (0.2) 4.7 (1.9) 0.4 (0.3) Matseðill 2.7 Matseðill  

Tilbúnir réttir (kjöt, fiskur, kjúkl., pasta, núðlur) 9.5 (8.6) 2.3 (2.1) Matseðill Matseðill    

Hamborgarar/pizzur/pylsur (skyndibiti) 1.2 (0.4) 0.2 (0.3) Matseðill Matseðill Matseðill Matseðill  

Salat/súpur (hita) 0.5 (0.2) 0.3 (0.1) 
 

 l   

Instant núðlur 9.0 (5.9) 0.4 (0.1) 
 

  0.4 (0.1)  

Brauð 23.9 (17.9) 1.1 (0.8) 
 

 11   

Bakkelsi og kökur 33.4 (16.6) 4.2 (2.5) 0.3 (0.6)  25.2 0.5  (0.2)  

Kex 39.5 (4.5) 3.1 (0.5) 0.2 (0.4)  0.7   

Próteindrykkir 13.1 (1.1) 0.8 (0.4) 0.2 (0.3)   0.3 (0.3)  

Próteinbarir 3.8 (1.4) 1.1 (0.7) 0.1 (0.1)     

"Hollustustykki" 4.5 (1.4) 0.8 (1.2) 0.1 (0.1)   0.3 (0.4)  

Hnetublöndur 10.9 (3.6) 1.3 (0.4) 0.1 (0.2)  0.95   

Súkkulaði 51.0 (2.1) 15.8 (0.9) 10.9 (8.0)  5.8   

Sælgæti 40.9 (16.8) 14.9 (4.2) 14.8 (7.4)    1.15 

Snakk/popp 40.1 (22.1) 7.3 (0.5) 12.8 (7.5)     

Nammibar 10 (7.1) 2.3 (0.8) 13.0 (5.6)     

Vatn 0.6 (0.2) 0.9 (0.2) 0.1 (0.0) 
Könnur/ 

Vatnsdæla Könnur 
Könnur/ 

Vatnsdæla  

"Hreinir safar" 35.7 (16.4) 6.0 (1.2) 0.3 (0.4) 0.4 (0.7) 2.4 0.6 (0.0)  

"Sykraðir safar" 17.5 (10.6) 1.0 (0.4) 0.5 (0.6) 0.4 (0.6)    

Sykraðir gosdrykkir 36.2 (6.8) 6.8 (1.3) 6.3 (1.5) 2.3 (1.3) 1.4 0.1 (0.1)  

Sykurlausir gosdrykkir 14.1 (2.5) 2.5 (0.0) 2.8 (2.8) 0.6 (0.5) 0.6 0.2 (0.2)  

Lífsstílsdrykkir 8.7 (9.2) 2.0 (0.4) 1.1 (0.5) 0.1 (0.1) 0.5 0.5 (0.0)  

Brunadrykkir 4.7 (1.0) 1.8 (1.0) 0.9 (0.6)   0.2 (0.2)  

Hollustudrykkir 10.6 (4.3) 0.5 (0.2) 
 

    

Kaffi/kaffidrykkir 0.6 (0.4) 0.4 (0.6) 
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Eins og sést á niðurstöðunum var mesta vöruúrvalið í stórmörkuðum en þar var hægt að kaupa vörur í 

öllum vöruflokkunum sem voru á gátlistanum. Í úttektinni voru tvær litlar verslanir sem báðar voru hluti 

af bensínstöðvum og í þeim var einnig að finna allar vöruflokka á gátlistanum fyrir utan grænmeti. Eins 

og niðurstöðurnar sýna var hilluplássið þar samt mun minna ásamt því að færri tegundir voru innan 

hvers vöruflokks. Aðeins einn staður í úttektinni seldi aðeins einn vöruflokk en það var þjónustuaðili 

sem seldi takmarkað úrval af sælgæti (Pósturinn).   

Þegar hver vöruflokkur fyrir sig er skoðaður sést að aðeins fjórir (27%) sölustaðir seldu ávexti og 

aðeins tveir grænmeti (13%) niðurskorið eða í stykkjum og á fjórum stöðum (27%) var hægt að kaupa 

tilbúin salöt eða salatbar. Ávexti var einnig hægt að kaupa í íþróttamannvirkjunum báðum en þar var 

ekki selt grænmeti. Mjólk og mjólkurvörur var hægt að kaupa á öllum sölustöðum að undanskildum 

skyndibitastöðum sem voru hluti af skyndibitakeðjum.  

Á öllum sölustöðum var aðgengi að vatni gott. Á skyndibitastöðunum (skyndibitakeðjur), í 

bakaríinu og íþróttamannvirkjunum var kranavatn á könnum eða í vatnsdælum og á hinum 

sölustöðunum var hægt að kaupa vatn í flösku. Hægt var að kaupa sykraða drykki, bæði ávaxtasafa 

og gosdrykki á öllum sölustöðum (93%) nema í öðru íþróttamannvirkinu og átti það einnig við um 

sykurlausa gosdrykki. Kolsýrt vatn og lífsstílsdrykkir voru til á öllum sölustöðum (100%). Hreina 

ávaxtasafa var hægt að fá á 11 stöðum (73%) og átta staðir (53%) seldu „brunadrykki“ (Magic, Egils 

orka, Red fuel o.fl.). „Hollustudrykkir“ (engiferdrykkir, Aloa Vera King o.fl.) voru til sölu á fjórum stöðum 

(27%) og kaffi og kaffidrykki var hægt að fá á 12 stöðum (80%), bæði kalda kaffidrykki á flöskum og 

heitt kaffi ýmist uppáhellt eða úr vélum.  

Tilbúnar samlokur, langlokur og vefjur var hægt að kaupa á öllum sölustöðum nema í einu af 

íþróttamannvirkjunum og á skyndibitakeðjunum var hægt að fá samlokur og langlokur af matseðli. 

Bakkelsi og kökur voru einnig fáanlegar á öllum stöðum nema á tveimur skyndibitakeðjunum.  

Skyndibita eins og hamborgara, pizzu, franskar eða pylsu, var hægt að kaupa á níu stöðum af 

15 (60%). Fjórir af skyndibitastöðunum voru með tilboð þar sem sykraður gosdrykkur fylgdi máltíðinni 

og aðeins einn þeirra bauð upp á að skipta gosdrykknum út fyrir kolsýrt vatn.  

Einn matsölustaður var í úttektinni þar sem seldur var „heimilismatur“ og var hann opinn frá kl. 

11-14. Á þessum stað var matseðill dagsins á töflu við innganginn á staðnum og var hann breytilegur á 

milli daga. Daglega var í boði einn fiskréttur og tveir til þrír kjötréttir ásamt súpu, og með réttunum var 

boðið upp á ferskt salat og annað meðlæti. Einu drykkirnir sem í boði voru á þessum stað voru 

kranavatn og kaffi.  

Þegar starfsmenn/vaktstjórar sölustaða voru spurðir um kauphegðun nememda í FMos voru 

flestir sem sögðu að almennt væru nemendur ekki mikið að koma og kaupa mat- og drykkjarvörur en 

af þeim sem kæmu væru það gjarnan yngri nemendur. Í sjoppum og skyndibitastöðum kaupi þau 

einna helst lokur og hamborgara tilboð þar sem 500ml af gosi fylgir með. Á rannsóknartímabilinum 

voru þrír staðir sem buðu upp á tilboð sem voru ódýrari en máltíð í mötuneyti skólans. Starfsmenn 

töluðu einnig um að nemendur kæmu frekar á ákveðnum dögum og sögðu að það væru helst dagarnir 

sem fiskur var á matseðlinum í mötuneyti FMos. Aðsókn í bakaríið og í stórmarkaðina var nokkuð jöfn 

að sögn starfsmanna og ekkert eitt umfram annað sem nemendur keyptu enda úrvalið meira. 
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4.1.3 Úttekt í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar 

Framboð á mat- og drykkjarvörum í FMos er skipt upp í tvo hluta. Í fyrsta lagi allar þær vörur sem 

standa nemendum til boða og stjórnendur kjósa að kalla „fastan matseðil“ og í öðru lagi matseðill 

vikunnar sem sýnir þá rétti (réttur dagsins, súpa og salatbar) sem eru breytilegir dag frá degi og eru 

gefnir út fyrir viku í senn. Í töflu 3 er hægt að sjá þær vörutegundir sem standa nemendum til boða í 

mötuneyti FMos. 

