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Ágrip  

Verkefnið samanstendur af greinargerð og barnabók fyrir börn á aldrinum 3–6 ára sem er 

í raun námsbók í næringarfræði. Námsbókin hentar bæði foreldrum, leikskólakennurum 

og börnum. Meginmarkmið með bókinni er að auka áhuga barna á næringu og þannig 

stuðla að almennu heilbrigði. Rannsóknir hafa sýnt að með hollri fæðu sé hægt að minnka 

líkur á ýmsum sjúkdómum. Næring er einnig nauðsynleg fyrir eðlilegan þroska og til að 

viðhalda eðlilegri líkamsþyngd. Offita barna verður æ algengara vandamál um heim allan. 

Offita getur haft skaðleg áhrif og því nauðsynlegt að bregðast snemma við vandanum. 

Matarvenjur barna leggja grunninn að fæðuvali síðar á lífsleiðinni. Stór hluti (96%) allra 3–

5 ára barna borða að lágmarki 3–4 máltíðir á dag í leikskóla. Að því sögðu er sérlega 

mikilvægt að leikskólakennarar séu góðar fyrirmyndir á matmálstímum og leggi áherslu á 

holla næringu barna. 
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Formáli 

Hugmyndin að barnabókinni, sem fjallað er um í þessari greinargerð, kviknaði í 

matmálstíma á leikskóla þar sem ég vinn. Mér fannst alltof mörg börn ekki vilja grænmeti, 

fisk, kjúklingabaunir, súpur og svo má lengi telja. Ég fór því heim og las mér aðeins til um 

næringarefni sem eru í matnum. Eftir smávægilega heimildavinnu fór ég að segja 

börnunum frá þeim næringarefnum sem voru í matnum hverju sinni. Ég sagði þeim að í 

fiski fengju þau omega-3 sem væri gott fyrir heilann, í kjúklingi fengju þau prótein sem 

væri gott fyrir vöðvana, í brokkólíi væri járn sem væri gott fyrir blóðið og svo framvegis. 

Aðeins vegna þessarar litlu íhlutunar byrjuðu allt í einu börn, sem höfðu aldrei viljað 

smakka grænmeti, að biðja um meira grænmeti á diskinn. Þau voru farin að borða flestan 

mat með bestu lyst og spurðu mig gjarnan að fyrra bragði hvaða næringarefni væru í 

matnum. Ég fór því að hugsa um hvernig væri hægt að auðvelda leikskólakennurum og 

foreldrum að fá börn til að borða næringaríkan mat. Auk þess var ég ófrísk á þessum tíma 

af dóttur minni, sem fæddist 16. mars 2018. Mér fannst mjög mikilvægt að hún fengi 

tækifæri til þess að læra um næringu á skemmtilegan hátt. Ég lagði því höfuðið í bleyti og 

ákvað að skrifa barnabók. 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, Jóni Ingvari, fyrir góða leiðsögn. 

Fjölskyldu minni og vinum vil ég þakka fyrir alla hjálpina, stuðninginn og hvatninguna 

meðan á skrifum stóð. Sérstaklega vil ég þakka móður minni fyrir yfirlestur og gagnlegar 

ábendingar. Héðni, Sólveigu og Ragnheiði vil ég þakka fyrir yfirlestur á bókinni. Ingibjörgu 

Valgeirsdóttur þakka ég kærlega fyrir að myndskreyta bókina. Einnig vil ég þakka unnusta 

mínum, Alex Frey, fyrir andlegan stuðning, óbilandi trú, þolinmæði og umburðarlyndi í 

minn garð síðustu mánuði. Síðast en ekki síst vil ég þakka dóttur minni, Aríu Rós, fyrir að 

veita mér innblástur að barnabókinni. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2018 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Næring og almenn heilsa hefur lengi brunnið á vörum vísindamanna og fólks almennt. 

Skiptar skoðanir eru á ýmsum heilsutengdum málefnum en flestir geta þó verið sammála 

um mikilvægi þess að neyta fjölbreyttrar fæðu. Næringaríkur og hollur matur hefur 

veigamikil áhrif á þroska einstaklinga. Til að fá öll þau næringarefni sem líkaminn þarf á að 

halda, er mikilvægt að tileinka sér fjölbreyttar matarvenjur strax frá barnsaldri (Embætti 

landlæknis, 2018). Matarvenjur barna á fyrstu árum ævinnar leggja grunninn að 

fæðuvenjum þeirra síðar á lífsleiðinni (Embætti landlæknis, 2017a). Með því að fræða 

börn um mikilvægi þess að velja næringaríka fæðu og stuðla þar með að líkamlegu 

heilbrigði eru auknar líkur á því að þau tileinki sér heilbrigðan lífsstíl til frambúðar 

(Maziah, Saemah og Nooraziah, 2015). 

Árið 2016 voru um 94% allra 3–5 ára barna hér á landi skráð í leikskóla. Af þeim voru 

96% í að minnsta kosti sjö klukkustundir á dag í vistun. Rúmlega helmingur allra 3–5 ára 

barna voru í átta klukkustundir í leikskóla og um 34% voru í níu klukkustundir eða lengur. 

Miðað við þessar tölur má áætla að 96% 3–5 ára barna borði að lágmarki 3–4 máltíðir á 

dag í leikskólanum (Hagstofa Íslands, e.d.). Þess vegna er ekki aðeins mikilvægt heldur 

nauðsynlegt að leikskólakennarar séu góðar fyrirmyndir á matmálstímum og leggi áherslu 

á næringu og hreyfingu barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Fæðuval og borðsiðir 

foreldra, systkina, leikskólakennara og annarra uppalenda móta viðhorf barna til 

fæðunnar. Matmálstímar eru gæðastundir þar sem hægt er að efla góða borðsiði, spjalla 

við börnin um hollustu og gæði matarins og stuðla að heilbrigðum lífsháttum til framtíðar 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999; Embætti landlæknis, 2017b, 2018). 

Rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á að með hollri fæðu sé hægt að minnka líkur 

eða jafnvel koma í veg fyrir ýmsa langvinna sjúkdóma. Næring er einnig nauðsynleg fyrir 

eðlilegan þroska og til að viðhalda eðlilegri líkamsþyngd (Cooper og Ma, 2017; Embætti 

landlæknis, 2017a, 2018).  

Að því sögðu er sérlega mikilvægt að öll börn fái tækifæri til að tileinka sér heilbrigðan 

lífsstíl snemma á lífsleiðinni. Markmið greinargerðarinnar er að skoða hvernig best sé að 

kenna börnum að velja sér hollari kost fram yfir þann óhollari og stuðla að heilbrigðari 

lífsstíl leikskólabarna. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er best 

að kenna börnum næringarfræði?  

