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Ágrip 

Greinargerðinni og myndböndunum er ætlað að fræða fólk um millibita og útskýrt 

verður hvað millibiti er og hvað börn velja að borða á milli mála. Ákveðið var að nota 

myndbönd sem kennslutæki með því að miðla þekkingu í gegnum Alnetið og sýndu 
niðurstöður að stutt og hnitmiðuð myndbönd skiluðu mestum árangri. 

Kennslumyndböndin eiga að vera auðveld og henta börnum á miðstigi, en áður hefur 

verið sýnt fram á gagnsemi slíkra myndbanda. Millibitar geta verið auðveldir 
undirbúnings og börnin hjálpað til. Einnig er kjörið tækifæri fyrir þau að fræðast í 

leiðinni um matvæli, hreinlæti og næringarefni og á sama tíma æfa þau sig í að vinna 

saman og læra að axla ábyrgð. Millibitar eru oftast það fyrsta sem börn læra að útbúa 
heima. Góðar ráðleggingar, fyrirmyndir og jákvætt viðhorf gagnvart fæðu og máltíðum 

er smitandi og getur hvatt nemendur til að smakka nýjar fæðutegundir 

(Livsmedelsverket 2013). Niðurstöður greinagerðarinnar leiða í ljós að sýnikennsla 
virkar mjög vel þegar ákveðin viðfangsefni eru tekin fyrir. Sýnikennslumyndböndin eru 
hugsuð til að nýtast bæði foreldrum/forráðamönnum og börnum og ætluð til að ýta 

undir fjölbreytta valkosti við fæðuval. Myndböndin eru til þess fallin að kveikja 
hugmyndir og sýna hvað er hægt að gera til að millibitar verði fjölbreyttir og hollir. Ekki 
eru til sambærileg íslensk kennslumyndbönd og þau ættu að gagnast fjölskyldum eða 

geta nýst í heimilisfræðikennslu, til dæmis sem innlögn heimaverkefna. Myndböndin 
eru 15 talsins og hugað var að skammtastærð og næringarinnihaldi matvælanna með 
diskinn að leiðarljósi. Markmiðið með verkefninu, sem lýst er í þessari greinargerð, er 

gerð kennslumyndbanda sem sýna hvernig hægt er að útbúa hollt, næringarríkt og 
auðvelt millimál fyrir börn eftir skóla. Börn grípa gjarnan í orkuþéttan mat með lítilli 

næringu á þeim tíma, svo sem kex og sætabrauð, skyndinúðlur, snakk, sælgæti og 
sykraða gos- og svaladrykki. Markmiðið er að gera börnum kleift að fara eftir 
uppskriftunum á auðveldan hátt og að fljótlegt sé að útbúa millibitana. Myndböndin 

eiga ekki aðeins að gefa hugmyndir að millimáli heldur efla verkkunnáttu, auka áhuga 
og hvetja börn til að bjarga sér sjálf eftir skóla. Greinagerðin lýsir þeirri vinnu og 

aðferðum sem liggja að baki myndbandagerðinni, auk þess sem fræðilegur bakgrunnur 

tengdur viðfangsefninu er kynntur. 
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Abstract 

Snacks for kids – videos as a teaching tool 

The article and videos purpose are to educate people on snacking and explain 

specifically what snacking is and what children decide to consume between meals. 
Research shows that short educational videos can improve a student’s academic 

performance, therefore the use of videos as an education tool shared through the 

internet is ideal. The videos should be easily understood by children from the age of 10 
to 13 years old. Videos such as these have worked well in the past. Children can assist 

in making snacks and its perfect opportunity for them to learn about food, cleanliness 

and nutrition while practicing working together and learning responsibility. Snacks are 
often the first thing that children learn to make at home. Good advice, role models and 

a positive attitude towards food and meals can be intoxicating and motivate students 

to try new unexplored food (Livsmedelsverket 2013). Results shown in the article show 
that using video demonstrations works very well when specific topics are being 
addressed. The video demonstrations are thought to be beneficial to both the 

parents/guardians as well as children and is supposed to increase the variety of choice 
when it comes to food. The objective with the videos is to spark ideas and show how 
snacks can be healthy and that there’s a variety of different types snacks to choose 

from. There are currently no Icelandic educational videos such as these to compare to, 
but they should while being useful to families also be useful in teaching home 
economics, for example for homework purposes. The videos are 15 in total and their 

guiding principle is to focus on portion sizes as well as the nutritional value of each 
meal. The goal of this project is to assist in the making of educational videos that show 

how to make healthy, nutritious and easy to make snacks after school. Children often 
just grab anything near them, which usually is packed with energy but little to no 
nutritious value such as cookies and white bread, instant noodles, chips, candy and or 

sweet drinks. The goal is to allow children to follow simple recipes and quickly be able 
to make their own healthy alternative between meals snack. The videos are not only 

supposed to educate the children about snacking but also increase their interest and 

the ability to be more independent after school. This article will shed a light on the 
inner workings and methods used in the videomaking process as well as introducing the 

educational background connected to the subject. By using a storyboard and guide, 

working and shooting the videos became much easier. The videos were all rendered 
using the program iMovie. 
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1 Inngangur  

Kennslumyndbönd hafa verið notuð í kennslu í fjölda ára í hinum ýmsu greinum og 

hefur vöxtur þeirra aukist töluvert (Kristine Fish, Jungwon Mun og RoseAnn A’Jontue, 

2016). Tæknin er orðin mikilvægur þáttur í námsumhverfi barna og eru skólar landsins 
að taka meiri þátt í því að nota upplýsingatækni til þess að miðla þekkingu til nemenda. 

Greinagerðin fjallar um myndbönd sem kennslutæki og megináherslan eru millibitar 

fyrir börn. Fjallað verður um skilgreiningu á millibita og mikilvægi hans, auk virkni 
nemenda sem nota kennslumyndbönd í námi sínu og hvaða lengd hentar best fyrir 

myndbönd svo nemendur missi ekki einbeitinguna. Áherslan er lögð á fæðuhringinn 

okkar sem skiptist í sex fæðuflokka. Fæðuflokkarnir eru: Kornvörur, ávextir og ber, 
grænmeti, mjólk og mjólkurafurðir, fiskur, kjöt, egg og baunir og feitmeti. Einnig verður 

lögð áhersla á diskinn og er honum skipt í þrjá jafnstóra hluta. Einn hlutinn á að vera 

próteingjafar, svo sem kjöt, baunir, fiskur eða egg. Annar hlutinn á að vera 
kolvetnagjafar, svo sem kartöflur, pasta eða hrísgrjón. Þriðji hlutinn á að vera ávextir 
og/eða grænmeti. Samkvæmt ráðleggingum um mataræði er áhersla lögð á að fá sem 

fjölbreyttastan mat úr sem flestum fæðuflokkum og er diskurinn í rauninni einfölduð 
mynd af fæðuhringnum (Embætti landlæknis, 2016a). Stór hluti af verkefninu snerist 
um að gera kennslumyndbönd. Myndböndin eru alls 15 og eru þar hugmyndir að 

hollum og næringarríkum millibitum sem börn geta gert sjálf eða með hjálp fullorðinna. 