Tafla 3: Aðgengi og framboð fyrir mismunandi vörutegundir í mötuneyti FMos 

 

Mat-,drykkjarvara er 
í boði 

Nánari skýringar 
 

Drykkjarmjólk (kókó,ný-,létt-,soja-,rísmjólk) Já 
  Mjólkurvörur (skyr, jógúrt,súrmjólk, 

drykkjarjógúrt) Já 
  

Boost Já 
  

Ávextir Já 
 

Bæði heilir ávextir og niðurskornir í 
boxi 

Grænmeti Já   Salatbar 

Tilbúnar lokur (samlokur, langlokur, vefjur) Já     
Tilbúnir réttir (kjöt, fiskur, kjúkl, pasta, 
núðlur) Já 

 
Af matseðli - réttur dagsins 

Hamborgarar/pizzur (sem þarf að hita) Nei 
  

Salat/súpur (hita) Já 
 

Af  matseðli - súpa dagsins  

Instant núðlur Já     

Brauð   Já   

Gróft brauð smurt með osti eða 
skinku,osti og grænmeti. Smurt á 
staðnum 

Bakkelsi og kökur Já 
 

Muffins, kleina og annað sætabrauð 

Kex Nei     

Próteindrykkir Já     

Próteinbarir Nei 
  

"Hollustustykki" Já 
  

Hnetublöndur Nei     

Súkkulaði Nei     

Sælgæti Nei 
 

Til sölu Extra tyggjó 

Snakk/popp Nei 
  

Nammibar Nei     

Vatn Já   
Í könnum og vatnsfontar víðsvegar um 
skólann 

Hreinir safar Já 
  

Sykraðir safar Nei 
  

Sykraðir gosdrykkir Nei 
  

sykurlausir gosdrykkir Nei 
  

Kolsýrt vatn Já 
  

Lífsstílsdrykkir Já 
  

Brunadrykkir Nei 
  

Hollustudrykkir Nei 
  

Kaffi/kaffidrykkir Já 
 

 Uppáhellt 

 

Í mötuneytinu er boðið upp á heitan heimilismat í hádeginu, þar sem lögð er áhersla á hollan og 

næringarríkan mat og fjölbreytt úrval af ýmsum réttum í salatbar. Á morgnana stendur nemendum 

einnig til boða að kaupa hafragraut og morgunkorn.  
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4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur sem fullnægðu skilyrðum um þátttöku fengu sendan tölvupóst og var þar um að ræða 91 

nemanda. Könnunin var þátttakendum aðgengileg á tímabilinu frá 12. nóvember til 1. desember 2014 

og á því tímabili fengu þeir þátttakendur sem ekki höfðu lokið könnuninni senda áminningu allt að 

tvisvar sinnum. Heildarfjöldi þeirra sem svöruðu könnuninni voru 63 sem er 69% svarhlutfall. Í töflu 4 

eru niðurstöður helstu bakgrunnspurninga.  

 

Tafla 4: Bakgrunnur þátttakenda 

N= 63 Fjöldi  Hlutfall svarenda 

Kyn     

Konur  37 69% 

Karlar  17 32% 

Svara ekki 9 
 Aldur      

18 ára 11 19% 

19 ára 13 22% 

20 ára 5 9% 

21 árs 11 19% 

22 ára og eldri  18 31% 

Svara ekki 5 
 

Búseta      

Býr í Mosfellsbæ 23 40% 

Býr ekki í Mosfellsbæ  34 60% 

Svara ekki 6 
 

Námsbraut      

Félags- og hugvísindabraut 30 48% 

Náttúrufræði 11 18% 

Opin stúdentsbraut 11 18% 

Aðrar brautir  10 16% 

Svara ekki  1 
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Af þátttakendum bjuggu 40% í Mosfellsbæ og 60% í öðrum bæjarfélögum. Þátttakendur voru einnig 

spurðir um búsetuform og sögðust 71% þeirra sem svöruðu búa heima hjá foreldrum, 5% (n=3) einir, 

2% (n=1) með vinum og 22% sögðust vera í sambúð/giftir og/eða búa með eigin börnum. Þegar 

sambúðarformið var skoðað út frá kynjum var ekki neinn munur (p=0.643). Ef sambúðarformið er 

skoðað með tilliti til aldurs er hlutfall þeirra sem búa heima nokkuð jafnt á meðal allra aldurshópa en 

hlutfall þeirra sem segjast vera í sambúð eða búa með eigin fjölskyldu hækkar með hækkandi aldri og 

er um 14% á meðal þáttakenda sem eru 20 ára og eldri. 

Þátttakendur voru spurðir að því hversu lengi þeir væru að jafnaði í skólanum dag hvern talið í 

klukkustundum og þá gert ráð fyrir samanlögðum tíma sem viðkomandi væri í kennslustundum og 

frímínútum eða mat, nýtti aðstöðu til lærdóms og félagslíf í skólanum. Að meðaltali varði hver 

þátttakandi sex  klukkustunum (spönn 3-13 klst.) í skólanum dag hvern og  þegar meðaltalið er skoðað 

út frá kynjunum er ekki marktækur munur á milli kynjanna (p=0.310).  

Þátttakendur voru spurðir um það hvort þeir stunduðu vinnu með skóla og sögðust 80% 

nemendanna stunda vinnu. 83% kvennanna sem unnu með skóla á móti 70% karlanna. Af þeim 

nemendum sem unnu með skóla vann hver nemandi að meðaltali 19 klst. (spönn 5-60 klst.) en ekki 

var marktækur munur á kynjunum (p=0.084) 

Spurt var út í ferðamáta þátttakenda til og frá skóla og þeir beðnir um að gefa hverjum og 

einum ferðamáta fyrir sig stig eftir því hversu oft hann yrði fyrir valinu (hver ferðamáti reiknast út sem 

100%). Niðurstöður má sjá á mynd 3. Þegar skoðað er hvaða ferðamáti varð oftast fyrir valinu sést að 

82% fóru oftast á bíl (og höfðu bíl til umráða á skólatíma), 28% þátttakenda gengu oftast í skólann og 

12% völdu að ferðast oftast með strætó og 17% fengu far í skólann. Meirihluti þátttakenda sagðist 

aldrei ferðast hjólandi, á mótorhjóli eða með strætó. Þegar ferðamátinn er skoðaður með tilliti til kynja 

er hlutfallið nokkuð jafnt á milli kynja fyrir allan ferðamáta. Ef ferðamátinn er skoðaður eftir aldri þá voru 

51% nemenda eldri en 20 ára sem sögðust alltaf fara á bíl á móti 31% hjá yngri en 20 ára. Hlutfall 

yngri þátttakenda var einnig hærra hjá þeim sem sögðust fá far og þeir nemendur sem sögðust oftast 

ganga í skólann voru allir undir 20 ára. 
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Mynd 3: Ferðamáti. Hvernig ferðast þú til og frá skóla? 

4.3 Neysluvenjur 

Þátttakendur voru spurðir út í fjölda máltíða og millibita á virkum dögum. Niðurstöður má sjá á mynd 4 

en 36% þátttakenda borðuðu daglega morgunmat, 73% hádegismat og 80% kvöldmat. Einnig voru 

þátttakendur spurðir um það hversu oft þau borðuðu heita máltíð á virkum dögum og sögðust 49% 

borða heita máltíð daglega og 27% borða heita máltíð 3-4 sinnum í viku (virkir dagar) og aðeins einn 

þátttakandi sagðist aldrei borða heita máltíð á virkum dögum. Þegar skoðuð er hver máltíð fyrir sig er 

ekki marktækur munur á milli kynja. 

 

 

Mynd 4: Fjöldi máltíða eða millibita á virkum dögum 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvort þeir kæmu með nesti að heiman í skólann sögðust 49% 

aldrei/sjaldan koma með nesti að heiman og 11% sögðust koma með nesti daglega. 
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Spurt var hversu oft þátttakendur keyptu máltíðir og millimál í mötuneyti skólans og í umhverfi hans. 

Eins og sjá má á myndum 5 og 6 sagðist mikill meirihluti þátttakenda aldrei kaupa máltíð eða millibita í 

mötuneyti skólans eða í umhverfi hans. Þegar skoðað er hvaða máltíð var helst keypt sést að 

þátttakendur keyptu hádegismat og millibita á milli morgun- og hádegismatar í mötuneyti skólans og 

þeir þátttakendur sem sögðust kaupa mat- og drykkjarvörur í umhverfi hans voru einna helst að kaupa 

hádegismat. 

 

 

Mynd 5: Hversu oft kaupir þú eftirfarandi máltíðir í mötuneyti skólans í viku að jafnaði? 

 

 

Mynd 6: Hversu oft kaupir þú eftirfarandi máltíðir í nágrenni skólans í viku að jafnaði? 
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Þátttakendur fengu lista yfir þá staði sem selja mat- og drykkjarvörur í umhverfi skólans og voru þeir 

beðnir um að gefa hverjum stað stig eftir því hversu oft þeir færu á viðkomandi staði. Niðurstöðurnar 

má sjá í töflu 5 en þar kemur fram að meirihluti þátttakenda fór aldrei á sölustaði í nágrenni skólans. 

Þegar skoðaðir eru þeir staðir sem þátttakendur sögðust oftast fara á, nefndu þeir Krónuna (42%) til að 

kaupa sér mat- og drykkjarvörur og þar á eftir í Bónus (33%). Af skyndibitastöðunum voru Subway og 

KFC líklegastir til að vera fyrir valinu ásamt Mosfellsbakaríi. Þegar þátttakendur voru beðnir um að 

skrifa hvaða skyndibita þeir veldu oftast, sögðust 32% oftast velja pizzu, 16% hamborgara, 11% 

Subway og 11% kjúkling.   

Spurt var um þá fjármuni sem þátttakendur teldu sig eyða í mat- og drykkjarvörur á viku og var þá 

átt við þá fjárhæð sem eytt er á skólatíma. Ekki var talið með nesti að heiman. Hlutfall þeirra sem töldu 

sig eyða minna en 2.500 kr og 2.500-5.000 kr á viku var jafnt í hvorum hópi eða 33%, 24% töldu sig 

eyða 5.000-7.500 kr og 8% töldu sig eyða 7.500-10.000 kr. Einn þátttakandi (2%) sagðist ekki eyða 

neinum fjármunum. 