Verkefnið samanstendur af greinargerð og námsbók fyrir börn á aldrinum 3–5 ára. 

Námsbókin getur gagnast bæði foreldrum, leikskólakennurum og börnunum sjálfum á leið 

þeirra að bættum lífsstíl. 
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2 Ofþyngd og viðhorf til eigin líkama 

Offita og ofþyngd er vaxandi heilsufarsvandamál um allan heim og Ísland er þar ekki 

undanskilið (Embætti landlæknis, 2011; Maziah, Saemah og Nooraziah, 2015). Offitu geta 

fylgt ýmiss konar vandamál síðar á lífsleiðinni sé ekki tekið á vandanum. Fylgikvillar offitu 

eru til að mynda of hár blóðþrýstingur, hjartasjúkdómar, kransæðasjúkdómar, 

heilablóðfall, krabbamein, sykursýki og svefntruflanir svo fátt eitt sé nefnt (Hjartavernd, 

2010; Maziah, Saemah og Nooraziah, 2015). 

Hér á landi eru um 59% fólks á aldrinum 18–80 ára í yfirþyngd og 21% þeirra flokkast 

með offitu (Embætti landlæknis, 2011). Á árunum 2013–2014 var gerð alþjóðleg rannsókn 

á heilsuhegðun 220.000 unglinga á aldrinum 11–15 ára í 42 mismunandi löndum. 

Niðurstöður leiddu í ljós að um 22% 11 ára unglinga voru í ofþyngd eða með offitu en við 

15 ára aldur voru 17% í ofþyngd. Í nánast öllum löndum og aldurshópum voru fleiri 

drengir en stúlkur í yfirþyngd. Auk þess virtist bæði ofþyngd og offita minnka með hærri 

aldri óháð kyni. Hér á landi voru niðurstöður að hluta til í samræmi við þetta: hærra 

hlutfall drengja en stúlkna voru í yfirþyngd í öllum aldursflokkum. Ofþyngd og offita 

drengja minnkaði hins vegar ekki með auknum aldri heldur reyndist ofþyngd vera um 23% 

fyrir alla aldurshópa drengja. Aftur á móti jókst ofþyngd stúlkna með aldrinum. Við 11 ára 

aldur var ofþyngd stúlkna aðeins 14%, við 13 ára aldur 16% og 18% við 15 ára aldur 

(Inchley o.fl., 2016).  

Þegar viðhorf unglinga til eigin líkamsþyngdar voru skoðuð kom í ljós að stúlkur voru 

mun líklegri en drengir til þess að þykja þær of feitar óháð aldri og búsetu. Með auknum 

aldri jókst hlutfall þeirra sem þótti þau vera of feit óháð aldri. Við 15 ára aldur þóttu 43% 

stúlkna þær vera of feitar og 22% drengja þóttu þeir of feitir. Hér á landi voru 18% stúlkna 

ýmist í ofþyngd eða með offitu en 35% stúlkna þóttu þær of feitar (Inchley o.fl., 2016). 

Þessar niðurstöður sýna að líkamsímynd stúlkna er sérstaklega slæm og alls ekki í 

samræmi við raunveruleikann. Aðeins 18% drengja töldu sig vera of feita en 23% drengja 

voru í ofþyngd eða með offitu (Inchley o.fl., 2016). Árin 2009–2010 voru aðeins 13% 

stúlkna hér á landi í yfirþyngd og 20% drengja (Currie o.fl., 2012) sem gefur til kynna að 

íslensk börn og unglingar verði æ feitari. 

Oft og tíðum voru unglingarnir óánægðir með eigin líkamsímynd og sveltu sig eða fóru 

á stífa megrunarkúra. Um 16% 11 ára stúlkna og drengja tóku þátt í einhvers konar 

þyngdarminnkandi (e. weight-reduction) hegðun. Við 13 ára aldur tóku 28% stúlkna og 

17% drengja þátt í þyngdarminnkandi hegðun og við 15 ára aldur tóku 39% stúlkna og 

15% drengja þátt í slíkri hegðun (Inchley o.fl., 2016). 
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3 Matvendni 

Matvendni barna er áhyggjuefni margra uppalenda og ekki að ástæðulausu. Mikil 

matvendni getur haft skaðleg áhrif á þroska barna en rannsóknir hafa sýnt að um 45% 

„heilbrigðra barna“ glíma við matvendni. Matvendni er einnig algengt vandamál barna 

með taugaþroskaraskanir á borð við ADHD og einhverfu. Talið er að um 80% barna með 

einhverfu glími við matvendni (Linscheid, 2006; Volkert og Piazza, 2012). Matvendni er 

flókið fyrirbæri og fáar lausnir í boði fyrir fjölskyldur matvandra barna (Háskóli Íslands, 

2018).  

Matvendni verður til í samspili umhverfis og erfða. Líkami okkar er að eðlisfari þannig 

að við sækjumst í matvæli með sætu og söltu bragði en forðumst súr og beisk matvæli. 

Þessi meðfæddi eiginleiki getur haft áhrif á matarsmekk á þann hátt að börn vilja síður 

grænmeti vegna þess að það er oft og tíðum beiskt. Auk þess sækjast þau frekar í matvæli 

sem eru kaloríumikil en ekki endilega holl (Birch, 1998; Birch, Savage og Ventura, 2007; 

Dazeley og Houston-Price, 2015). Aftur á móti fer matarsmekkur fólks að mestu eftir 

upplifun þeirra af matmálstímum snemma á lífsleiðinni (Birch, 1998). Til að mynda getur 

barn þurft um það bil 10–15 skipti til þess að smakka ný matvæli áður en þau eru tekin í 

sátt. Hins vegar er raunin sú að flestir gefast upp eftir um þrjú til fjögur skipti (Dazeley og 

Houston-Price, 2015). Af þeim sökum er afar mikilvægt að foreldrar og aðrir uppalendur 

gefist ekki upp strax í byrjun ef barni líkar ekki ákveðin matvæli. Líklegt er að barnið þurfi 

lengri tíma til að venjast bragðinu, áferðinni, lyktinni og  hljóðinu sem kemur þegar bitið 

er í matinn (Dazeley og Houston-Price, 2015).  

Eins og áður segir getur matvendni haft slæm áhrif á þroska barna. Rannsóknir hafa 

sýnt að matvönd börn neyta meira af matvælum sem innihalda mettaða fitu og minna af 

matvælum sem innihalda prótein. Auk þess að neyta minna af ávöxtum og grænmeti en 

önnur börn er fæði þeirra iðulega einhæft og því fara þau á mis við mörg nauðsynleg 

næringarefni (Cooke, Carnell og Wardle, 2006; Falciglia, Couch, Gribble, Pabst og Frank, 

2000). 