 Markmiðið við gerð myndbandanna, sem unnin voru fyrir þetta verkefni, er að 
gefa hugmyndir um hollan og næringarríkan mat með ráðleggingar Embættis 

landlæknis um mataræði að leiðarljósi. Miðað er að því að fullorðnir einstaklingar og 
börn, allt frá tveggja ára aldri, borði fjölbreytta fæðu úr öllum fæðuflokkum (Embætti 

landlæknis, 2016b). Börn eiga oft í vandræðum með hugmyndir að millibitum eftir skóla 
eða æfingu þegar þau eru t.d. ein heima og engin til að hjálpa til. Myndböndin eiga að 
hjálpa til við val á millimáli og auðvelda bæði foreldrum og börnum að velja hollt og 

gefa þeim hugmyndir um hvernig holl og næringarrík fæða lítur út. 
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2 Millibitar og mikilvægi þeirra 

Millibitar er sú skilgreining sem verður notuð í þessari greinargerð og er þá um að ræða 

þann mat sem fólk neytir á milli stórra máltíða. Millibitar geta verið mis hollir, það fer 

allt eftir því hvort einstaklingur velur vel samsetta fæðu. Í Bandaríkjunum er oft talað 
um snacking, sem er þá skilgreint sem neysla á fæðu sem einstaklingur velur sér að 

neyta á milli stórra máltíða og sem hefur áhrif á seddutilfinningu (Wadhera og Capaldi, 

2012). Millibitar eða „snarl“, eins og það er stundum kallað, eru ýmist taldir hafa 
jákvæða eða neikvæða merkingu, en það fer eftir því hvernig slík millimál eru skilgreind. 

Orðið „snarl“ er oft notað til að skilgreina orkuþétt og næringarsnauð matvæli sem 

innihalda mikið af salti, sykri og mettaðri fitu, eins og smákökur (kex), kökur, snakk og 
önnur sölt matvæli, einnig sykraða gosdrykki. Segja má að millibitar sé hlutlausara orð 

en snarl (e. snacking), þar sem það síðarnefnda er oft tengt því að borða eitthvað 

óhollt. Það getur þó líka merkt það sem borðað er á milli aðalmáltíðanna, þ.e. í morgun-
, hádegis- eða kvöldmat, rétt eins og orðið millibiti eða millimál. Óhætt er að segja að 
með þessari skilgreiningu kunni neysla millimála, ef ekki er gætt vel að fæðuvalinu, að 

leiða til þyngdaraukningar, ef borðað er meira en orkuþörfin segir til um (Duffey og 
Popkin, 2013; Yannakoulia, Melistas, Solomou og Yiannakouris, 2007) eða að hún geti 
viðhaldið eðlilegri þyngd, þá með því að borða samkvæmt orkuþörf m.t.t. 

hitaeiningafjölda (Ritchie, 2012). Einnig getur það leitt til þyngdartaps ef borðað er 
undir orkuþörf, það er að segja að borðað er minna en við brennum (Kerver, Yang, 
Obayashi, Bianchi og Song, 2006). 

 Neyslumynstur sem einstaklingar tileinka sér í æsku hefur tilhneigingu til að 
fylgja þeim fram á fullorðinsárin. Af þeim sökum er mikilvægt að stuðla að hollum 

matarvenjum frá unga aldri (Cruz, Ramos, Lopes og Araújo, 2018). Hjá bandarískum 
börnum á aldrinum 2-5 ára er 30% af orkuþörf uppfyllt með millibitum og 25% af 
orkuþörf 6-9 ára barna (Borradaile, Sherman,Veur, McCoy, Sandoval, Nachmani, Karpyn 

og Foster, 2009). Ekki er vitað hver staðan er hjá íslenskum börnum varðandi millibita, 
en rannsóknir hafa sýnt að hlutfall óhollustu í fæðu barna eykst eftir því sem þau eldast. 

Talið er að um 20-25% af heildarorku í fæðu barnanna komi úr fæðuflokkum sem teljast 

næringarsnauðir (Ingibjörg Gunnarsdóttir, Hafdís Helgadóttir, Birna Þórisdóttir og Inga 
Þórsdóttir, 2013).   

 Millibitar geta verið mjög misjafnir að gæðum út frá sjónarmiðum hollustu, en 

mikilvægt er að velja fæði sem er næringarríkt og huga þarf að orkuþörf hvers og eins. 
Sum börn þurfa meiri orku en önnur og þá sérstaklega þau sem hreyfa sig mikið. Eins og 
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rannsóknir hafa sýnt geta millibitar leitt til aukinnar þyngdar eða viðhaldið eðlilegri 

þyngd (Duffey og Popkin, 2013; Yannakoulia, Melistas, Solomou og Yiannakouris, 2007; 

Ritchie, 2012). Til að forðast þyngdaraukningu skal forðast að borða orkuþéttan mat og 

drykki sem innihalda mikinn sykur, fitu og salt, eins og snakk, kexkökur, gos og fleira 

(Mattes, 2018). Æskilegt er að hafa fæðuhringinn til hliðsjónar þegar verið er að útbúa 

millimál. Það getur hjálpað til við að velja holl og næringarrík matvæli úr öllum 

fæðuflokkum (Embætti landlæknis, 2017). 