 

 

Tafla 5: Hvaða sölustaðir verða fyrir valinu í nágrenni skólans (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oftast stundum sjaldan aldrei 

Bónus 33 12 12 43 

Daníelsbiti 2 0 2 96 

Dominos 5 9 26 60 

KFC 7 9 36 48 

Kjarnagrill 3 0 10 87 

Krónan 42 12 21 25 

Magamál 5 0 0 95 

Mosfellsbakarí 10 10 36 44 

N1 7 5 7 81 

Quisnoz/Grill 66 7 10 0 83 

Snæland video 5 5 15 75 

Subway 10 26 14 50 

Annað  0 8 13 79 
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Þátttakendur voru spurðir um hvaða þættir hefðu áhrif á val viðkomandi við kaup á mat- og 

drykkjarvöru (mynd 7). Spurt var um hvert atriði fyrir sig. Bragð var það sem langflestir nefndu að hefði 

mestu áhrif eða 72% og 18% í meðallagi og 10% minnstu áhrif. Þegar spurt var um verð nefndu 57% 

að verðið hefði mestu áhrif 30% töldu verðið skipta í meðallag og 13% sögðu að verðið hefði lítil áhrif á 

kaupin. Hungur og það hversu auðvelt er að nálgast mat- og drykkjarvörur töldu þátttakendur að hefði 

lítil eða í meðallagi mikil áhrif og einungis 36% þátttakenda sögðu það hafa mest áhrif. 

 

 

Mynd 7: Þegar þú kaupir þér mat- og drykkjarvörur, hvað af eftirfarandi ræður því hvað þú velur 
þér? Hvert atriði er í heild 100% 
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4.4 Fæðuval  

Í öðrum hluta spurningalistans voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum um neyslu sína á 

ákveðnum mat- og drykkjarvörum á skólatíma. Niðurstöðurnar má sjá í töflum 6 og 7. 

 

Tafla 6: Drykkjarvörur, tíðni neyslu á skólatíma; fjöldi svarenda (%) 

 

Eins og sést í töflu 6 sagðist meira en helmingur allra þátttakenda sjaldan eða aldrei drekka flestar af 

þeim drykkjarvörum sem spurt var um. Drykkjarvatn var eini drykkurinn sem einungis tveir 

einstaklingar sögðust aldrei eða sjaldan drekka. Hins vegar sögðust 73% drekka a.m.k tvö glös af  

kranavatni daglega og er það eini drykkurinn sem meirihluti þátttakenda segist drekka að jafnaði á 

skólatíma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sjaldan/ 

aldrei 

1-3 glös á 
viku 

4-6 glös á 
viku 

1 glas á 
dag 

2 glös á dag 
eða meira 

Kókómjólk eða önnur 
drykkjarmjólk 

 27 (64) 8 (19) 3 (7) 1 (2) 3 (7) 

Soja-, hafra-, hrís- eða 
möndlumjólk 

 40 (98) 1 (2) - - - 

100% hreinn ávaxtasafi  24 (60) 11 (28) 4 (10) - 1 (2) 

Ávaxta-/grænmetissjeik/þeytingar  23(56) 14 (34) 4 (10) - - 

Sykraðir gosdrykkir  31 (76) 6 (15) 1 (2) 2 (5) 1 (2) 

Sykurlausir gosdrykkir  41 (100) - - - - 

Sykraðir aðrir drykkir  39 (95) 2 (5) - - - 

Sykurlausir aðrir drykkir  41 (100) - - - - 

Vatn með kolsýru  24 (58) 7 (17) 2 (5) 3 (7) 5 (12) 

Kranavatn  2 (5) 4 (10) 3 (7) 2 (5) 29 (73) 

Lífsstílsdrykkir  35 (85) 2 (5) 3 (7) - 1 (2) 

Amínósýrudrykki  31 (75) 4 (10) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 

Orkudrykkir  40 (98) 1 (2) - - - 

Kaffi eða te  26 (63) 3 (7) 1 (2) 1 (2) 10 (24) 
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Tafla 7: Fæðutegundir, tíðni neyslu á skólatíma; fjöldi svarenda (%) 

  

Aldrei 
1-2 sinnum í 
viku 

3-4 sinnum í 
viku 

Daglega 
eða oftar 

Milligróf brauð 23 (55) 13 (31) 5 (12) 1 (2)  

Gróft brauð 31 (74) 9 (21) 2 (5) 0 

Tilbúnar grófar samlokur 27 (64) 13 (31) 2 (5) 0 

Tilbúnar samlokur,langlokur,vefjur 29 (74) 7 (18) 2 (5) 1 (3) 

Hafragrautur eða aðrir grautar 28 (70) 11 (28) 1 (2) 0 

Núðlur 

 

37 (90) 3 (7) 0 1 (2) 

Súpur 

 

29  (70) 9 (21) 1 (2) 3 (7) 

Kjöt eða kjötréttir 21 (51) 12 (30) 5 (12) 3 (7) 

Fiskur eða fiskréttir 25 (60) 15 (36) 0 2 (5) 

Grænmetis- eða baunaréttir 35 (85) 5 (12) 0 1 (3) 

Hrátt grænmeti 20 (49) 9 (22) 4 (10)  8 (19) 

Soðið grænmeti 29 (71) 5 (12) 4 (10) 3 (7) 

Heilhveitipasta, hýðishrísgrjón 24 (57) 12 (29) 5 (12) 1 (2) 

Kartöflur (ekki franskar kartöflur) 23 (54) 11 (26) 7 (17) 1 (2) 

Ávextir og ber 12 (29) 14 (33) 8 (19) 8(19) 

Hnetur og fræ (ósaltað) 29 (83) 3 (9) 1 (3) 2 (6) 

Skyr, jógúrt, súrmjólk 21 (50) 10 (24) 5 (12) 6 (14) 

Próteinduft, drykkir eða stykki  20 (49) 9 (22) 4 (10) 8 (19) 

Skyndibiti og tilbúnir réttir 34 (81) 6 (14) 2 (5) 0 

Sælgæti annað en súkkulaði 33 (78) 7 (17)  2 (5) 0 

Súkkulaði eða súkkulaðikex 34 (81) 5 (12) 1 (2) 2 (5) 

Bakkelsi og kökur 38 (90) 3 (7) 1 (2) 0 

Saltað, snakk   37 (90) 3 (7) 1 (3) 0 
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Þátttakendur voru spurðir um það hversu marga skammta af ávöxtum og grænmeti þeir teldu sig borða og 

á dag. Í þessari spurningu var ekki einungis miðað við neyslu á skólatíma heldur heildarneyslu yfir vikuna. 

Niðurstöðurnar má sjá á mynd 8. Aðeins 5% þátttakenda náðu ráðleggingum um daglega neyslu af 

grænmeti og ávöxtum og 11% sögðust sjaldan eða aldrei borða grænmeti og ávexti. 

 

 

Mynd 8: Tíðni grænmetis- og ávaxtaneyslu, (%) 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir um það hvort þeir tækju reglulega inn bætiefni s.s. vítamín, steinefni 

eða önnur fæðubótarefni. Hver þátttakandi gat merkt við allt sem við átti. Þegar skoðað er hvaða 

bætiefni þetta voru sögðust 16% þeirra sem svöruðu taka inn lýsi á fljótandi formi og 16% á formi 

lýsistafla. Af vítamínum og snefilefnum sögðust 8% taka inn kalk og 14% járn, 21% C-vítamín og 14% 

B-vítamín.  

Einnig var spurt um annars konar fæðubótaefni og sögðust 8% taka reglulega inn kreatín, 6% 

koffeinvörur og 14% prótein/amínósýrur. Enginn skráði inntöku á brennslutöflum og 5% sögðust taka 

inn önnur bætiefni en talin voru upp á listanum. Þeir þátttakendur voru beðnir um að segja hvaða 

bætiefni það væru og svöruðu tveir Amino energy, einn próteinsjeik og einn magnesíum. Hlutfall þeirra 

sem taka inn prótein og amínósýrur var því í raun 21% en ekki 14%. Alls sögðust 27% þátttakenda 

ekki taka inn nein bætiefni 
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4.5 Viðhorf og upplifun  

Settar voru fram fullyrðingar sem þátttakendur voru beðnir um að svara eftir því hversu vel hún ætti við 

viðkomandi. Þátttakendur voru spurðir um það hvort þeir væru sáttir við matarvenjur sínar og sögðust 

16% vera sáttir en 14% sögðust ekki vera sáttir við eigin matarvenjur. Helmingur þátttakenda (50%) 

hafði gaman af því að borða með öðru fólki og 13% sögðust vera hlutlaus. Einn einstaklingur sagði 

það eiga mjög illa við sig að borða með öðru fólki. 

Aðspurðir um líðan sögðu 74% þátttakenda að þeim liði mjög eða frekar vel eftir að hafa 

borðað góðan mat og 16% sögðust vera hræddir um að geta ekki hætt að borða þegar þau byrjuðu á 

annað borð. Tæplega þriðjugur (26%) þáttakanda sagðist sleppa máltíðum til að hafa stjórn á 

líkamsþyngd sinni og sambærilegur fjöldi (31%) segist fá samviskubit ef þau borðuðu sætindi. Þegar 

spurt var hvort viðkomandi borðuðu frekar þegar þeim liði illa eða finndu fyrir steitu sögðust 13% að 

það ætti mjög/frekar vel við sig en 66% frekar/mjög illa.  

Meirihluti þátttakenda eða 66% sagðist reyna að borða hollan mat en 10% sögðu að það ætti 

frekar eða mjög illa við sig. Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvort heimilisaðstæður kæmu í 

veg fyrir að þeir gætu borðað hollan mat sögðust 16% þátttakenda að það ætti vel eða mjög vel við sig 

en 61% sagði það ekki hafa áhrif. Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvort framboð í 

skólanum/vinnunni eða í næsta nágrenni takmarkaði möguleika þeirra á að borða hollan mat sögðu 

27% að það eigi mjög/frekar vel við og 43% að það hefði lítil áhrif og þá sögðust 66% þátttakenda 

hugsa um verðið þegar þeir keyptu mat. Spurt var hvort mataræði þátttakenda hefði breyst við 

innleiðingu verkefnisins Heilsueflandi framhaldsskólar og sögðu 46% hvorki né, 10% mataræði hefði 

breyst og 43% að engin breytin hafi orðið á mataræði þeirra. Nánari niðurstöður um upplifun 

þáttakenda má sjá í töflum 8 og 9. 