Umhverfi barna á matmálstímum skiptir einnig miklu máli varðandi neyslu ákveðinna 

tegunda af mat. Til að mynda sýndi rannsókn Birch, Marlin og Rotter (1984) að börn, sem 

hlutu verðlaun fyrir að borða ákveðin matvæli, líkaði þau síður en önnur matvæli. 

Markmiðið með því að borða breyttist, börn hættu að borða vegna þess að þau voru 

svöng og borðuðu aðeins til þess að fá verðlaunin sem voru í boði.  

Matvendni er algengt fyrirbæri alls staðar að í heiminum, óháð kyni, þjóðerni og 

fjárhagslegri stöðu (Tseng og Biagioli, 2009). Hins vegar sýndi rannsókn á sænskum 

börnum fram á misræmi á milli matvendni í skóla og heima. Þriðjungur barnanna voru 
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matvönd annað hvort heima eða í skólanum en aðeins 8% voru matvönd í báðum 

aðstæðum (Harris, 2011). Þetta gefur vísbendingu um að umhverfi barna geti haft 

töluvert að segja um matvendni. 

Að sama skapi sýndi rannsókn Birch, Billman og Richards (1984) fram á að tími dags 

hefur líka mikið að segja um matvendni bæði barna og fullorðinna. Matur sem flokkast 

sem morgunverður er metinn verr að kvöldi til og öfugt, matur sem flokkast sem 

kvöldverður er metinn verr að morgni en að kvöldi. Þrátt fyrir að finnast maturinn góður á 

ákveðnum tíma dags virðist hann geta verið ólystugur á öðrum tíma (Birch, Billman og 

Richards, 1984). Til dæmis er ekki óalgengt að soðin ýsa sé á boðstólum í hádeginu í leik- 

og grunnskólum landsins eða á kvöldin heima við. Hins vegar kjósa ekki margir Íslendingar 

að fá sér soðna ýsu með kartöflum í morgunmat. Samhengi matarins skiptir því máli. 

Rannsókn Heim, Bauer, Stang og Ireland (2011) skoðaði áhrif þess á matvendni þegar 

börn taka þátt í matargerð á heimilinu. Niðurstöður leiddu í ljós að þegar börn taka þátt í 

matargerð, til dæmis með því að gróðursetja ávexti og grænmeti, þá eru þau töluvert 

áhugasamari um mat og matargerð. Þau eru opnari fyrir því að smakka ný matvæli ásamt 

því að vera almennt duglegri að neyta ávaxta og grænmetis yfir daginn. 

Það sem virðist hins vegar skipta hvað mestu máli varðandi fæðuval barna er 

matarumhverfi heimilisins. Hversu gott aðgengi er af matvöru og hversu oft börn eru 

hvött til að smakka ný matvæli hefur mikið að segja um matvendni. Gæðastundir, þar sem 

foreldrar setjast niður með börnunum sínum og neyta fjölbreyttrar fæðu, hafa samt hvað 

mest jákvæð áhrif á upplifun barna af matnum. Fjölbreytt fæða í æsku getur leitt til 

heilbrigðari lífshátta í framtíðinni ásamt því að koma í veg fyrir eða minnka matvendni að 

einhverju leyti (Heim, Bauer, Stang og Ireland, 2011; Van der Horst, 2012; Wardle og 

Cooke, 2008). Að sama skapi getur umbun og refsing haft neikvæð áhrif á upplifun barna 

af mat (Tseng og Biagioli, 2009). 
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4 Næring og starfsemi líkamans 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi hollrar næringar fyrir vöxt og þroska barna. Auk 

þess verður farið örlítið inn á helstu starfsemi líkamans. Þessi tvö atriði eru 

meginviðfangsefni námsbókarinnar og því mikilvægt að gera grein fyrir þessum atriðum 

hér. 

4.1 Næring 

Eins og áður segir hefur næring mikil áhrif á þroska og heilsu fólks almennt. Rétt samsett 

fæða, sem inniheldur þau næringarefni sem líkaminn þarf, stuðlar að bættri líkamlegri og 

andlegri heilsu. 

Samkvæmt ráðleggingum frá Embætti landlæknis (2017) er mikilvægt að neyta fæðu 

úr náttúrunni, til að mynda grænmetis og ávaxta, berja, hneta og fræja, heilkornavöru, 

bauna og linsa, feits og magurs fisks, olía, fitusnauðrar mjólkurvöru og kjöts. Auk þess er 

mikilvægt að drekka vel af vatni og takmarka neyslu unninna matvæla sem innihalda 

gjarnan mettaða fitu, sykur eða salt. Dæmi um slík matvæli eru til dæmis gosdrykkir, 

sælgæti, kex, kökur, snakk, skyndibiti og unnar kjötvörur.  

Líkami barna er um 80% vatn og líkami fullorðinna er um 60% vatn. Við störf 

hversdagsleikans gufar vatn upp úr líkama okkar og er því nauðsynlegt að drekka nóg af 

vökva til þess að halda líkamanum í jafnvægi. Æskilegt er að drekka 2–3 lítra af vatni á 

hverjum degi, meira ef menn stunda reglulega líkamsrækt og svitna mikið. Vatn hefur 

margvísleg hlutverk í líkama okkar. Það ber næringar- og úrgangsefni um líkamann, heldur 

uppi vökvaþrýstingi, stjórnar líkamshita og auk þess fara öll efnahvörf líkamans fram í 

vatni (Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; Embætti landlæknis, 2017c; 

Fabricius o.fl., 2011 ). 

Auk vatns þarf að uppfylla næringarþörf líkamans. Þau næringarefni sem líkaminn 

þarf eru prótein, kolvetni, fita, vítamín og steinefni (Bjärbo, Lisa og Örnólfur Thorlacius, 

2010; Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; Embætti landlæknis, 2017c; 

Fabricius o.fl., 2011). Það er engin ofurfæðutegund sem inniheldur næringarefni úr öllum 

flokkum. Þess vegna er mjög mikilvægt að neyta fjölbreyttrar fæðu til þess að líkaminn fái 

efni úr öllum flokkum (Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012). 