 Auðvelt getur verið að undirbúa millibita og geta börn hjálpað til. Einnig er 

kjörið tækifæri fyrir þau að fræðast í leiðinni um matvæli, hreinlæti og næringarefni og 

á sama tíma æfa þau sig í að vinna saman og læra að axla ábyrgð. Millibitar eru oftast 

það fyrsta sem börn læra að útbúa heima. Góðar ráðleggingar, fyrirmyndir og jákvætt 

viðhorf gagnvart fæðu og máltíðum er smitandi og getur hvatt nemendur til að smakka 

nýjar fæðutegundir (Livsmedelsverket 2013). Sá tími sem einblínt er á í 
myndböndunum er síðdegis, þegar börn eru ein heima eftir skóla eða eftir æfingu og 
þurfa á hollri og góðri næringu að halda. Millibitar þurfa ekki að vera flóknir, börnin 

geta þurft aðstoð fyrst en svo læra þau að útbúa millimál sjálf. Ljóst er að millimál geta 
haft mismunandi áhrif á börn jafnt sem fullorðna einstaklinga. Eins og kom fram geta 
þeir haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á orkuneyslu og holdarfar. 

2.1 Ráðleggingar um mataræði 
Íslendingum er ráðlagt að fylgja og fara eftir ráðleggingum frá Embætti landlæknis um 
mataræði fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri. Áherslan er lögð á 
heildarmataræði frekar en á einstök næringarefni, að fólk borði fjölbreytta fæðu og í því 

magni sem hentar hverjum einstaklingi fyrir sig (Embætti landlæknis, 2016b). 
Ráðleggingarnar byggja á því sem lagt hefur verið til samkvæmt norrænum stöðlum frá 

árinu 2012 (Co-operation, 2004). 

 Samkvæmt ráðleggingunum er mælt með því að borða 500 g af ávöxtum og 
grænmeti eða fimm skammta. Ráðlagt er að annar helmingurinn (250 g) sé grænmeti 

og hinn sé (250 g) ávextir. Í öllum myndböndunum sem var gert ráð fyrir einum 

skammti var alltaf ávöxtur eða grænmeti, það er mikilvægur partur því að það er mælt 
með að borða ávexti og/eða grænmeti með öllum máltíðum og millibitum. Einnig er 

hægt að setja ávexti og grænmeti ofan á brauð sem álegg (Embætti landlæknis, 2016b). 

 Heilkorns ætti að neyta minnst tvisvar á dag. Trefjar eru nauðsynlegar fyrir 
meltinguna og minnka líkurnar á sjúkdómum, t.d. hjarta- og æðasjúkdómum, og 
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ofþyngd. Dæmi um trefjaríka fæðu eru grænmeti, ávextir, baunir, hnetur, fræ og 

heilkornavörur. Velja skal vörur sem eru merktar með Skráargatinu, ef það er í boði, en 

það stendur fyrir hollari vöru (Embætti landlæknis, 2016b). Æskilegt er að velja 

trefjaríkari vörur eins og trefjaríkara brauð í staðin fyrir hvítt brauð, borða meira af 

baunum og minnka kjötneyslu og fá sér fræ og/eða hnetur sem millimál. Með 

myndböndunum er verið að gefa hugmyndir af millimálum sem innihalda þessi hráefni. 

 Ráðlagt er að borða fisk tvisvar til þrisvar sinnum í viku sem aðalrétt og hafa 

fiskimáltíðirnar fjölbreyttar, t.d. magran og feitan fisk til skiptis. Kjöt á að borða í hófi og 

takmarka neyslu á unnum kjötvörum. Það er ráðlagt að borða óunnið og magurt kjöt 

tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Þegar kemur að mjólkurvörum er góð regla að velja 

fituminni mjólk og mjólkurvörur ásamt vörum sem eru lítið sykraðar eða ósykraðar og 

án sætuefna. (Embætti landlæknis, 2016b). Æskilegt er að hafa fjölbreytt millimál svo 

hægt sé að fara eftir ráðleggingunum. Hægt er að skiptast á að nota kjöt, ost eða 
grænmeti og/eða ávexti sem álegg. Myndböndin gefa hugmyndir um fjölbreytt millimál.  

 Fita er nauðsynleg í fæðunni og veitir okkur lífsnauðsynlegar fitusýrur auk 

vítamína. Velja skal jurtaolíu við matargerð, eins og t.d. raspolíu og ólífuolíu frekar en 
smjör og smjörlíki. Matvæli sem innihalda góða fitu eru t.d. feitur fiskur, lýsi, jurtaolíur, 
fræ, hnetur og lárperur. Minnka skyldi saltneyslu og neyslu á tilbúnum matvælum sem 

innihalda oft mikið salt. Minnka skal viðbættan sykur sem er oftast í gos- og 
svaladrykkjum (Embætti landlæknis, 2016b) og taka inn D-vítamín aukalega eða um 10-

15 μg á dag (Embætti landlæknis, 2016c). 

 Fjölbreytt fæða skiptir miklu máli vegna þess að það eru mismunandi vítamín í 
hverjum fæðuflokki. Með myndböndunum er reynt að ýta undir neyslu á fjölbreyttum 

og næringarríkum mat til þess að stuðla að því að líkaminn fái þau næringarefni sem 

hann þarfnast (Embætti landlæknis, 2016b). 

 

2.1.1 Norrænar ráðleggingar 

Árið 2012 komu út nýjar norrænar ráðleggingar og eru þær byggðar á vísindalegum 

gögnum. Samkvæmt þeim er æskilegt að minnka orkuþéttan mat og auka gæði fitu og 

kolvetna en ráðlögð neysla á mettaðri fitu hefur ekki breyst. Ráðlagt er að mettuð fita, 

eins og er t.d. í kexi, kökum, feitum mjólkurvörum, sælgæti, kjöti, smjöri og smjörlíki, 
veiti minna en 10% orkunnar. Ráðlegging um heildarfituneyslu breytist úr 25-35% í 25-

40% orkunnar. Ráðlegging fyrir kolvetnaneyslu breytist úr 50-60% í 45-60% orkunnar og 
er mælt með að kolvetnin séu trefjarík og náttúruleg, eins og t.d. frá heilkornavörum, 
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grænmeti og ávöxtum. Engin breyting er á ráðleggingu um neyslu trefja og helst hún í 

25-35 g af trefjum á dag (Embætti landlæknis, 2016b). Sömuleiðis er engin breyting á 

ráðleggingu um neyslu próteina og helst hún einnig í 10-20% af heildarorku. 

Ráðleggingarnar henta ekki öllum en þær eru ætlaðar heilbrigðu fólki og markmiðið er 

að stuðla að bættri langtímaheilsu (Embætti landlæknis, 2016a). 