 

Tafla 8: Upplifun á áhrifum umhverfis á neyslu 

    

Fjöldi 

 
Hlutfall 
(%) 

Telur þú að nálægð skólans við verslanir og 
skyndibitastaði hafi áhrif á fæðuval þitt? 

Já 8 22 

 

Nei 19 51 

 

Hvorki né 10 27 

    Hafa neysluvenjur þínar breyst eftir að skólinn flutti í 
nýtt húsnæði? Já  11 30 

 

Nei 19 51 

  Hvorki né 7 19 
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Tafla 9: Upplifun á neysluvenjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fjöldi  

 

Hlutfall  

(%) 

Mataræði mitt hefur breyst 
á síðustu tveimur árum ... Ekki neitt 

 

10 24 

 

Til hins betra (hollara) 

 

19 44 

 

Til hins verra (borða óhollara) 

 

4 9 

 

Borða meira 

 

4 9 

 

Borða minna 

 

6 14 

     Mataræði mitt hefur breyst 
á þessu hausti… Ekki neitt 

 

 

12 30 

 

 

Til hins betra (hollara) 

 

15 38 

 

Til hins verra (borða óhollara) 

 

4            10 

 

Borða meira 

 

4 10 

  Borða minna 

 

  5 12 
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4.6 Þekking  

Þátttakendur voru spurðir um það hvar þeir teldu sig helst hafa fengið þekkingu um næringu, heilsu og 

lífsstíl. Í þessari spurningu voru þátttakendur beðnir að merkja við allt sem við ætti og má sjá má 

niðurstöðurnar á mynd 9. Þeir þátttakendur sem töldu sig helst hafa fengið upplýsingar frá fjölmiðlum 

sögðust oftast fá upplýsingar á bloggsíðum og á Internetinu en niðurstöður má sjá á mynd 10. 

 

 

Mynd 9: Hvaðan er þekking þín á næringu, heilsu og lífsstíl komin? 

 

  

 

Mynd 10: Hvaðan færð þú helst upplýsingar um næringu? 
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4.6.1 Næringarlæsi 

Í lokahluta spurningakönnunarinnar var sérstaklega spurt um næringarlæsi og var sérstaklega tekið 

fram fyrir þennan hluta að þátttakendur mættu hætta án þess að svara spurningunum um 

næringarlæsið og svöruðu 29 þátttakendur honum eða 35%. Þátttakendur voru spurðir að því hvort 

þeir teldu að almennar ráðleggingar um mataræði mæli með því að fólk borði sama magn, meira eða 

minna af eftirfarandi fæðutegundu, niðurstöður má sjá á mynd 11. 

 

 

Mynd 11: Telur þú að almennar ráðleggingar um mataræði mæli með því að fólk borði minna 
meira eða sama skammt af eftirfarandi fæðutegundum? 

 

 

Spurt var hversu marga skammta af grænmeti og ávöxtum þátttakendur teldu að ráðlagt væri að borða 

daglega. Ráðlagt er að borða fimm skammta á dag eða minnst 500 g samtals og svöruðu 41% þessari 

spurningu rétt.  
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Lagðar voru fyrir þátttakendur spurningar um hversu mikið eða lítið þeir teldu ákveðnar fæðutegundir 

innihalda af ákveðnum næringarefnum. Niðurstöður má sjá á myndum 12-16.  

 

 

Mynd 12: Telur þú að þessar fæðutegundir innihaldi lítinn eða mikinn viðbættan sykur? 

 

 

Mynd 13: Telur þú að þessar fæðutegundir innihaldi mikla eða litla fitu? 

 

 

Mynd 14: Telur þú að þessar fæðutegundir innihaldi mikið eða lítið salt? 
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Mynd 15: Telur þú að þessar fæðutegundir innihaldi mikið eða lítið af mettaðri fitu? 

 

 

 

 

Mynd 16: Telur þú að þessar fæðutegundir innihaldi mikið eða lítið af trefjum? 
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Settar voru fram staðhæfingar tengdar næringarfræði og voru þátttakendur beðnir um að svara þeim, 

niðurstöður er að finna í töflu 10.  

Tafla 10: Staðhæfingar  

      
Fjöldi 
svarenda 

Hrásykur er hollari en hvítur sykur Sammála 17 

  

Ósammála  6 

  

Veit ekki 6 

    Fjölómettaðar olíur innihalda minni fitu en smjör Sammála 4 

  

Ósammála 8 

  

Veit ekki 15 

    Glas af mjólk inniheldur mera af kalsíum en glas af 
undanrennu Sammála 14 

  

Ósammála 4 

  

Veit ekki  10 

    Hörð fita inniheldur meira af Einómettuðum fitusýrum 1 

  

Fjölómettuðum fitusýrum 7 

  

Mettuðum fitusýrum 8 

  

Veit ekki  13 

    Fjölómettaðar fitusýrur finnast aðallega í  Jurtaolíum 4 

  

Mjólkurvörum 8 

  

Bæði jurtaolíum og 
mjólkurvörum 8 

    Veit ekki  13 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Í fyrsta að gera stöðumat á því hvað stendur nemendum til 

boða af mat- og drykkjarvörum í mötuneyti skólans og í nærumhverfi hans. Í öðru lagi að kanna neyslu 

og neysluvenjur nemenda í FMos á skólatíma. 

Nemendur segjast flestir borða nokkuð heilsusamlega fæðu á skólatíma og takmarka neyslu á 

skyndibita, gosdrykkjum og öðru sætmeti. Út frá niðurstöðunum er hins vegar ekki hægt að álykta 

hvort nemendur fylgi almennt ráðleggingum Embættis landlæknis um mataræði, þar sem 

spurningarnar takmörkuðust að miklu leyti við neyslu á skólatíma. Neysluvenjur þátttakenda voru m.a. 

skoðaðar með tilliti til staðsetningar skólans og þátttöku hans í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli. 

Nálægð skólans við ýmsa þjónustustarfsemi virðist ekki hvetja nemendur til að kaupa mat- og 

drykkjarvörur í nágrenninu. Þrátt fyrir það virðast þeir ekki nýta sér mötuneytið í miklum mæli þó þar sé 

boðið upp á fjölbreyttan mat og drykkjarvörur með áherslu á hollustu.  

Fæðuumhverfið í nágrenni FMos einkennist af miklu framboði á ýmiss konar skyndibita, 

gosdrykkjum og annarri óhollustu. Vöruúrval er mest í stórmörkuðum sem bjóða upp á fleiri tækifæri 

fyrir neytendur til að velja hollar vörur og eru þeir líklegastir til að verða fyrir valinu hjá nemendum.  

 

5.1 Úttekt á fæðuumhverfi 

Rannsakandi framkvæmdi sjálfur úttektina á fæðuumhverfi FMos og gafst um leið tækifæri til að tala 

við starfsmenn/verslunarstjóra sölustaðanna. Almennt er starfsfólk sammála um að nemendur FMos 

komi sjaldan að kaupa vörur hjá þeim en þó alltaf einhverjir og flestir telja það frekar yngri nemendur 

sem eru nýbyjaðir í skólanum. Margir starfsmenn og þá sérstaklega á skyndibitastöðunum segja að 

það væri ákveðið munstur í gangi, því nemendur komi frekar þegar það er fiskur í matinn í mötuneyti 

skólans og oftar á fimmtudögum og föstudögum en geta ekki gefið neina sérstaka skýringu á því.  

Eins og áður hefur komið fram voru 15 staðir teknir með í úttektina og var fjarlægð þeirra frá skólanum 

að meðaltali 428 metrar. Flestir staðirnir eru þó innan 600m sem gerir nemendum kleift að ganga 

þangað á innan við 5–10 mínútum. 

Það sem einkennir fæðuumhverfið er hinn mikili fjöldi sölustaða sem byggir vöruúrval sitt á 

skyndibita, gosi og sætindum. Átta af fimmtán stöðum (Tafla 1) eru flokkaðir sem skyndibitastaðir eða 

sjoppur og staðfesta þessar niðurstöður því það sem Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir (2013) útlistar í 

greiningarskýrslu sinni fyrir Heilsueflandi Mosfellsbæ, það er að íbúar bæjarins upplifi ásýnd hans sem 

„skyndibitabæ“ (Hrafnkelsdóttir, 2013). Þegar aðgengi og framboð var skoðað var miðað við þá 

fæðuflokka sem þátttakendurnir voru spurðir um í spurningalistanum en einnig var hugað að 

þægindastuðli þ.e. varan þarf að vera þægileg, eitthvað sem ekki þarf að elda (mögulega hita) eða 

hægt að borða beint án mikillar fyrirhafnar. Út frá niðurstöðunum (tafla 2) er augljóst að framboð á 

gosdrykkjum og sætindum er mikið í nágrenni FMos. Almennt er takmarkað úrval af næringarríkum 

mat sem auðvelt er að grípa með sér sem dregur úr líkum þess að fólk borði slíkan mat. Aðeins fjórir 

staðir selja ávexti sem ýmist eru heilir eða niðurskornir í neysluumbúðum og tveir staðir selja 

grænmeti. Það sem rannsakanda þykir forvitnilegt er hversu margir staðir selja próteindrykki og stykki 
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og skýrir það ef til vill aukna neyslu meðal ungs fólks og styður um leið rannsóknir sem sýna að aukinn 

sýnileiki hafi áhrif á það hversu mikið er keypt af vörunni (Song ofl., 2009). Einnig vekur athygli 

rannsakanda hið mikla og fjölbreytta úrval af sælgæti og öðrum sætindum sem stendur neytendum til 

boða og hversu víða innan verslananna þessar vörur eru staðsettar. Til að mynda var nánast 

undantekningalaust sætindi við afgreiðslukassa og í stórmörkuðum má sjá þær innan um matvæli sem 

öllu jöfnu flokkast ekki sem sælgæti. Má meðal annars nefna að á þeim tíma sem úttektin var gerð 

voru alls sex sölustaðir með „nammibar“sem í heildina mældust 41m.  