4.2 Helstu orkugjafar líkamans 

Prótein eru eitt af aðalorkugjöfum líkamans ásamt kolvetnum og fitu. Prótein eru 

byggingarefni líkamans og byggja upp vöðva og endurnýja vefi líkamans. Þegar 

próteinríkrar fæðu er neytt fær líkaminn nýtt prótein sem vöðvarnir nota til þess að vaxa 



 12 

og dafna. Prótein gera mönnum kleift að hreyfa sig og eru þau uppbyggingarefni ensíma 

og sumra hormóna. Matvæli, sem innihalda prótein, eru til að mynda kjöt, fiskur, egg, 

mjólkurafurðir, baunir og ýmis kornmeti. Hins vegar er afar lítið prótein í ávöxtum og 

grænmeti (Bjärbo, Lisa og Örnólfur Thorlacius, 2010; Brynhildur Briem og Margrét Júlía 

Rafnsdóttir, 2012; Embætti landlæknis, 2017c; Fabricius o.fl., 2011). 

Kolvetni, annað orkuefni líkamans, veitir líkama okkar orku svo að hann geti unnið sín 

daglegu störf. Kolvetni sjá frumum fyrir orku og flytja auk þess með sér trefjar sem eru 

mikilvæg fyrir starfsemi þarmaflórunnar. Kolvetni er að finna í ýmsum matvælum eins og 

til dæmis í kornmeti (brauði, pasta, hrísgrjónum, mjölgrautum), grænmeti (einkum 

rótargrænmeti) og ávöxtum. Auk þess er sykur afar kolvetnaríkur. Hins vegar er ekki 

æskilegt að neyta hans í miklu magni og í mesta lagi á sykur að vera 10% af heildarinntöku 

kolvetna í fæðunni. Hér á landi er neysla sykurs aftur á móti of mikil og neysla grófra 

kolvetna of lítil. Gróf kolvetni eru afar trefjarík matvæli og er þau helst að finna í 

heilkornavörum, grófu brauði, grænmeti (spergilkáli, blómkáli, hvítkáli, rótargrænmeti, 

lauk, baunum og linsum) og ávöxtum (Bjärbo, Lisa og Örnólfur Thorlacius, 2010; 

Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; Embætti landlæknis, 2017c; Fabricius 

o.fl., 2011). 

Síðast en ekki síst er fita mjög mikilvægur orkugjafi. Fita ber fituleysanleg vítamín um 

líkamann, gefur lífsnauðsynlegar fitusýrur, verndar líffæri okkar fyrir hnjaski og einangrar 

þau, heldur á líkama okkar hita, verndar æðarnar og er góður orkugjafi. Fitu má gróflega 

skipta í tvennt: mettaða og ómettaða fitu. Mettuð fita er iðulega talin slæm en ómettuð 

fita veitir líkamanum lífsnauðsynlegar fitusýrur. Dæmi um matvæli, sem innihalda 

mettaða fitu, eru smjör, smjörlíki, feitt kjöt, unnar kjötvörur, kókosfita, rjómi og fleira. 

Dæmi um matvæli, sem innihalda ómettaða fitu og þá fitu sem jafnframt er talinn hollari, 

eru jurtaolíur, feitur fiskur, hnetur, fræ og lárperur. Rannsóknir sýna að hlutfall mettaðrar 

fitu í fæðunni er of há sem getur valdið hærri blóðfitu sem er einn af áhættuþáttum 

hjarta- og æðasjúkdóma (Bjärbo, Lisa og Örnólfur Thorlacius, 2010; Brynhildur Briem og 

Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; Embætti landlæknis, 2017c; Fabricius o.fl., 2011). 

4.3 Vítamín og steinefni 

Vítamín og steinefni eru lífsnauðsynleg efni fyrir eðlilegan þroska líkama okkar. Til eru 13 

mismunandi vítamín, sem kennd eru við bókstafina. Þau eru: A, B-vítamínhópur, C, D, E og 

K. Vítamín gegna öll sérhæfðum hlutverkum í líkamanum en sameiginlega stuðla þau að 

réttum líkamsvexti og heilsu. Besta uppspretta vítamína er í fæðunni sem við borðum en 

þeir sem neyta ekki fjölbreyttrar fæðu þurfa að taka inn vítamín í töfluformi (Bjärbo, Lisa 
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og Örnólfur Thorlacius, 2010; Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; 

Embætti landlæknis, 2013, 2017c; Fabricius o.fl., 2011).  

Vítamín skiptast í tvo flokka: fituleysanleg og vatnsleysanleg vítamín. Fituleysanleg 

vítamín safnast upp í líkamanum (aðallega lifrinni) og geta haft skaðleg áhrif ef þeirra er 

neytt í of miklu magni. Slík vítamín eru A, D, E og K en þau er helst að finna í feitum 

matvælum eins og dýrafitu, jurtaolíu, mjólkurvörum, lifur og feitum fiski (Bjärbo, Lisa og 

Örnólfur Thorlacius, 2010; Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; Embætti 

landlæknis, 2013, 2017c; Fabricius o.fl., 2011).  

Vatnsleysanleg vítamín aftur á móti safnast ekki upp í líkamanum heldur skolast 

umframmagnið út með þvagi. Það er því ekki talið skaðlegt að neyta þeirra í of miklu 

magni. Þrátt fyrir að ofneysla vatnsleysanlegra vítamína sé að mestu leyti skaðlaus er ekki 

mælt með neyslu þeirra og fituleysanlegra vítamína umfram ráðlagða dagskammta. Ef 

líkamann skortir ákveðin vítamín geta komið fram einkenni á borð við þurra slímhúð, 

blæðingar, þreyta og húðbreytingar svo eitthvað sé nefnt. Undir vatnsleysanleg vítamín 

flokkast vítamín B og C en þau er helst að finna í ávöxtum, grænmeti og ýmsu kornmeti 

(Bjärbo, Lisa og Örnólfur Thorlacius, 2010; Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 

2012; Embætti landlæknis, 2013, 2017c; Fabricius o.fl., 2011). Sjá nánar um skiptingu 

vítamína, hlutverk, helstu uppsprettu og einkenni skorts í töflu 1 sem höfundur vann upp 

úr nokkrum heimildum (Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; Embætti 

landlæknis, 2013; Vitamin.is).
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Tafla 1. Flokkar vítamína, ráðlagðir dagskammtar, hlutverk, helsta uppspretta og einkenni skorts. 

 Vítamín (RDS*) Hlutverk Uppspretta Einkenni skorts 

Fituleysanleg A-vítamín (350 µg) Nauðsynleg fyrir: Sjón, vöxt, húð, 

eðlilega slímhúð, virkt 

ónæmiskerfi, frumuskiptingu og 

fósturþroska. 

Lifur, smjör, smjörlíki, egg, feitur 

fiskur, lýsi, grænt og appelsínugult 

grænmeti og rauðir og appelsínugulir 

ávextir. 

Náttblinda, augnþurrkur, húðskemmdir, 

sýkingar og hörð hornhimna (getur leitt 

til blindu). 