 

Auka neyslu á: Skipta út fyrir: Takmarka: 

Grænmeti og belgjurtum Sykrað morgunkorn à 

Heilkorna morgunkorn 

Unnar kjötvörur 

Rautt kjöt 

Ávöxtum og berjum Smjör à Grænmetisolía 

Brauðsmyrja (smjörvi) à 

Smyrja sem er úr 

grænmetisolíu 

Svala- og gosdrykki með 

viðbættum sykri 

 

Fisk og sjávarréttum Fitumiklar mjólkurvörur à 

Fitulitlar mjólkurvörur 

Salt 

Hnetum og fræjum  Áfengi 

Mynd 1. Grundvöllur ráðlegginga um mataræði og ráðlagðir dagskammtar 
næringarefna. (Embætti landlæknis, 2016). 

 

2.1.2 Fæðuhringurinn 

Í fæðuhring okkar er lögð áhersla á heildarmataræði og sýnir hann fæðuflokkana sex. 

Fæðuflokkarnir eru: Kornvörur, ávextir og ber, grænmeti, mjólk og mjólkurafurðir, 

fiskur, kjöt, egg og baunir og feitmeti. Undirstaða holls mataræðis er að borða 
fjölbreytta fæðu úr öllum fæðuflokkunum og að velja mismunandi fæðutegundir úr 

hverjum flokki fyrir sig. Í ráðleggingum um mataræði fyrir fullorðna og börn, frá tveggja 

ára aldri, er stuðst við fæðuhringinn. Gott er að hafa hann til hliðsjónar þegar verið er 
að elda eða fá sér snarl. Fæðuhringurinn sýnir hvernig hægt er að stuðla að fjölbreyttu 

fæðuvali (Embætti landlæknis, 2017). 
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Mynd 2. Fæðuhringurinn (Embætti landlæknis, 2017.). 

2.1.3 Diskurinn - Íslenski 

Diskurinn sýnir hvernig hægt er að setja saman góða og næringarríka máltíð. Íslenska 

disknum er skipt í þrjá jafnstóra hluta. Á einum hlutanum er próteinríkur matur, t.d. 

kjöt, baunir, mjólkurmatur. Á öðrum er kolvetnaríkur matur, svo sem kartöflur, pasta, 
hrísgrjón eða brauð. Á þeim þriðja er síðan grænmeti og/eða ávextir (Embætti 

landlæknis, 2016b). Hlutar disksins eru allir jafnstórir, sama hversu mikið er 

borðað.(Embætti landlæknis, E.d.).  



 

17 

 
 

 
 

Mynd 3. Diskurinn - Ísland (Embætti landlæknis, e.d.) 

2.1.4 Diskurinn - Sænski 

Diskamódel eru notuð víðar og eru nokkuð mismunandi að uppbyggingu. Sænski 

diskurinn kemur til dæmis í tveimur mismunandi útgáfum (mynd 4). Diskurinn til vinstri 

er ætlaður þeim sem hreyfa sig lítið og er meiri áhersla lögð á grænmeti í stað flókinna 
kolvetna, eins og eru t.d. í brauði, pasta, hrísgrjónum og kartöflum. Sá sem er hægra 

megin á myndinni er ætlaður þeim sem hreyfa sig reglulega og þurfa á meiri orku að 

halda. Disknum má skipta í þrennt eins og okkar diski. Fyrsti hlutinn samanstendur af 
grænmeti og rótargrænmeti. Stór hluti disksins, eða um helmingur, á að vera grænmeti, 

sérstaklega fyrir þá sem hreyfa sig lítið. Hinn hlutinn á að innihalda kartöflur, pasta, 

brauð, búlgur, hrísgrjón, hafra eða heilkorn. Sá sem hreyfir sig má stækka þennan hluta 
og minnka grænmetishlutann. Þriðji hlutinn er minnstur og er ætlaður fyrir kjöt, fisk, 

egg, baunir eða belgjurtir. Diskalíkanið sýnir hlutföll en segir ekki til um magn, það fer 

eftir hungri og orkuþörf (Livsmedelsverket, 2017). Svíar hafa einnig ráðleggingar um vel 
samsett mataræði og eru þær byggðar á Norrænu ráðleggingunum sem komu út árið 

2012 (Co-opiration, 2004).  
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Mynd 4. Diskurinn - Svíþjóð (Livsmedelverket, 2017). 

 

2.1.5 Diskurinn - Danski 

Diskur Dana heitir Y-tallerken og má skipta honum í þrjá hluta, rétt eins og diskum 

Íslands og Svíþjóðar. Samkvæmt íslenska disknum er alltaf talað um ávexti og 

eða/grænmeti með máltíð. Á danska disknum eru ávextir eru ekki taldir með vegna 
þess að þeir flokkast sem millibiti. Á minnsta hlutanum, sem er 1/5 af disknum, eiga að 
vera próteinrík matvæli svo sem kjöt, fiskur, egg eða ostur. Á öðrum hlutanum, sem 

samsvarar 2/5 af disknum, á að vera grænmeti og loks á þriðja hlutanum, sem er einnig 

2/5 af disknum, er ráðlagt að hafa kolvetnagjafa, svo sem brauð, kartöflur, hrísgrjón 

eða pasta. Suma daga má hafa meira grænmeti en aðra, til dæmis meira kjöt 

(Livsmedelsverket, 2017). Danski diskurinn er líkur okkar disk, en í danska disknum er 

ekki tekið mið af einstaklingum sem hreyfa sig eins og gert er í þeim sænska. Mynd 5 

sýnir teiknaða mynd af danska disknum sem er ætlaður fyrir börn og mynd 6 sýnir það 

sama en er ætlaður fyrir fullorðna. Þó svo að myndirnar séu ólíkar eru ráðleggingarnar 

þær sömu. 
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Mynd 5. Diskurinn fyrir börn - Danmörk (Miljo- og Fodevareministeriet, 2010). 

 

 

Mynd 6. Diskurinn fyrir fullorðna - Danmörk (Miljo- og Fodevareministeriet, 2010). 

2.1.6 Diskurinn - Bandaríski 

MyPlate er ætlaður fullorðnum einstaklingum og börnum frá tveggja ára aldri (Wansink 

og Kranz, 2013). Diskur Bandaríkjamanna er frábrugðinn disknum okkar, sem og disk 

Dana og Svía. Á mynd 7 má sjá að matvælin eru í allt öðrum hlutföllum en á þeim 
íslenska. Honum er skipt í fimm hluta og á hverjum er ¾ bolli af grænmeti, ½ bolli 

ávextir, 2 oz (57 g) prótein, 2 oz (27 g) heilkorn og 8 oz (226 g) mjólkurvörur. Hér er 

verið að horfa til fjölbreytni, magns og næringargildis matvælanna. Samkvæmt MyPlate 
er best að velja matvæli og drykki sem innihalda minna af mettaðri fitu, salti og 

viðbættum sykri og er áherslan lögð á að borða hollt og velja vel samsetta fæðu (United 
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States Department of Agriculture, 2018). Áður studdust þeir við pýramídann 

(MyPyramid) en árið 2011 kom út MyPlate-diskur sem er unninn út frá MyPyramid, líkt 

og diskurinn okkar sem er unninn út frá fæðuhringnum. MyPlate hvetur neytendur til 

að hugsa um hvernig vel samsettur matur lítur út, með áherslu á grænmeti og heilkorn. 