Allir skyndibitastaðirnir eru með einhvers konar tilboð á máltíðum sem samanstanda af 

skyndibita s.s. hamborgara, langloku, pizzu, og gosi í 500 ml umbúðum eða gosglasi með fría 

áfyllingu. Mjög misjafnt er hvort mögulegt er að skipta út sykruðum gosdrykkjum fyrir sódavatn í slíkum 

máltíðum og einungis einn staður býður upp á að skipta frönskum út fyrir hollara meðlæti eins og salat. 

Einn eigandinn segir að hann sé tilbúinn að hafa meiri hollustu en honum finnist erfitt að nálgast slíkar 

vörur. Það standi einnig í veginum að hann sé með mikið af ungu fólki í vinnu sem ekki sé hægt að 

treysta nógu vel fyrir ferskvöru sem þurfi jafnvel að elda. Aðeins einn veitingastaður í úttektinni selur 

heimilismat og er sá staður aðeins opinn í hádeginu. Eigandinn segir að áður en skólinn fluttist í nýtt 

húsnæði hafi staðurinn verið töluvert mikið sóttur af nemendum en nú komi nánast enginn. Framboð af 

hollustu er nokkuð gott á þessum stað og það vakti athygli rannsakanda að engir goskælar eru 

sýnilegir. Eigandinn segir að hann selji gos það sé geymt bak við og mjög fáir sem kaupi það.  

Framboð í mötuneyti skólans er til fyrirmyndar og hefur skólastjórnendum tekist vel til í 

uppbyggingu þess. Mötuneytið er starfrækt í samræmi við áherslur Heilsueflandi framhaldsskóla 

verkefnisins á sviði næringar (Lýðheilsustöð, 2010) og hlaut vorið 2014 „gull”verðlaun fyrir þátttöku 

sína. Starfsfólk og nemendur eru mjög ánægðir með fyrirkomulag og framboð í mötuneytinu og þegar 

rannsakandi gerði úttekt í nágrenni skólans fékk mötuneytið mjög góðar umsagnir og virðist sem 

bæjarbúar séu almennt stoltir af því hve vel hefur tekist til.  

 

5.2 Spurningakönnunin  

5.2.1 Bakgrunnsþættir þátttakenda 

Þegar kannaður var bakgrunnur þátttakenda kom í ljós að hlutfall þátttakenda sem búa i Mosfellsbæ er 

lægra en þeirra sem búa í öðrum bæjarfélögum og hlutfall nemenda sem eru eldri en 20 ára einnig 

hærra. Ferðamáti nemenda til og frá skóla stjórnast að miklu leyti af búsetu og hefur nálægð heimilis 

við skóla því áhrif á ferðavenjur. Í rannsókn van Loon og samstarfsmanna kom í ljós að ef fjarlægðin 

frá heimili að áfangastað er komin yfir 1,6 km kjósa færri að ferðast með virkum hætti s.s. með því að 

hjóla eða ganga (van Loon og Frank, 2011). Í þessari rannsókn kemur fram (mynd 3) að mikill 

meirihluti nemenda segist oftast koma á bíl í skólann og hafa bíl til umráða á skólatíma. Það 

endurspeglar líklega þá staðreynd að meira en helmingur þátttakenda spurningakönnunarinnar segist 

ekki búa í Mosfellsbæ (tafla 1) og þarf því væntanlega að ferðast lengri vegalengdir en þeir sem þar 

búa. Á hinn bóginn hafa þeir einstaklingar möguleika á að ferðast lengri vegalengdir til að sækja sér 

ýmsa þjónustu t.d. í frímínútum og/eða hádegismat. Í meistararannsókn Herborgar Árnadóttur (óbirt) á 

tengslum borgarumhverfis og hversdaglegar hreyfingar meðal framhaldsskólanema í Reykjavík kom 
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fram að um 37% þátttakenda sögðust koma á bíl í skólann, 27% fá far með bíl og einungis um 9% fara 

gangandi. Hlutfall þeirra sem völdu að ganga hækkaði hins vegar í tæp 24% þegar tekið var tilli til 

búsetu (nemendur sem búa nálægt skóla) (Árnadóttir, 2014). Hlutfall þeirra sem velja oftast að ganga í 

skólann í þessari rannsókn er mjög sambærilegt eða 28%. 

Stór hluti þátttakendanna (80%) vinnur með skóla og það eru hlutfallslega fleiri konur sem 

segjast vinna með skóla en karlar, en þó reyndist munurinn ekki marktækur í þessari rannsókn. 

Samkvæmt skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins „Ungt fólk 2013“ kemur fram að árið 2013 

segjast 83% framhaldsskólanema vinna með námi og ber niðurstöðum þessarar rannsóknar vel 

saman við það sem fram kemur í skýrslunni. Ennfremur kemur fram í þeirri skýrslu að konur vinni að 

jafnaði meira en karlar með námi og að það hafi fyrri kannanir einnig leitt í ljós (Hrefna Pálsdóttir, 

Margrét L. Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Inga D. Sigfúsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Ingibjörg E. 

Þórisdóttir, 2014).  

5.3 Neysluvenjur 

Í Handbók um næringu fyrir Heilsueflandi framhaldsskóla eru ungu fólki ráðlagt að borða þrjár 

aðalmáltíðir á hverjum degi (morgunmat, hádegismat og kvöldmat) og 1-3 millibita yfir daginn 

(Lýðheilsustöð, 2010). Oft er sagt að morgunverður sé mikilvægasta máltíð dagsins og fjöldi 

rannsókna hefur stutt að þeir nemendur sem borða morgunmat standi sig betur í skóla, jafnframt því 

sem þeir séu almennt líklegri til að borða hollan mat en þeir sem ekki borða morgunmat (Defeyter & 

Russo, 2013; Rampersaud et al., 2005). Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar út frá 

daglegri neyslu máltíða (mynd 4) segjast 36% þátttakenda borða morgunmat á hverjum morgni. Ef við 

berum þessar tölur saman við niðurstöður í landskönnun á mataræði Íslendinga eru þær lægri en hjá 

yngsta aldurshópum (18-30 ára) en þar segjast 54% karla og 64% kvenna borða morgunmat daglega. 

Í rannsókn Hjördísar Mörtu Óskarsdóttur (óbirt) á fæðuvenjum og holdarfari 16 ára 

framhaldsskólanema var hlutfall þeirra sem borða morgunmat einnig hærra eða tæp 58% og hlutfall 

þeirra sem borðar morgunmat einu sinni í viku eða sjaldnar tæp 10% (Óskarsdóttir, 2014). Í þessari 

rannsókn er hlutfall þeirra sem segjast aldrei borða morgunmat hins vegar 22%. Af þeim nemendum 

sem borða morgunmat daglega segjast 5% þeirra kaupa morgunmat daglega í mötuneyti skólans en 

enginn þátttakandi segist kaupa morgunmat í nágrenni hans og má því gera ráð fyrir að flestir 

nemendur sem borða morgunmat borði hann heima hjá sér áður en þeir mæta í skólann.  

Nemendur eyða drjúgum tíma dags í skólanum og þurfa því að fullnægja stórum hluta orkuþarfar á 

skólatíma (N. Larson & Story, 2009; N. I. Larson et al., 2007). Embætti landlæknis bendir á að 

hádegismaturinn eigi að meðaltali að veita um 30% af orkuþörf dagsins (Lýðheilsustöð, 2010). FMos 

er eins og fyrr segir, þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli og mötuneytis skólans er 

rekið í samræmi við áherslur næringarhluta verkefnisins og hefur tekist vel til. Matsalurinn er bjartur og 

opinn og öll aðstaða til fyrirmyndar. Í mötuneytinu er boðið upp á heitan heimilismat í hádeginu alla 

daga, súpu og úrvali af réttum í salatbar s.s. pasta, ferskt grænmeti og ávöxti ásamt öðrum mat- og 

drykkjarvörum.  