D-vítamín (10 µg) Uppbygging beina og tanna. Stuðlar 

að beinvexti og viðhaldi beina. 

Örvar frásog kalks. 

Fiskilifur, lýsi, lúða, lax, feitur fiskur, 

egg og D-vítamínbætt mjólk og viðbit. 

D-vítamín myndast í húð þegar 

útfjólubláir geislar sólar skína á hana. 

Fullorðnir: Beinþynning, beinmeyra, 

vöðvarýrnun og tannskemmdir. 

Börn: Beinkröm eða vansköpun beina 

vegna skort á kalki. 

E-vítamín (5 mg) Andoxunarefni sem kemur í veg 

fyrir myndun óæskilegra efna þegar 

fita oxast. Vörn gegn 

frumuskemmdum. Gagnleg áhrif á 

starfsemi taugakerfisins. 

Jurtaolíur, jurtaviðbit, eggjarauða, gróft 

mjöl, grænmeti (lárpera), hnetur, fræ og 

sojabaunir.  

Skortur E-vítamíns er sjaldgæfur. 

Kemur helst fram í tengslum við 

sjúkdóma. 

K-vítamín Hefur áhrif á blóðstorknun. Græn lauf (spínat), tómatar, jurtaolía, 

lifur, kjöt, eggjarauða og mjólkurvörur. 

Verður til í meltingarvegi. 

 

Skortur K-vítamíns er mjög sjaldgæfur. 

Kemur helst fram í kjölfar langvarandi 

niðurgangs, langvarandi 

sýklalyfjanotkunar eða ef einstaklingur 

neytir ekki fjölbreyttrar fæðu. 
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Vatnsleysanleg B-vítamín: B-vítamín hópurinn gegnir ólíkum 

hlutverkum í líkamanum. Þau eru 

nauðsynleg fyrir líkamann til að 

nýta kolvetni og prótein. Auk þess 

taka þau þátt í efnahvörfum í hjarta, 

taugavef og í viðhaldi vöðva.  

Þau taka þátt í myndun rauðra 

blóðkorna og í efnaskiptum fólats. 

Þau eru mikilvæg fyrir eðlilega 

blóðmyndun og endurnýjun 

frumna.  

Þau taka þátt í myndun og umbroti 

amínósýra, fitusýra, hormóna, 

taugaboðefna og hemóglóbíns. Auk 

þess veita þau vörn gegn 

útfjólubláum geislum. 

B1 – Heilkornavörur (hýðishrísgrjón), 

baunir, kjöt, mjólk og mjólkurafurðir. 

B2 – Mjólk, mjólkurafurðir, grænmeti, 

baunir, heilkorn og lifur. 

B6 – Kjöt, fiskur, kjúklingur, kartöflur, 

lifur, mjólk, sojavörur, grænmeti, baunir 

og ávextir.  

B12 – Kjöt, kjúklingur, fiskur, mjólk og 

egg. 

Fólat – Lifur, grænmeti, ávextir og 

baunir. Gjarnan bætt í hrísgrjón, hveiti, 

brauð, morgunkorn og drykkjarvörur. 

Pantóþensýra – Innmatur, kjöt, hafrar, 

egg, heilkorn, mjólk, mjólkurafurðir og 

grænmeti.  

 

 

B1 – Lystarleysi, þyngdartap, breyting á 

andlegri líðan og vöðvaþreyta. Alvarlegri 

einkenni (Beriberi-sjúkdómur): truflanir í 

taugakerfi og hjarta- og æðakerfi. 

B2 – Áhrifin mest á húð og slímhúð. 

Blóðhlaupin augu, augnþreyta, særindi í 

hálsi, sprungur í munni, sár tunga, 

húðþurrkur, blóðleysi og geðkvillar. 

Þegar B2 skortir í líkamanum skortir 

gjarnan fleiri B-vítamín og jafnvel járn. 

B12 – Truflanir á blóðmyndun, skert 

hreyfigeta, lystarleysi, særindi á tungu og 

hægðatregða. 

Fólat – Skortur skaðlegur fóstri í 

móðurkviði. Önnur einkenni eru 

blóðleysi, niðurgangur, bólgin tunga, rugl 

og gleymska. 

B6 og Pantóþensýra – Skortur sjaldgæfur. 

Þýamín-B1 (0,6 mg)  

Ríbóflavín-B2 (0,7 mg) 

Pýridoxín-B6 (0,7 mg)  

Kóbalamín-B12 (0,8 

µg) 

Fólat (80 µg) 

Bíótín 

Níasín (9 mg) 

Pantóþensýra 

C-vítamín (30 mg) Tekur þátt í myndun kollagens sem 

er byggingarefni í brjóski, sinum, 

æðum, beinum, tönnum og húð.  

C-vítamín er líka andoxunarefni 

sem getur hægt á eða jafnvel komið 

í veg fyrir frumuskemmdir. 

Sítrusávextir (appelsínur, mandarínur, 

sítrónur), ber, kíví, tómatar, grænt kál, 

brokkólí (spergilkál), blómkál, mangó, 

gulrófur, paprika, ávaxtasafi og 

kartöflur. 

 

Getur valdið skyrbjúg sem er skaðlegur 

sjúkdómur. Einkenni hans eru meðal 

annars lausar tennur, tannholdsbólga, 

blóðleysi, þreyta, vöðva- og liðverkir, 

blæðingar, hægur gróandi sára og 

brothætt bein.  

*Ráðlagður dagskammtur fyrir börn 2–5 ára 
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Steinefni líkt og vítamín eru nauðsynleg fyrir heilbrigða líkamsstarfsemi. Steinefni eru 

nokkur talsins og hafa ýmis hlutverk. Steinefnin eru kalk, kalíum, fosfór, járn, sink, kopar, 

joð, selen og magnesíum en aðeins verður fjallað um mikilvægi járns og kalks. Steinefnin í 

heild eru nauðsynleg fyrir beinin og tennurnar, þau stjórna vökvajafnvægi líkamans og 

umbreyta fæðunni í orku. Þau er helst að finna í til dæmis kjöti, fiski, korni og kornvörum, 

mjólk og mjólkurvörum, grænmeti, ávöxtum og hnetum (Bjärbo, Lisa og Örnólfur 

Thorlacius, 2010; Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; Embætti 

landlæknis, 2013, 2017c; Fabricius o.fl., 2011). Sjá nánar um hlutverk járns og kalks, 

ráðlagðan dagskammt, helstu uppsprettu og einkenni skorts í töflu 2 sem höfundur vann 

upp úr nokkrum heimildum (Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012; Embætti 

landlæknis, 2013; Vitamin.is).
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Tafla 2. Hlutverk járns og kalks, helsta uppspretta, ráðlagðir dagskammtar og einkenni skorts 

Steinefni (RDS*) Hlutverk Uppspretta Einkenni skorts 

Járn (8 mg) Nauðsynlegt fyrir blóðið, járnið tekur upp 

súrefni  í lungum  og flytur það um 

líkamann. Einnig mikilvægt fyrir vöxt og 

þroska heila barna og unglinga. 