MyPlate var hannaður til þess að auðvelda fjölskyldum og einstaklingum að sjá 

hlutföllin sjónrænt (Wansink og Kranz, 2013). 

 

 

Mynd 7. MyPlate - Bandaríkin (United States Department Of Agriculture, 2018). 

2.2 Ráðleggingar um máltíðir og millibita  
Matarskammtar hafa farið stækkandi í Bandaríkjunum og Evrópu síðustu 20 ár. Einnig 

hefur framboð og neysla á orkuríkum matvælum aukist svo og gosdrykkjaneysla 

(Vermeer, Steenhuis, Bos, de Boer og Seidell, 2010). Í dag er hægt að stækka máltíðir á 

skyndibitastöðum, bæði erlendis og hérlendis (e. supersize), og diskarnir sem matur er 
reiddur fram á hafa einnig stækkað (Young og Nestle, 2002). Þetta ásamt ýmsu öðru, 

eins og orkuþéttum mat, genum, hreyfingarleysi, litlum sem engum svefn, sjúkdómum, 

lyfjum og fleira, getur leitt til ofþyngdar og offitu (Hruby og Hu, 2015). Offita og ofþyngd 
hefur aukist víða um heim og þá sérstaklega hjá börnum. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) var talið að frá árinu 2016 myndi 41 milljón 

barna undir fimm ára aldri verða í yfirþyngd (WHO, e.d.) Samkvæmt nýjustu tölum frá 

árinu 2017 stóðust þessar tölur og fara enn hækkandi (WHO, 2017).  
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 Í landskönnun á mataræði sex ára barna, sem var gerð hér á landi árið 2011-

2012, kom í ljós að helmingur sex ára barna neytti minna en 40 g daglega af grænmeti 

og ávöxtum. Ráðlagður dagskammtur er 500 g/dag en neysla ávaxta var meiri en neysla 

grænmetis. Börnin drukku að meðaltali 800 ml af gos- og svaladrykkjum á viku og 10% 

barna sem neyttu þessara sykruðu drykkja drukku nánast tvo lítra á viku. Kex og 

kökuneysla var þrisvar sinnum meiri en neysla trefjaríkra matvæla, eins og brauðs. 

Sælgæti, ís, kökur og drykkir veita samtals 60% af viðbættum sykri í fæðu sex ára barna. 

Talið er að börn séu að neyta of mikils af viðbættum sykri, meira en ráðleggingar gera 

ráð fyrir, sem er um 10% af heildarorku. Þessar niðurstöður sýna að mataræði íslenskra 

barna er almennt ekki  að ná þeim viðmiðum sem notuð eru í ráðleggingum um 

mataræði. Það er því brýnt að fræða almenning um mikilvægi almennu ráðlegginganna, 

sem komu út árið 2016, um heilsusamlegri fæðuvenjur (Ingibjörg Gunnarsdóttir, Hafdís 

Helgadóttir, Birna Þórisdóttir og Inga Þórsdóttir, 2013). 

 Vel er hægt er að búa sér til hollt millimál sem gefur góða næringu yfir daginn. 
Potter, Vlassopoulos og Lehmann (2018) skoðuðu ráðleggingar um millibita 207 landa, 

en einungis 136 lönd voru með ráðleggingar sem tengdust þeim. Sumar ráðleggingarnar 
fólust í því að veita ráðgjöf um gæði þeirra á meðan aðrar snerust um það hversu oft 
ætti að neyta millibita eða um æskilegt næringargildi og samsetningu þeirra. Í sumum 

þeirra var einblínt á mismunandi fæðuflokka eins og ávexti og mjólkurvörur á meðan 

aðrar útilokuðu matvæli eins og unnar matvörur (Dunford og Popkin, 2017). 
 Í íslenskum ráðleggingum um mataræði er lítið talað um millibita og meira um 

máltíðir, en ráðlagt er að borða grænmeti og ávexti í millimál (Embætti landlæknis, 
2016b). Tilvalið væri að veita ráðleggingar um millimál til að leiðbeina börnum og 

fullorðnum um hvernig hollur millibiti eigi að líta út og hvað hann þurfi að innihalda. 

Einnig að koma með hugmyndir um matvæli sem henta, sem eru í senn næringarrík og 

gefa góða orku yfir daginn  

2.2.1 Hvenær er algengast að borða millibita? 

Í rannsókn sem gerð var á bandarískum börnum á aldrinum 4-8 og 9-13 ára árið 2016 

var snarlneysla könnuð fyrri hluta sólarhringsins (00.00-12.00), síðdegis (12.00-18.00) 
og á kvöldin (18.00-00.00). Vaxandi áhyggjur hafa verið í Bandaríkjunum gagnvart 

orkuinnihaldi drykkjarvöru og annarrar matvöru og tegundum innihaldsefna sem börn 

neyta. Spurningin er hvort gæði, magn og orkuþéttni matvælanna sé í samræmi við 

næringar- og orkuþörf barnanna.  
 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að næstum öll börnin eða um 96% þeirra 
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borðuðu hið minnsta einn millibita á hverju tímabili á milli máltíða en 25% borðuðu 

einn til þrjá millibita á hverju tímabili. Algengast var að borða tvo millibita í báðum 

aldurshópunum, en lítill munur var á milli kynja. Ekki komu í ljós tengsl á milli tíðni 

millibita og orkuþéttni matvæla. Á milli þessara þriggja tímabila á milli máltíða var 

tíminn eftir hádegið algengastur til að fá sér millibita. Næstvinsælast var kvöldtímabilið. 