Mikill meirihluti nemenda segist borða hádegismat alla virka daga vikunnar en þrátt fyrir það 

kaupa aðeins 9% þátttakenda hádegismat daglega í mötuneyti skólans. 28% nemenda kaupa 
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hádegismat 1-2 sinnum í viku og 19% 3-4 sinnum í viku. Þá segjast um 11% þátttakenda koma 

daglega með nesti að heiman en helmingur aldrei. Hlutfall þeirra nemenda sem kaupa sér millibita á 

milli morgun- og hádegismatar er til að mynda hærra en þeirra sem kaupa hádegismat. Hugsanlega 

eru það þeir þátttakendur sem ekki borða morgunmat að staðaldri og eru orðnir svangir á þessum 

tíma. Önnur skýring gæti verið uppsetning á stundatöflu skólans, því frá kl. 10:25 -12:00 er 

verkefnatími í skólanum þar sem nemendur stjórna sér að miklu leyti sjálfir og í framhaldinu er matur 

sem gefur nemendum meira svigrúm að til fara heim til sín að borða. Enn önnur skýring gæti verið sú 

að nemendur leggi annan skilning í hvað sé hádegisverður en rannsakendur gera. Þátttakendur voru 

ekki spurðir nánar út í ástæður þess að þeir keyptu sér ekki mat í mötuneyti skólans sem hefði geta 

gefið betri sýn á hvað valdi því að þeir nýti ekki mötuneytið meira en raun ber vitni. Hvort þeim líki ekki 

maturinn, finnist úrvalið ekki nægt eða verðlagið of hátt. Sé tekið mið af því hversu miklum fjármunum 

þátttakendur telja sig eyða í mat og drykk á skólatíma á viku, má áætla að það sé í samræmi við það 

hversu oft þeir segjast kaupa mat og drykkjarvörur á skólatíma, því rúmlega helmingur segist ekki eyða 

meira en fimm þúsund krónum að meðaltali, en heit máltíð í hádeginu í mötuneyti skólans kostaði 750 

kr með afsláttarkorti á rannsóknartímanum. Þá takmarkast rannsóknin við það að þátttakendur voru 

ekki spurðir um það hvort þeir fjármögnuðu sjálfir, að hluta til eða alveg, það sem keypt er á skólatíma 

sem gæti verið einn áhrifaþáttur.  

Þrátt fyrir að nemendur nýti sér ekki mötuneytið í miklum mæli kaupa þeir heldur ekki mikið af 

máltíðum á sölustöðum í nágrenni hans. Mikið framboð í nágrenni skólans virðist ekki hafa eins mikil 

áhrif á neysluvenjur og rannsakandi gerði ráð fyrir. Ber það nokkurn veginn saman við niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var á meðal framhaldsskólanema í Minnesota, en niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýndu að rúmlega 82% þátttakenda sögðust sjaldan eða aldrei kaupa mat á skyndibitastöðum og 93% 

í sjoppum í nágrenni skólans. Hlutfall þeirra sem boðuðu heita máltíð daglega í skólanum var 22% og 

um 11% sögðust koma með nesti að heiman daglega (Neumark-Sztainer et al., 2005).  

 Af þeim 15 stöðum sem selja mat- og drykkjarvörur í nágrenni skólans segjast hlutfallslega 

flestir nemendur fara í Krónuna og Bónus og er helsta skýring líklega sú að það er vöruúrvalið mest og 

verðlagið hagkvæmast. Af skyndibitastöðunum er Subway líklegastur til að verða fyrir valinu og margir 

þátttakendur fara reglulega í Mosfellsbakarí. Það sem er áhugavert hér er að frekar er verslað á 

stöðum þar sem hægt er að versla mat í minni stykkjum (brauð, jógúrt) frekar en að keypt sé heil 

máltíð og mætti ætla að verðið hafi þar einhver áhrif.  

 Ef skoðaðir eru þeir þættir sem hafa áhrif á það hvað þátttakendur velja sér af mat og 

drykkjarvörum segja flestir að bragð hafi mest áhrif, þar á eftir kemur verð og í þriðja sæti hollusta sem 

styður fyrri rannsóknir á áhrifaþáttum fæðuvals (Block et al., 2013; Story et al., 2002). 

5.3.1 Fæðuval 

Spurningar um neyslu þátttakenda á ákveðnum mat- og drykkjarvörum voru afmarkaðar við skólatíma 

og sýna því aðeins hluta af þeirri næringu sem viðkomandi innbyrðir yfir sólarhringinn. Þess vegna er 

ekki hægt að bera þessar niðurstöður saman við íslenskar rannsóknir þar sem spurt er um 

heildarneyslu á viðkomandi fæðuflokkum 
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Af þeim fæðutegundum og drykkjarvörum sem þátttakendur voru spurðir um segist meira en 

helmingur þeirra aldrei borða þær á skólatíma og verður því aðeins gróflega rætt um hvern flokk fyrir 

sig. Brauðmeti, eins og samlokur, koma gjarnan í stað máltíða á skólatíma. Til að auka 

seddutilfinningu er því ráðlagt að notað sé brauð sem inniheldur a.m.k 5-6% af trefjum og velja 

jafnframt á það hollt álegg (Lýðheilsustöð 2010). Úrval af brauðmeti er gott í mötuneyti FMos en þar er 

bæði boðið upp á samlokur sem smurðar eru á staðnum og aðkeyptar samlokur. Þriðjungur þeirra sem 

segjast borða samlokur á skólatíma gera það að meðaltali 1-2 sinnum í viku og velja frekar grófari 

samlokur en fínar. Samkvæmt Landskönnun 2012 hefur heildarneysla á brauði dregist saman frá 

síðustu könnun en neysla á grófu brauði (inniheldur a.m.k. 6% trefjar) aukist til muna sem er góð þróun 

(Þorgeirsdóttir o.fl., 2011). Í þessari rannsókn kemur hins vegar ekki fram hvar þátttakendurnir kaupa 

samlokurnar sínar og því ekki hægt að segja með vissu að trefjainnihald brauðmetisins standist 

ráðleggingar.  

Mörgum mjólkurvörum m.a. skyri, jógúrt, drykkjarjógúrt/skyr má líkja við skyndibita, því þær eru 

seldar víða, eru í hentugum umbúðum og því auðvelt er að grípa þær með sér. Fjöldi mjólkurvara 

innihalda hins vegar viðbættan sykur sem dregur úr hollustu þeirra. Í ráðleggingum er því hvatt til þess 

að neysla mjólkurvara sé takmörkuð og þess í stað valdar fitulitlar, ósykraðar eða lítið sykraðar 

mjólkurvörur (Embætti landlæknis, 2014a). Helmingur þátttakenda Í FMos segist borða skyr, jógúrt eða 

aðrar mjólkurvörur að minnsta kosti einu sinni í viku á skólatíma, þar af um 15% daglega. Ekki var 

spurt sérstaklega hvort um sykraðar mjólkurvörur væri að ræða og því ekki hægt að meta hollustugildi 

þeirra en samkvæmt Landskönnun drekkur ungt fólk (18-30 ára) og þá sérstaklega karlar mun meira af 

sykruðum mjólkurvörum en þeir sem eldri eru (Þorgeirsdóttir o.fl., 2011).  

Þegar skoðuð er neysla þátttakenda á hinum ýmsu fæðutegundum sem gera má ráð fyrir að séu hluti 

af hádegisverði eins og kjöt, fiskur, heilhveitipasta/hýðishrísgrjón, kartöflur og soðið grænmeti, segist 

um þriðjungur þátttakenda borða þær a.m.k. einu sinni í viku á skólatíma. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinna segist um helmingur þátttakenda borða heita máltíð daglega. Ekki var spurt hvort heita 

máltíðin væri borðuð í hádegi eða að kvöldi en í ljósi niðurstaða má gera ráð fyrir að flestir kjósi að 

borða heita máltíð að kvöldi þar sem um 80% borða daglega kvöldmat.  

Embætti landlæknis ráðleggur fólki að borða fimm skammta af ávöxtum og grænmeti á dag 

eða sem samsvarar 500 g. Spurt var um tíðni heildarneyslu á dag en einungis lítill hluti þátttakenda 

eða 5% uppfyllir þau viðmið, 31% segist borða 1-3 skammta á viku og 12% segjast aldrei borða ávexti 

og grænmeti. Ber þessum niðurstöðum nokkuð vel saman við Landskönnun 2012, en á meðal yngstu 

þátttakenda segjast 26% borða 1-2 skammta af grænmeti á dag og 12,3% einu sinni eða sjaldnar. 

Neysla á ávöxtum var þó töluvert hærri í þeirri rannsókn, en þátt fyrir það er heildar neysla of lítil miðað 

við ráðleggingar (Þorgeirsdóttir o.fl., 2011). Það vekur hins vegar athygli að þegar skoðuð er neysla á 

skólatíma segjast 19% þátttakenda borða ávexti og grænmeti daglega og rúmlega þriðjungur 

þátttakanda segist einnig drekka 1-3 glös af ávaxta/grænmetissjeikum á viku. Má því gera ráð fyrir að 

einhverjir neyti ávaxta og grænmetis eingöngu í skólanum en ekki heima. Aðgengi og framboð gæti 

hér skipt máli.  

Neysla á sætabrauði, snakki og kexi er mjög lítil. Þar er um að ræða lítinn hluta þátttakenda 

sem segist neyta þeirra 1-2 sinnum í viku. Neysla á sælgæti og súkkulaði er einnig takmörkuð en þó 
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eru í kringum 20% sem segjast boða sælgæti/súkkulaði að minnsta kosti einu sinni í viku á skólatíma 

og einhverjir daglega. Ef við skoðum neyslu þátttakenda á gosdrykkjum er enginn þátttakandi sem 

sagðist drekka sykurlausa gosdrykki á skólatíma, þriðjungur segist drekka að meðaltali 1-6 glös af 

sykruðum gosdrykkjum á viku (á skólatíma) og aðeins einn þátttakandi segist drekka tvö glös eða 

meira á dag á skólatíma. Í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli eru þátttökuskólar hvattir til að 

draga úr sýnileika og framboði á ýmiss konar óhollustu eins og gosdrykkjum og sælgæti og jafnvel 

bjóða alls ekki upp á sölu þeirra innan skólanna í sjoppum eða sjálfsölum. Í FMos er ekki engin sjoppa 

og enginn sjálfsali og því eru sykraðir gosdrykkir eða sælgæti ekki til sölu í skólanum en úrvalið er 

mikið í nágrenni skólans. Niðurstöðum þessarar rannsóknar ber saman við niðurstöður van der Horst 

og samstarfsfélaga (2008) sem sýndi að fjöldi sölustaða í nálægð við skóla hafði ekki eins mikil áhrif á 

neyslu gosdrykkja og aðra óhollustu og gert hafði verið ráð fyrir. Ein tilgátan var sú að því fleiri sem 

sölustaðirnir væru, því meira og betra er úrvalið sem nemendur hefðu úr að velja og hlutfallslega fleiri 

hollari kostir (van der Horst et al., 2008).  