Blóðmör, lifur, fiskur, egg og kjöt (einkum rautt). 

Einnig að finna í brokkólíi (spergilkáli), spínati, 

steinselju, rúsínum, grófu korni, haframjöli, 

rúgbrauði, baunum, sólblómafræjum og 

sesamfræjum. Hins vegar er c-vítamín nauðsynlegt 

samhliða sumum matvælum til að líkaminn geti nýtt 

járnið. 

Blóðleysi, þreyta, almennur slappleiki, svimi, 

höfuðverkur, brjóstverkur og máttleysi. 

Blóðleysi hjá börnum getur einnig valdið 

lystarleysi, vaxtaskerðingu og 

hegðunarvandamálum. 

Kalk (600 mg) Mikilvægt fyrir uppbyggingu beina og 

tanna, samdrætti vöðva og blóðstorknun. 

Helst að finna í mjólk og mjólkurvörum. Einnig í 

sardínum, dökkgrænu grænmeti, sesamfræjum, 

möndlum og kalkbættri sojamjólk. 

Ef kalk skortir á vaxtartíma barna (á 

barnsaldri eða unglingsaldri) eru meiri líkur á 

því að bein brotni. 

*Ráðlagður dagskammtar miðað við börn 2-5 ára 
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4.4 Heili 

Heilinn er afar flókið líffæri sem er stjórnstöð líkamans. Heilinn hefur samskipti við 

líkamann í gegnum taugaboð sem berast um allan líkamann með taugafrumum. Hann 

tekur við boðum frá skynfærum og öðrum líffærum, túlkar boðin og ákvarðar hvernig 

bregðast eigi við. Hann stýrir allri líkamsstarfsemi og gerir okkur kleift að hugsa, tala, sjá, 

heyra, finna lykt, hreyfa okkur og svo má lengi telja. Auk þess geymir heilinn persónuleika 

okkar, hugsanir, tilfinningar, vitund og minni (Basher og Árni Árnason, 2012; Bjärbo, Lisa 

og Örnólfur Thorlacius, 2010; Carlson, 2013; Fabricius o.fl., 2011; Ward, 2015). 

Þroski heilans byrjar strax á 18. degi fósturskeiðs og heldur áfram allt lífið. Heilinn 

samanstendur af framheila, miðheila og afturheila sem gegna allir mikilvægum en ólíkum 

hlutverkum (Carlson, 2013). Mestur þroski heilans fer fram í móðurkviði og á fyrstu 

mánuðunum eftir fæðingu. Við tveggja ára aldur er heilinn orðinn 80% af heildarþyngd 

fullorðins heila og við fimm ára aldur hefur hann náð 90% af heildarþyngd hins fullorðna 

heila. Þrátt fyrir að mikill þroski hafi þegar orðið eru þó nokkrar mikilvægar 

þroskabreytingar sem eiga sér stað í bernsku, einkum í framheila. Má þá helst nefna 

aukna mýelínslíðurmyndun. Mýelínslíður er fituhimna sem umlykur suma taugasíma og 

eykur hraða taugaboðefna. Við þessa slíðuraukningu verða börn betri í að samhæfa 

upplýsingar og halda hlutum í minni. Auk þess geta þau hugsað og tekist á við þætti í 

umhverfinu á mun skipulegri og rökrænni hátt en áður (Lightfoot, Cole og Cole, 2013). 

4.5 Hjarta- og æðakerfið 

Hjartað er hnefastórt vöðvalíffæri sem er staðsett vinstra megin í brjóstkassanum á milli 

lungnanna. Helsta hlutverk hjartans er að dæla blóði til allra hluta líkamans um 

blóðrásarkerfi líkamans, æðarnar. Þegar hjartað dælir blóði sjá æðarnar til þess að 

næringarefni, súrefni, hormón og önnur efni berist með blóðinu til og frá öllum frumum 

líkamans. Hjartað ásamt heilanum eru þau líffæri sem halda líkama okkar starfandi. Ef 

hjartað veikist eða starfar ekki sem skyldi getur líkaminn ekki starfað eðlilega. Hjartað 

vinnur allan sólahringinn, allt árið um kring og hvílist aldrei. Það þarf því mikla næringu og 

súrefni til þess að starfa rétt (Basher og Árni Árnason, 2012; Bjärbo, Lisa og Örnólfur 

Thorlacius, 2010; Fabricius o.fl., 2011; Marieb og Hoehn, 2007). 

4.6 Hreyfifæri líkamans 

Vöðvar og bein gera mönnum kleift að hreyfa líkamann, þau eru eins konar hreyfitæki 

líkamans. Alls staðar í líkamanum er að finna fjöldann allan af beinum og vöðvum. Vöðvar 

líkamans eru um 600 talsins og skiptast í þrennt: slétta vöðva sem sjá um óviljastýrðar 

hreyfingar, beinagrindavöðva sem sjá um viljastýrðar hreyfingar og svo loks hjartavöðvinn 
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sem heldur líkamanum gangandi. Undir vöðvunum er síðan að finna um 200 bein sem 

mynda saman beinagrind. Eitt hlutverk beina er að vernda líffærin fyrir hnjaski með sterku 

byggðarlagi sínu. Ytra lag beina er bæði hart og þétt en innra lag þeirra er mjúkt og 

frauðkennt. Beinin hafa að geyma steinefni sem líkaminn nýtir sé neysla þeirra ekki 

nægjanleg (Basher og Árni Árnason, 2012; Bjärbo, Lisa og Örnólfur Thorlacius, 2010; 

Fabricius o.fl., 2011). 
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5 Kenningar um nám 

Í hinu kröfuharða samfélagi þarf hver og einn einstaklingur að takast á við krefjandi 

áskoranir og verkefni í daglegu lífi. Hér á landi er algengt að börn á aldrinum þriggja til 

fimm ára eyði lunganum úr deginum í leikskóla. Þau borða því að lágmarki þrjár til fjórar 

máltíðir á dag í leikskólanum, fimm daga vikunnar og eyða þar af leiðandi meiri tíma í 

skólanum en heima með foreldrum sínum (Hagstofa Íslands, e.d.). Þar sem næring er stór 

þáttur í lífi fólks er mikilvægt að allir fái jafnan rétt á að velja heilsusamlegt fæði. Eitt af 

hlutverkum skólakerfisins er að stuðla að heilsusamlegu fæðuvali og búa þannig 

einstaklinga betur undir þau fjölbreyttu verkefni sem bíða þeirra að skólagöngu lokinni. 