Vinsælustu matvælin á morguntímabilinu voru snakk, sælgæti og vatn en á síðdegis- og 

kvöldtímabilinu var snakk og sælgæti vinsælast. Á kvöldtímabilinu var hlutfall þeirra 

sem borðuðu ávexti, snakk og sykruð matvæli lægra hjá 9-13 ára börnunum. Á 

síðdegistímabilinu var neysla sykraðra gosdrykkja meiri hjá eldri börnunum. Að 

meðaltali voru hitaeiningarnar í hverjum millibita í kringum 460-504 kkal hjá báðum 

aldurshópunum, en það er 25% af daglegri orkuþörf (Wang, van der Horst, Jacquier og 

Eldridge, 2016). 

 Þessar niðurstöður sýna að neysla millibita er mest síðdegis og algengast er að 
fá sér millimál tvisvar sinnum yfir daginn. Samkvæmt grein Piernas og Popkin (2010) 
borða börn að meðaltali þrjá millibita á dag sem samsvarar 27% af daglegri orkuþörf og 

er ástæðan aukin neysla á söltum og sykruðum matvælum. Niðurstöður þessara 
rannsókna sýna að neysla millibita er algengust eftir hádegi. Þetta er sá tími þar sem 
börn eru oft ein heima eftir skóla eða jafnvel eftir æfingar.  

2.2.2 Skammtastærð millimála 

Mataræði skiptir máli og það að börn fái góða næringu, svo hægt sé að stuðla að 
eðlilegum þroska og góðri almennri líðan, bæði líkamlega og andlega (Whitney og 
Rolfes, 2011). Sumir einstaklingar hafa tilhneigingu til að borða meiri mat þegar hann er 

aðgengilegur og er það óháð aldri, kyni eða þyngd. Minni skammtastærðir virðast gera 
hið gagnstæða og þá minnkar um leið orkuneyslan (Rolls, Roe og Meengs, 2006). Áhrif 

snarlneyslu og máltíða á þyngd er umdeild. Sumar rannsóknir benda til þess að fleiri 

smærri máltíðir á borð við millimál tengist minni líkamsþyngd og einnig betra 
mataræði. Styttra bil á milli mála auðveldi fólki að velja betri eða holla kostinn þegar 

kemur að máltíðum (Kerver, Yang, Obayashi, Bianchi og Song, 2006). Aðrar rannsóknir 

hafa aftur á móti sýnt fram hið gagnstæða (Duffey og Popkin, 2013; Yannakoulia, 
Melistas, Solomou og Yiannakouris, 2007). Gildi og áhrif millibita fyrir þyngdarstjórnun 

og/eða matarlyst eru því ekki að fullu þekkt og þarfnast frekari rannsókna. 

Ef litið er til vistfræði- og umhverfisathugana sem tengjast offitu, þá virðist sem 

umhverfisþættir hafi áhrif á offitu auk þess sem næringargildi, orkuþéttni og 
skammtarstærð þess sem borðað er skipti máli (French, Story og Jeffrey, 2001). Sýnt 
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hefur verið fram á að skammtastærðir matvæla hafa áhrif á þá heildarorku sem innbyrt 

er (Devitt og Mattes, 2004). Matvælapakkningar og þar með innihald þeirra hafa 

stækkað undanfarin 30 ár (Wansink, 2004) og það getur ýtt undir meiri orkuinntöku og 

ofþyngd/offitu. Rannsóknir benda til þess að stærð umbúða hafi áhrif á neyslu, óháð 

tegund eða gæðum matvæla (Wansink, van Ittersum og Painter, 2006). Rannsóknir hafa 

sýnt að þegar mikill matur er borinn fram, borða einstaklingar meira (Levitsky og Youn, 

2004). Þó að offita sé mikið í umræðunni er vert að athuga líka hið gagnstæða. Það að 

borða minna en sem nemur orkuþörf er ekki heilsusamlegt og ekki markmið í sjálfu sér 

með millibitum að tempra orkuinntöku. Sum börn eiga það til að vera lystarlítil og þurfa 

að borða oftar og fá orkuþéttari millibita til að þeim líði vel og haldi einbeitingu. 

Vannæring er ekki síður vandamál en offita og þarf að huga að báðum þáttum og 

forðast öfgar (Demir og Bektas, 2017). 

2.3 Ráðlagt máltíðarmynstur íslenskra skólabarna  
Árið 2010 var útbúin handbók fyrir þá sem sjá um skólamötuneyti til að hafa áhrif á það 

hvaða matvæli eru í boði. Þegar skólar bjóða upp á mat fyrir börnin þarf að huga að 
tíðni máltíða og skammtastærð. Eitt af mikilvægum hlutverkum skóla er að efla og 

stuðla að velferð nemenda og fræða þá um hollar fæðuvenjur. Íslensk börn verja 

stórum hluta dags í skólanum og þar er það skólans að sjá til þess að börnin eigi kost á 
næringarríkum mat sem uppfyllir ráðlagða orkuþörf. Foreldrar og börnin sjá síðan sjálf 

um fæðu þegar heim er komið. Sum börn fara í frístund eftir skóla og þá sér frístundin 
um máltíðir og millibita en önnur börn borða millibita heima. Það skiptir máli hvað er í 
boði þegar heim er komið, hvort um sé að ræða holla ávexti, gróft brauð og hollt álegg 

eða óholl matvæli eins og kex, sykrað morgunkorn, gos og sælgæti, svo eitthvað sé 
nefnt. Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um hvað þeir kaupa í matinn og hvað þeir 

gefa börnum sínum. Þau þurfa að borða reglulega og minni skammta í einu, margar 

litlar máltíðir eru hentugri en fáar stórar (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2010). Rannsóknir 
hafa sýnt að fólk á öllum aldri borðar í auknum mæli stærri matarskammta og því getur 

neyslan farið umfram ráðlagða orkuþörf (Pomeranz og Miller, 2015). Orkuþörf 

mannsins er breytileg og er háð ýmsum þáttum eins og hreyfingu, aldri og kyni og 
jafnvel erfðum. Það getur leitt til fitusöfnunar ef hitaeiningar fara fram yfir ráðlagðan 

dagskammt einstaklinga eða með öðrum orðum ef borðað er meira en líkaminn þarf 

(Conway, Haller og Lutfiyya, 2012). Þess vegna þarf að huga vel að stærð 
matarskammta og næringarinnihaldi þeirra. Mælt er með því að börn borði staðgóðan 

morgunmat. Íslenskir skólar bjóða yfirleitt ekki upp á morgunmat en ætla má að flest 
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börn borði hann heima áður en haldið er í skólann, þó það hafi ekki verið rannsakað 

sérstaklega (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2010). 