Kranavatn er algengasti drykkurinn af þeim drykkjum sem spurt var um. Rúmlega 70% 

þátttakenda drekka tvö glös eða meira á dag á skólatíma og er það í samræmi við niðurstöður 

Landskönnunar 2012 sem sýna að vatnsdrykkja er mest á meðal yngsta aldurshópsins (Þorgeirsdóttir 

o.fl., 2011). Gott aðgengi er að vatni í skólanum, bæði eru vatnsvélar víða og vatnskönnur í 

mötuneytinu sem er mjög jákvætt. Aukin vatnsdrykkja getur dregið úr neyslu annarra drykkja s.s. 

gosdrykkja og safa sem er góður kostur því það getur sparað nemendum bæði peninga og hitaeiningar 

(Lýðheilsustöð, 2006). Ekki er eins mikið drukkið af öðrum drykkjum og segjast þátttakendur helst 

drekka hreina ávaxtasafar og kolsýrt vatn en í litlum mæli og aðeins einn nemandi segist drekka 

orkudrykki einstaka sinnum á skólatíma.  

Vinsældir próteinríkra fæðubótarefna fara vaxandi og margir nota próteinduft, próteinstykki og 

próteindrykki í stað venjulegra máltíða eða sem millimál. Almennt eru þetta dýrar vörur og ættu flestir 

að geta uppfyllt próteinþörf sína með venjulegum hollum mat þótt þeir stundi íþróttir af kappi. Rúmlega 

helmingur þátttakenda segist drekka próteindrykki eða borða próteinstykki a.m.k. einu sinni í viku og af 

þeim eru um 19% sem gera það daglega á skólatíma. Nemendur voru ekki spurðir um það hvort 

þessar vörur komi í stað máltíðar eða sem millimál og því ekki hægt að segja til um hvort þessar vörur 

komi í stað hollrar og fjölbreyttar fæðu. Fjórðungur þátttakenda segist einnig drekka amínósýrudrykki 

frá 1-6 glösum á viku og 10% segjast drekka a.m.k. 1 glas daglega á skólatíma. Í Landskönnun 2012 

eru neysla á prótein, næringar- og megrunardrykkjum hlutfallsega mest á meðal yngstu 

þátttakendanna, en 30% karla og 17% kvenna segjast neyta þeirra 1-6 sinnum í viku (Þorgeirsdóttir 

o.fl., 2011). Svipaðar niðurstöður má finna í skýrslu um Ungt fólk 2013. en þar kemur fram að notkun á 

næringardufti, próteindufti og öðrum fæðubótaefnum sé til staðar og þar segjast 32% stráka og 21% 

stelpna nota þessar vörur daglega (Pálsdóttir, Guðmundsdóttir, o.fl, 2014). 

5.4 Viðhorf og upplifun 

Þegar spurt var um matarvenjur segist tæplega helmingur þátttakenda vera frekar eða mjög sáttur við 

eigin matarvenjur og almennt líða vel eftir að hafa boðað góðan mat. Mikill meirihluti (84%) segir að 

honum finnist gaman að borða með öðru fólki sem styður rannsóknir sem sýna að félagsleg áhrif 
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máltíða er mikil (Story et al., 2002). Almennt reyna þátttakendur að borða hollan mat og segjast frekar 

fá samvikubit borði þeir sætindi. Það vekur athygli að 16% þátttakenda segja að heimilisaðstæður 

komi í veg fyrir að þeir geti borðað hollan mat. Þegar þessi hópur er skoðaður nánar kemur fram að 

flestir segjast búa einir, með vinum eða eigin fjölskyldu og eru að meðaltali að eyða hærri fjármunum í 

mat og drykkjarvörur á viku. Eins og fram hefur komið er verð einmitt einn af aðal áhrifaþáttunum 

fæðuvals (Block et al., 2013) og segjast um 60% þátttakenda hugsa um verðið þegar þeir kaupa mat.  

Við flutning FMos í nýja skólabyggingu breyttist aðstaða nemenda töluvert með auknu aðgengi 

að mat- og drykkjarvörum í skólanum sjálfum. Það var þó ekki síður vegna aukinnar nálægðar 

skólabyggingarinnar við verslanir og skyndibitastaði sem flestir eru staðsettir miðsvæðis í bænum. 

Þátttakendur telja áhrif umhverfisins þó ekki hafa mikil hafa áhrif á matarvenjur því rúmur helmingur 

þátttakenda segir að nálægð skólans við verslanir og skyndibitastaði hafi ekki áhrif á fæðuval þeirra, 

þriðjungur eða 27% segir það ekki skipta máli en 22% segir staðsetninguna hafa áhrif. Flutningur 

skólans í nýtt húsnæði virðist þó hafa haft einhver áhrif á neysluvenjur almennt því um þriðjungur telur 

neysluvenjur sínar hafa breyst frá því skólinn flutti. Mætti því ætla að aukið framboð í mötuneyti 

skólans vegi þar þyngst en að minnsta kosti 96% þátttakenda segjast nýta sér þjónustu mötuneytisins 

einhverntíman í vikunni. 

Meirihluti þáttakenda telur að þátttaka FMos í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli hafi ekki 

hafa haft mikil áhrif á mataræðið en segist þó samt borða hollar og minna en þeir gerðu fyrir tveimur 

árum. Þar sem þátttakendur voru ekki spurðir um það hversu lengi þeir hafi stundað nám í skólanum 

er ekki hægt út frá þessum niðurstöðum að álykta hvort breytingarnar séu til komnar vegna þátttöku 

skólans í verkefninu eða vegna flutning skólans í nýtt húsnæði. 

5.5 Þekking  

Þekking á næringu, heilsu og lífsstíl er mikilvæg og stór áhrifaþáttur á heilsuhegðun fólks. Vitað er að 

munur er á þekkingu, skoðunum og hegðun tengdri næringu eftir kyni en það er einnig breytilegt eftir 

aldri menntun og fjárhag. Jafnvel þótt einstaklingur hafi ágætis þekkingu á næringu þarf það ekki að 

endurspeglast í hæfni hans til að nýta sér hana við val á hollri og næringarríkri fæðu (Spronk et al., 

2014). Þekking ungs fólks á næringu og heilsu kemur víða að og hafa margir aðilar, m.a. foreldrar, 

skólar, íþróttafélög o.fl. komið að fræðslu og kennslu. Einnig hafa fjölmiðlar og aðrir netmiðlar áhrif á 

þekkingu og er þar í boði hafsjór upplýsinga sem því miður er ekki hægt að treysta á að þær séu 

áreiðanlegar í öllum tilfellum. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar voru þátttakendur beðnir um að segja 

hvaðan þeir teldu sig helst hafa fengið þekkingu. Flestir nefna fjölskyldumeðlimi, 

íþróttaþjálfara/kennara, vini og kunningja, skóla og einkaþjálfara. Athygli vekur hversu fáir telja sig hafa 

fengið þekkingu úr fjölmiðlum og þegar skoðað er um hvaða fjölmiðla er að ræða þá eru eru það 

aðallega blogg, upplýsingar á netinu, samfélagsmiðlar og dagblöð. Niðurstöðurnar eru vísbending um 

að mögulega sé faglegri þekkingu ungs fólks á næringu ábótavant.  

5.5.1 Næringarlæsi 

Til að kanna þekkingu þátttakenda voru lagðar fyrir nokkrar spurningar tengdar næringarlæsi. 

Þátttakendum stóð til boða að hætta áður en kom að þessum hluta og því má gera ráð fyrir að þeir 
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sem telja sig hafa þekkingu eða hafa áhuga á næringu og lífsstíl hafi frekar svarað þessum hluta. 

Aðeins 28 þátttakendur svöruðu því þessum hluta eða 35%. Þekking þátttakenda á almennum 

ráðleggingum um mataræði var nokkuð góð en þegar kom að því að svara spurningum um 

næringarinnihald ákveðinna fæðutegunda voru niðurstöðurnar mjög misjafnar. Mikill meirihluti virðist 

vera meðvitaður um sykur og saltinnihald matvara en þegar kemur af fitu er þekkingin minni. Skýringin 

gæti verið sú að þátttakendur þekki ekki muninn á mettaðri-, fjöl og einómettaðri fitu því hlutfall þeirra 

sem segja „veit ekki“ er hærra í þeim spurningum sem snúa að fitu. Það sem vekur sérstaka eftirtekt 

hversu margir telja brauð innihalda mikla fitu. Mikil umræða hefur verið um hollustugildi brauðmetis og 

því er oft á tíðum kastað fram að brauð sé „fitandi“. Það hafi e.t.v. leitt til þess misskilnings að brauð 

innihaldi alla jafna hátt hlutfall fitu. Gróft brauð (trefjainnihald amk 6%) sem neytt er í réttu magni á ekki 

að vera fitandi. Of mikil neysla (á einnig við um allan mat) getur hins vegar valdið þyngdaraukningu, þá 

skiptir líka máli hvaða álegg er sett á brauðið (Birgisdóttir, B.E, Hilmarsdóttir, H.B, 2005). Út frá 

þessum niðurstöðum má álykta að almenn þekking á ráðleggingum sé fyrir hendi, en ítarlega þekkingu 

á næringarefnum skorti almennt á meðal þátttakenda.  