Allt skólastarf þarf að leggja áherslu á næringarfræðslu og gefa börnum nægan tíma til 

nærast og spjalla um fæðuna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Til er fjöldinn allur af rituðu efni um mikilvægi þess að börn tileinki sér heilbrigðan 

lífsstíl snemma á lífsleiðinni. Hins vegar er lítið sem ekkert til um það hvernig best sé að 

stuðla að þekkingu barna á næringu og hvernig best sé að kenna þeim „næringarfræði“. 

Talið er að besti aldurinn til þess að kenna heilsuhegðun sé frá þriggja til sex ára 

aldurs. Þá eru börn mjög móttækileg fyrir nýrri þekkingu. Börn á þessum aldri læra í 

gegnum leiki, sögur eða aðra skemmtun. Kennslan þarf því að einkennast af litríkum 

hlutum og persónum, barnafyrirmyndum og teiknimyndum. Alltaf skal nota einfalt mál 

svo að börnin haldi athygli og skilji það sem sagt er (Maziah, Saemah og Nooraziah, 2015). 

Kenningar, sem hægt er að styðjast við í næringarfræðslu barna, eru til að mynda 

herminám í anda Alberts Bandura, atferlisgreining í anda Burrhus Frederics Skinner, 

hugræn hugsmíðahyggja í anda Jeans Piaget og félagsleg hugsmíðahyggja í anda Levs 

Vygotsky. Hér verður aðeins fjallað um kenningar um herminám og atferlisgreiningu. 

5.1 Herminám 

Börn fæðast ekki sem fullmótaðir einstaklingar sem hafa alla burði til að tjá sig, eiga 

samskipti og hegða sér eftir gildum og viðmiðum hvers samfélags. Hegðun er fyrirbæri 

sem lærist í gegnum eigin reynslu og með því að fylgjast með hegðun annarra (Bandura, 

1977). Samkvæmt félagsnámskenningu (e. social learning theory) Alberts Bandura (1977) 

er mannleg hegðun oftast mótuð í gegnum herminám (e. observational learning). Með 

herminámi er átt við að börn og unglingar fylgist með hegðun annarra og læri þannig nýja 

hegðun sem hjálpar þeim að undirbúa sig undir þátttöku í hinu kröfuharða samfélagi 

(Bandura, 1977). Herminám getur verið mjög áhrifamikið á matmálstímum, sérstaklega 

þegar herminám er parað við hrós. Það er að segja ef fyrirmyndin, sem gjarnan er 

leikskólakennari, foreldri eða jafnvel jafnaldri, hrósar barni fyrir hegðun sína (það er að 
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segja að vera duglegt að borða matinn sinn). Börn læra með því að horfa á aðra. Neysla 

barna á ávöxtum og grænmeti getur aukist ef barnið sér fyrirmynd (foreldra, 

leikskólakennara, hetju í sögu eða jafnaldra) borða slíkan mat (Birch, Savage og Ventura, 

2007).  

Sérstaklega mikilvægt er að fyrirmyndin tali vel um matinn og þekki matvælin. Þá 

verða börnin öruggari við að smakka nýjar matartegundir. Þetta á einkum við um 

matvönd börn (Hendy og Raudenbush, 2000). 

5.2 Atferlisgreining  

Hegðun er allt það sem lífvera gerir, hugsar eða skynjar. Í atferlisgreiningu (e. behavior 

analysis) er leitast við að finna undirliggjandi þætti og lögmál hegðunar. Hagnýt 

atferlisgreining er ein undirgrein atferlisgreiningar sem notar lögmál hegðunar til að leysa 

ýmis vandamál og hafa áhrif á hegðun einstaklinga. Til að mynda er hagnýt atferlisgreining 

notuð í meðferð fyrir einhverfa og einstaklinga sem glíma við hegðunarvanda af einhverju 

tagi. Auk þess byggja ýmsar kennsluaðferðir á hagnýtri atferlisgreiningu (Pierce og 

Cheney, 2013; Skinner, 1953). 

Samkvæmt kenningu B. F. Skinners um virka skilyrðingu (e. operant conditioning) 

mótast hegðun lífveru í samspili við umhverfi hennar. Í virkri skilyrðingu velst sú hegðun 

úr sem hefur eftirsóknarverðar afleiðingar (Pierce og Cheney, 2013; Skinner, 1953). Sem 

dæmi má nefna ef lítil athygli fylgir því þegar barnið neitar að borða og mikil athygli fylgir 

þegar það smakkar matinn. Þegar svo er um hnútana búið, styrkist með tímanum 

hegðunin að smakka matinn vegna þess að henni fylgja eftirsóknarverðar afleiðingar 

(Ross, 2017). 

Hagnýt atferlisgreining hefur jafnframt verið mikið notuð í sambandi við matvendni 

barna (Fisher, Piazza og Roane, 2011; Peterson, Piazza og Volkert, 2016; Shore og Piazza, 

1997). Eins og áður segir getur mikil matvendni haft skaðleg áhrif á þroska barna 

(Linscheid, 2006; Volkert og Piazza, 2012). Hagnýt atferlisgreining hefur skilað góðum 

árangri til að vinna gegn matvendni barna með einhverfurófsröskun. Börnin hafa – í 

kjölfar slíkrar meðferðar – sýnt minni tíðni neikvæðrar hegðunar á matmálstímum og 

verið duglegri að smakka ný matvæli (Peterson, Piazza og Volkert, 2016). Meðferðin 

einkennist af jákvæðri styrkingu á markhegðun eða neikvæðri styrkingu á óviðeigandi 

hegðun (Fisher, Piazza og Roane, 2011). Jákvæð styrking lýsir sér í því að barnið fær til 

dæmis athygli, hrós eða einhvers konar verðlaun í kjölfar hegðunarinnar sem í þessu 

tilfelli er að smakka matinn og tíðni slíkrar hegðunar eykst. Neikvæð styrking felur aftur á 

móti í sér að barnið fær enga athygli þegar það sýnir óviðeigandi hegðun eins og að frussa 
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út úr sér matnum eða neita alfarið að smakka matinn (Pierce og Cheney, 2013; Skinner, 

1953).  
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6 Námsefnið 

Meginmarkmið námsefnisins, sem fjallað er um í þessari greinargerð, er að dýpka 

þekkingu og skilning barna á þeim grunnnæringarefnum sem líkaminn þarf til að starfa 

eðlilega. Vonin er sú að börnin tileinki sér þar af leiðandi hollari mat fram yfir þann 

óhollari á þeim forsendum að þau langi að hugsa vel um eigin líkama. Fjallað verður um 

næringu og starfsemi líkamans eftir markmiðum Aðalnámskrár leikskóla 2011 og stuðst 

við ráðleggingar frá Embætti landlæknis. 