 Flestir skólar á Íslandi bjóða upp á næringu á morgnana. Þá er oftast boðið upp á 

ávexti, mjólk eða vatn. Samkvæmt handbók fyrir skólamötuneyti er æskilegt að börn 

borði heita máltíð í hádeginu. Eins og segir í ráðleggingum um mataræði frá Embætti 

landlæknis, þá er ráðlagt að borða ávexti og/eða grænmeti með öllum máltíðum og 

skólar eiga að gera ráð fyrir því að hafa ávexti og/eða grænmeti í hádeginu ásamt því að 

bjóða upp á mjólk eða vatn. Fjölbreytileikinn skiptir máli og er hægt að hafa léttari mat 

eins og grauta eða súpur einu sinni í viku eða kalda brauðmáltíð með mjólkurmat eins 

og skyri eða súrmjólk. Í mörgum skólum er boðið upp á síðdegishressingu, sem er 

yfirleitt fyrir börn sem eru í frístund, og skiptir þá hráefnaval miklu máli vegna þess að 

börn borða stóran hluta dags í skólanum. Gert er ráð fyrir að börn á skólaaldri fái þrjá 

millibita á dag, morgun-, síðdegis- og kvöldhressingu (Embætti landlæknis, 2010). Hér 
fyrir neðan er dæmi um heppilegt máltíðamynstur barna á skólaaldri, samkvæmt 
handbók fyrir skólamötuneyti.  

 

Dæmi um heppilegt máltíðamynstur barna á skólaaldri: 

1. Morgunmatur heima eða í skóla. 

2. Nestistími, t.d. ávextir og léttmjólk en brauð og léttmjólk fyrir börn sem borða 
lítið í morgunmat. 

3. Hádegismatur, heitur matur flesta daga. 

4. Síðdegishressing sem er gjarnan brauðmeti (fyrir þá sem eru í frístund). 
5. Kvöldmatur. 

6. Kvöldhressing (foreldrar sjá um þennan millibita) (Anna Sigríður, 2010). 

 

2.4 Þróun á máltíðum og millibitum á meðal unglinga 

Neysla máltíða og millibita var könnuð á meðal unglinga í Bandaríkjunum á árunum 
1999-2010. Rannsóknin sýnir að mataræði, millibitar og offita höfðu áhrif á það hvað 

einstaklingur borðaði sem aðalmáltíð. Þar voru áhrifaþættir hversu oft manneskja 

borðaði millimál, einnig hvort um væri að ræða heimatilbúinn mat eða tilbúin matvæli 
úr verslun. Jafnframt fór það eftir orkuþéttni og næringargildi matvælanna hversu oft 

næringarlítilla millimála var neytt ásamt sykruðum gosdrykkjum. Mælingarnar fóru 

fram vikulega og var athugað hversu oft unglingarnir borðuðu í skólanum, á frídögum 
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og um helgar. Einnig var skoðað hversu oft millibitarnir voru búnir til heima, hvernig 

daglegum skömmtum af orkuþéttum og næringarsnauðum mat væri háttað, ásamt 

drykkjum sem voru iðulega drukknir með honum (Larson, Story, Eisenber og Neumark-

Sztainer, 2016).  

 Niðurstöður sýndu að það var lítil sem engin breyting á árabilinu 1999-2010 á 

matarvenjum varðandi það hversu oft fólk neytti morgun- og hádegismatar. Það sem 

hafði áhrif á tíðni neyslu máltíða var kyn, námsstig, þjóðerni og félagsleg staða. Hlutfall 

unglinga sem tók þátt í rannsókninni og sagðist borða að minnsta kosti eina góða máltíð 

daglega árið 1999, hafði aukist lítillega árið 2010 (Larson, Story, Eisenber og Neumark-

Sztainer, 2016). Neysla á millibita minnkaði örlítið. Mesti munurinn var tengdur 

skólastigi og var neysla framhaldsskólanema meiri en grunnskólanema árið 1999 en það 

breyttist svo árið 2010 og snerist þá hlutfallið við. Millimálin reyndust færri á virkum 

dögum, þá eftir skóla og á kvöldin og fleiri um helgar og á frídögum. Í niðurstöðunum 
árið 1999 kom í ljós að unglingar borðuðu millimál þar sem matvæli voru keypt tilbúin í 
verslun þrisvar sinnum í viku og var neyslan mest eftir skóla og voru tölurnar svipaðar 

árið 2010. En hvernig millibita voru unglingarnir að kaupa sér?. Þeir reyndust oftast 
kaupa orkuríka og næringarsnauða vöru og oftast urðu sykraðir gosdrykkir fyrir valinu 
(Mynd.2) (Larson, Story, Eisenber og Neaumark- Sztainer, 2016). Athyglisvert var að sjá 

að í þessari rannsókn fækkaði skömmtum, bæði á millibitum og gosdrykkjum. Margir 

þættir gátu haft áhrif á þessar tölur, eins og nefnt var hér að ofan. 
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Mynd 8. Matvæli sem voru iðulega keypt (Borradaile og Sherman, 2009). 

2.5 Máltíðarmynstur barna sem stunda íþróttir 
Samkvæmt rannsókn Birnu Varðardóttur, Elísabetar Margeirsdóttur, Steingerðar 
Ólafsdóttur og Önnu Sigríðar Ólafsdóttur (2017) á matarumhverfi barna sem stunduðu 

íþróttir, völdu börn yfirleitt sjálf hvað þau fengu sér í millimál og voru það oftast 

matvæli sem voru orkuþétt og næringarsnauð. Dæmi um þau matvæli voru orkudrykkir, 
gos, sælgæti, próteinstykki og skyndinúðlur. Val á millibita fór einnig eftir því hvað var í 

boði í íþróttamiðstöðinni og í sjálfssölunum. Það sem var í boði í íþróttamiðstöðinni, 

sem er talið fremur óhollt, voru íþróttadrykkir, fimm tegundir af sætabrauði, sykruð 

orkustykki og próteinstykki. Það sem taldist vera í hollari kantinum var brauð með 
skinku og osti, ávextir, hreinn ávaxtasafi og sódavatn (Birna Varðardóttir, Elísabet 

Margeirsdóttir, Steingerður Ólafsdóttir og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2017). Af þessu að 
dæma hafa börn oft ekki val um að velja hollan millibita nema þau komi með hann að 
heiman. En aftur á móti velja þau sjálf að borða næringarsnauðan millibita heima 

samkvæmt rannsókn Birnu Varðardóttur og félaga (2017). 