 

5.6 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknarinnar er fólginn annars vegar í þeirri miklu vinnu sem lögð var í gagnaöflun og 

hins vegar í því hversu fjölbreyttar mælingaraðferðir voru notaðar. Tiltölulega fáar íslenskar rannsóknir 

hafa verið gerðar á neysluvenjum þessa aldurshóps sem stundar nám í framhaldsskóla og engin sem 

hefur beinst að mögulegum tengslum við nánasta umhverfi áður en þessi rannsókn var gerð. 

Rannsókn er því gott innlegg í frekari rannsóknir á þessu sviði og auðveldar það að þróa frekar 

aðferðir sem nota má í mælingum á fæðuumhverfinu. Áhrif umhverfis á neyslu er verulegt og því er 

mikilvægt að kortleggja fæðuumhverfi til að meta hvers konar aðgerðir eða inngrip eru möguleg til að 

bæta framboð og aðgengi að hollum kosti.  

Veikleikar rannsóknarinnar liggja einna helst í litlu úrtaki og því hversu fáir svöruðu öllum 

spurningalistanum sem lagður var fyrir nemendur FMos. Spurningalistinn var heldur langur og gæti 

það verið ástæða dræmar svörunar í seinni hluta listans. Dr. Anna Sigríður Ólafsdóttir meðleiðbeinandi 

benti rannsakanda og leiðbeinanda á það af fenginni reynslu við rannsóknir í tengslum við verkefni 

Heilsueflandi framhaldskóli hafi ekki gefist vel að senda spurningarkannanir á netföng nemenda þar 

sem margir virðist nota þau lítið sem ekkert. Þeir noti frekar aðra samskiptamiðla. Þetta staðfesti 

rannsakandi er hann dvaldi í skólanum en nemendurnir opnuðu sjaldan tölvupóst sinn, notuðu ekki 

þau netföng sem skráð eru í upplýsingakerfi skólans eða höfðu jafnvel skipt um netfang án þess að 

tilkynna það. Tíu nemendur sem uppfylltu skilyrði um þátttöku og sögðust ekki hafa fengið senda 

spurningakönnun óskuðu eftir því að fá hana senda á annað netfang. Svarhlutfall í spurningakönnunni 

var 69% sem telst nokkuð góð svörun þar gera má ráð fyrir að svarhlutfall í könnunum sem lagðar eru 

fyrir á netinu séu um 11% lægra en í þeim könnunum sem lagðar eru fyrir á öðru formi (pappír eða 

símakönnun) (Manfreda et al., 2008). Í upphafi var ætlunin að greina gögnin eftir aldri og kyni en við 

útreikninga kom í ljós skortur var á tölfræðilegum styrk og því ekki hægt að draga ályktanir út frá þeim. 

Vegna þessa er einnig erfitt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á stærri hópa. Mögulega hefði 
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rannsóknin gefið skýrari niðurstöður ef allir nemendur FMos hefðu fengið þátttökuboð. Samkvæmt 

skólastjórnendum er skólinn enn í uppbyggingu og hefur hlutfall nemenda sem eru eldri en 18 ára 

verið hátt í skólanum. Þeir nemendur hafa töluvert brotinn námsferil að baki og endurspegla því ekki 

endilega nemendahópa annarra framhaldsskóla. Hins vegar fer yngri nemendum fjölgandi og því hefði 

verið áhugavert að gera samanburð á neyslu og neysluvenjum yngri og eldri nemenda. Nemendur 

voru heldur ekki spurðir um það hvaða fæðutegundir þeir kaupa í mötuneyti skólans og hvaða 

fæðutegundir þeir kaupa í umhverfis skólans og því takmarkað hægt að tengja neyslu ákveðinna 

tegunda við framboð og aðgengi í mötuneyti FMos og í nágrenni hans. 

Hvað varðar úttektina á fæðuumhverfinu eru helstu veikleikar hennar að rannsakandi framkvæmdi 

hana einn sem getur valdið ákveðinni skekkju og ekki hægt með vissu að sýna fram á áreiðanleika og 

réttmæti gátlistans þar sem hann var hvorki margprófaður né staðlaður. 
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Ályktanir 

Það sem einkennir helst fæðuumhverfi í nágrenni Framhaldsskólans í Mosfellsbæ er hið mikla 

framboð af óhollustu sem kemur neytendum fyrir sjónir í hlutfallslega fleiri hillumetrum af gosi, sælgæti 

og öðrum sætindum á móti næringarríkari matvörum. Margir eigendur sölustaða í nágrenni skólans 

gera sér grein fyrir því að fjöldi nemenda stundar nám í FMos og reyna að höfða til nemenda með því 

að bjóða “hádegisverð” í formi skyndibita á samkeppnisverði og mögulega ódýrari en mötuneyti 

skólans býður. Þeir nemendur sem tóku þátt í þessari rannsókn virðast frekar kjósa að kaupa mat og 

drykkjarvörur í nágrenninu í stykkjatali í stað þess að kaupa heilar máltíðir og gæti verð verið þar 

áhrifaþáttur. Það vakti sérstaka athygli hversu fáir nemendur á þessum aldri borðar almennt á 

skólatíma og hversu fáir nýta sér mötuneyti skólans að jafnaði. Framboð af mat og drykkjarvörum í 

mötuneyti skólans er til fyrirmyndar og hefur skólastjórnendum og matráðum tekist vel til í því að fylgja 

eftir stefnu mötuneytisins sem er í samræmi við áherslur Heilsueflandi framhaldsskóla. Vert er að 

skoða nánar ástæður þess að nemendur á þessum aldri borða takmarkað á skólatíma í ljósi þess að 

vitað er með vissu að góð næring hefur áhrif á einbeitingu, lærdómsgetu og námsárangur. Lengd 

skóladags og uppsetning á stundatöflu getur verið hluti af skýringunni. Þar að auki kemur mikill 

meirihluti nemenda á þessum aldri á bíl í skólann og hefur bíl til umráða á skólatíma. Það gefur 

nemendum tækifæri til að ferðast lengri vegalengdir til að sækja sér mat og drykkjarvörur. Stór hluti 

nemenda telur að nálægð skólans við verslanir og skyndibitastaði hafi ekki áhrif á fæðuval sitt en að 

þó takmarki framboðið að einhverju leyti möguleika þeirra til að velja sér hollan mat. Það ætti því að 

vera söluaðilum í nágrenni skólans nægur hvati til að auka úrval og sýnileika af hollustu í verslunum og 

á skyndibitastöðum því fólk er almennt meðvitað um mikilvægi hollustu. Það þarf ekki að vera flókið að 

gera hollari kostinn aðgengilegri og með því væru söluaðilar að leggja sitt af mörkum við að gera 

fæðuumhverfið heilsusamlegra og betra.  
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Fylgiskjöl 

Viðauki A: Fastur matseðill – allt sem er í boði í Mötuneyti Framhaldsskólans í Mosfellsbæ. 

 



70 

 

 

 

 

 

  



71 

Viðauki B: Kynningabréf 

Til nemenda í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ sem náð hafa 18 ára aldri 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Á næstu dögum verður þér send könnun á rafrænu formi á netfang þitt. Megin 

markmið könnunarinnar er að skoða neysluvenjur nemenda í Framhaldsskólanum í 

Mosfellsbæ en í lokin verða nokkrar spurningar sem snúa að næringarlæsi. Könnunin 

er hluti af meistaraverkefni mínu í lýðheilsuvísindum við Heilbrigðisvísindasvið 

Háskóla Íslands. 

Þátttaka þín er mjög mikilvæg og er það ósk mín að þú sjáir þér fært að svara 

spurningalistanum af samviskusemi. Könnunin hefur verið tilkynnti til Persónuverndar 

og eru spurningalistarnir hvorki auðkenndir með nöfnum né kennitölu þátttakenda 

heldur rannsóknarnúmerum og eru því ópersónugreinanlegir. 

Könnunin verður aðgengileg á tímabilinu 12.- 26.nóvember 2014 og ætti ekki að 

taka meira en 15 - 25 mínútur.  Þegar þátttakandi hefur lokið við að svara 

könnuninni fer nafn viðkomandi í lukkupott og verða dregnir út spennandi 

vinningar í lok tímabilsins.   

Ef spurningar vakna um könnunina er þér velkomið að hafa samband við mig í 

netfangið hib13@hi.is eða í síma 867 4266. 

 

Með fyrirfram þökk 

Hildur Björnsdóttir 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: 

Bryndís Eva Birgisdóttir, dósent við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 
Matvæla- og næringarfræðideild, beb@hi.is 
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Viðauki C: Leyfisbréf  

Efni: Spurningakönnun um neysluvenjur nemenda og neysla á ákveðnum 

fæðutegundum 

 

 

Ég undirritaður skólameistari í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ, Guðbjörg 

Aðalbergsdóttir veiti hér með leyfi til að senda með rafrænum hætti 

ópersónugreinanlegan spurningalista til nemenda í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ 

sem náð hafa 18 ára aldri. Spurningakönnun þessi er hluti af meistaraverkefni Hildar 

Björnsdóttur í lýðheilsuvísindum við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands. 

Rannsakandi mun fá netfangalista nemendanna sendan á rafrænu formi, án annara 

upplýsinga. 

Ábyrgðamaður verkefnis er Bryndís Eva Birgisdóttir, dósent í nærinarfræði við 

Matvæla og næringarfræðideild Háskóla Íslands. 

 

 

 

 

Dagsetning       Undirskrift 

skólameistara 

 