Námsefnið var í grunninn samið með kenningar um herminám og atferlisgreiningu að 

leiðarljósi. Rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á góðan árangur þegar þessar stefnur 

hafa verið notaðar í sambandi við matvendni, sérstaklega þegar þær hafa verið notaðar 

saman (Birch, Savage og Ventura, 2007; Fisher, Piazza og Roane, 2011; Peterson, Piazza og 

Volkert, 2016; Shore og Piazza, 1997). 

Bókin fjallar um Bjarka, fjögurra ára leikskólastrák, sem finnst ekkert skemmtilegra en 

að leika sér úti. Hann er hins vegar gjarnan orkulaus og getur ekki alltaf verið með í leik. 

Hann er matvandur og borðar lítið af ávöxtum, grænmeti, kjöti og fiski. Bjarki þarf 

stundum að vera áhorfandi og fylgist þá grannt með vinum sínum í leik. Hann sér hvað 

Aría, vinkona hans, er alltaf full af orku enda er hún dugleg að borða mat sem inniheldur 

öll næringarefnin. Sagan fjallar síðan um það þegar Aría segir Bjarka frá næringarefnunum 

sem líkaminn þarf til að starfa eðlilega. Bjarka langar að geta hlaupið hratt eins og Aría og 

hlustar því með aðdáun. Í lok sögunnar fer Bjarki að borða meira af næringarríkum mat og 

verður orkumeiri fyrir vikið. Hann getur orðið hlaupið hratt eins og Aría og leikið sér með 

vinum sínum.  

Aría, vinkona Bjarka, er í skólahóp á leikskólanum. Hún er klár, glöð og skemmtileg 

stelpa. Bjarki lítur upp til Aríu og það er í raun hún sem fræðir Bjarka um mikilvægi 

næringar. Á þann hátt er stuðst við herminám í bókinni. Bjarki fylgist með Aríu, vinkonu 

sinni, og lærir af hegðun hennar. Aría er flott fyrirmynd fyrir alla krakka sem vonandi gerir 

foreldrum og leikskólakennurum auðveldara fyrir á matmálstímum. 

Í byrjun sögunnar er Bjarki leikskólastrákur sem hefur litla orku enda borðar hann afar 

einhæft fæði sem inniheldur ekki helstu næringarefnin. Þegar líður á söguna fer hann að 

borða meira af fjölbreyttum mat og verður orkumeiri fyrir vikið. Í lok sögunnar getur hann 

leikið sér með öllum vinum sínum því hann er svo duglegur að borða hollan mat. Þegar 

sagan er sögð með þessum hætti er stuðst við atferlisgreiningu: Ef þú ert duglegur að 

borða hollan mat, þá fær líkami þinn orku til að vaxa og dafna. Sú hegðun að borða hollan 

mat hefur eftirsóknarverðar afleiðingar. 
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Aðalpersónur bókarinnar, Aría og Bjarki, eru börn að leik sem passa vel við viðmið um 

kennslu fyrir börn þar sem aðalpersónurnar eru barnafyrirmyndir. Auk þess eru 

myndskreytingarnar litríkar sem líklegar eru til að fanga athygli barnanna (Maziah, 

Saemah og Nooraziah, 2015).  

Fjölskylda Bjarka inniheldur hann sjálfan, pabba hans, bróður og einn hund. Höfundi 

þykir mikilvægt að gera grein fyrir mismunandi fjölskyldumynstrum með því að hafa 

karlmann í uppeldishlutverki. Höfundi finnst einnig mikilvægt að hafa ekki einungis stelpu 

sem aðalpersónu, heldur stelpu sem er mikil fyrirmynd, góð í íþróttum og bæði strákar og 

stelpur geta litið upp til. Auk þess þykir höfundi mikilvægt að aðalpersónur sögunnar séu 

af báðum kynjum. Lögð er áhersla á að persónur sögunnar séu sem fjölbreytilegastar til að 

endurspegla fjölbreytileika samfélagsins. 
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7 Lokaorð 

Það er nokkuð ljóst að næring er afar mikilvæg fyrir andlega og líkamlega heilsu. Vel 

samsett fæða, sem inniheldur öll meginnæringarefnin, minnkar líkur á ýmsum langvinnum 

sjúkdómum. Að auki er næring nauðsynleg fyrir eðlilegan þroska. Það er því ekki að 

ástæðulausu að fræðimenn hafa lagt eins ríka áherslu og raun ber vitni á að rannsaka þau 

áhrif sem næring hefur á þroska.  

Markmið greinargerðarinnar var að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er best að 

kenna börnum næringarfræði? Þessari spurningu er kannski ekki auðsvarað en barnabók 

virðist vera ágæt leið í þessum efnum. Litríkar og vel myndskreyttar bækur, þar sem 

aðalpersónurnar eru barnafyrirmyndir, eiga auðvelt með að fanga athygli barna. Markmið 

með ritun bókarinnar var að gera námsefni sem gerir öllum börnum kleift að tileinka sér 

heilbrigðan lífsstíl snemma á lífsleiðinni. Með því að fræða börn um næringarríka fæðu 

strax í æsku aukast líkurnar á því að börnin tileinki sér heilbrigðan lífsstíl í framtíðinni.  

Bókin um Bjarka og Aríu hefur það markmið að auka áhuga barna á hollri fæðu. Í 

framhaldinu er stefnan tekin á að bæta bókina enn fremur og gefa hana síðan út. Í bættri 

útgáfu langar mig að búa til bækling með ábendingum fyrir foreldra sem myndu fylgja 

með bókinni. Bókin og bæklingurinn verður vonandi til þess að foreldrar leggi aukna 

áherslu á að matvæli barna þeirra séu fjölbreytt og næringarrík. Foreldrar eru einmitt þeir 

einstaklingar sem kaupa inn fyrir heimilið. Séu foreldrar ekki meðvitaðir um mikilvægi 

næringar og hafi holl matvæli á boðstolnum er lítið sem börn á leikskólaaldri geta gert. 

Með því að fræða börn, foreldra og aðra uppalendur um mikilvægi næringar er von mín 

að það skili sér í áhugasömum og heilbrigðum einstaklingum. 
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