 Svipuð rannsókn var gerð í Bandaríkjunum þar sem sjálfssalar í skólum voru 
athugaðir en í þeim bjóðast mestmegnis orkuþéttir og næringarsnauðir drykkir og 

matvæli. Dæmi um orkuþétta drykki eru gos- og svaladrykkir, íþróttadrykkir, 

koffeindrykkir og fleira. Dæmi um orkuþétt matvæli eru sælgæti og kartöfluflögur. Eins 
og í rannsókn Birnu og félaga þá var hægt að velja aðeins hollari kost, eins og kolsýrt 

vatn og fituminni vörur (Kubik og félagar, 2010). Samkvæmt þessum rannsóknum eiga 

börn sjaldnast val um annað en að neyta matvæla sem teljast orkuþétt og orkusnauð. 

Það er alvarlegt í ljósi þess að umræða að undanförnu hefur snúist um að offita og 

ofþyngd sé að aukast um allan heim (Reilly, El-Hamdouchi, Diouf, Monyeki og Somda, 

2018). Ef skólar og íþróttamiðstöðvar bjóða börnum einungis upp á að kaupa óholla 

millibita, getur það haft áhrif á neysluvenjur barna sem hugsa með sér að það sé þá í 

lagi að borða óhollt. Skólar ættu að bjóða upp á hollan millibita til að hægt sé að koma í 
veg fyrir að börn sækist eftir því að borða orkusnauða jafnt sem orkuþétta fæðu. Á 

Íslandi eru millibitar almennt ekki seldir í skólum, hins vegar geta börnin verið í áskrift 

að síðdegishressingu í frístundaheimilum. Mikilvægt er fyrir frístundaheimilin að fara 
eftir ráðleggingum Embættis landlæknis. Frístundaheimili sem bjóða upp á 

síðdegishressingu buðu upp á brauð nánast daglega, en þá vantaði mikið upp á 

trefjainnihald sem er 5-6 g af trefjum í 100 g. Algengt var að bjóða upp á mjólk, ávexti 

og grænmeti (Embætti landlæknis, 2010).  

 Rannsakað hefur verið verð á hollum millibitum (ávöxtum sem eru tilbúnir, 
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niðurskornir) og óhollum mat (snakktegundir). Rannsóknin var gerð í Los Angeles í 

Bandaríkjunum og voru millimálin keypt í litlum verslunum sem voru nálægt skólum 

(Borradaile og félagar 2009; DeWeese og Ohri-Vachaspati, 2017). Verslanirnar seldu 

yfirleitt það sem auðvelt var að grípa í og matvæli sem voru vinsæl hjá ungmennum. 

Tilgangurinn með rannsókninni var að bera saman verð á hollum og óhollum millibitum. 

Rannsakendur gerðu ráð fyrir að hollt millimál væri dýrara, en það kom í ljós að svo var 

ekki. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að bæði snakk og niðurskornir tilbúnir ávextir 

voru á svipuðu verði. Þetta sýnir að holl matvæli eru ekki endilega dýrari en óholl og er 

góð regla að bera saman verð og velja hollari kostinn (DeWeese og Ohri-Vachaspati, 

2017). 

2.6 Hlutverk og áhrif foreldra í vali á millibitum  

Fullorðnir einstaklingar reyna stundum að stjórna því hvað börn borða. Þeir trúa því að 

ef þeir takmarka ákveðin óholl matvæli á heimilinu, muni löngun barnanna í þennan 

mat minnka, en það hefur reynst virka einmitt öfugt. Það getur leitt til mótþróa að 
þrýsta á barn að borða eina gerð af mat eða borða meira af einum fæðuflokki, eins og 

grænmeti eða ávexti. Þegar fullorðnir einstaklingar banna börnum að borða tiltekin 

matvæli, svo sem sælgæti eða frönskum kartöflum, getur barn orðið uppteknara af 
þeim matvælum (Eliassen, 2011). Forðast skyldi að ákveða hversu mikið barnið á að 

borða, því börn eru að stækka og vita sjálf hvenær þau eru södd og svöng. Ef foreldri 
hyggst gefa barninu sínu kexkökur sem millibita er gott að gefa sama magn og í öðrum 

millibita. Magn millibita ætti ekki að skammta nema það eigi að skammta alla 
millibitana. Einnig skyldi forðast að þröngva mat ofan í börn, það getur leitt til 

neikvæðra tilfinninga gagnvart neyslu matar (Eliassen, 2011). Gregory, Paxton og 

Brozovic (2010) komust að því að börn sem voru neydd til að borða höfðu minni áhuga 
á mat eftir ákveðinn tíma. Börn sem voru hvött til að borða hollt voru tengd við minni 

matvendni og meiri áhuga á mat en börn sem ólust upp við takmarkanir á fæðu, svo 

sem boð og bönn á ákveðnum matvælum. Þau höfðu meiri áhuga á fæðunni sem var 
bönnuð og borðuðu meira af henni. Börnum sem var skammtaður matur höfðu minni 

áhuga á að borða og smakka nýjar fæðutegundir. Þessar niðurstöður sýna að allt er gott 

í hófi og takmörkun og bönn eru ekki vænleg til árangurs (Gregory, Paxton, Brzovic, 
2010). Börn eru forvitin og sum vilja smakka nýjar fæðutegundir og borða það sem aðrir 

fjölskyldumeðlimir borða. Það er allt í lagi að leyfa börnunum að smakka þótt tegund 

matarins sé ekki sú hollasta (Markey, 2014). 
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 Önnur rannsókn var gerð á snarlneyslu ungra barna. Þátttakendur voru 611 

mæður barna á aldrinum 2-7 ára sem svöruðu spurningalista á netinu. Hann innihélt 

spurningar um almennar uppeldisaðferðir og tvær sérstakar mataraðferðir sem snerust 

um takmörkun á fæðu og dulda stjórnun. Takmörkun á mat er þannig lýst að foreldrar 

stýra því opinskátt hvað börnin fá að borða og hversu mikið, en börnin vita að maturinn 

er til. Dulin stjórnun felst í því að foreldrarnir stjórna því hvað börnin borða án þess að 

þau séu meðvituð um það. Þá takmarka foreldrar sýnileika óhollrar fæðu og stuðla 

þannig að hollari matarvenjum í staðinn fyrir að beina barninu að hollari mat með 

beinni stjórnun. Niðurstöður sýndu að ef foreldrar takmörkuðu ákveðna fæðutegund 

með banni varð barnið uppteknara af þeirri fæðutegund. Aðferð foreldranna sem 

notuðu dulda stjórnun á börnin sín leiddi til þess að þau borðuðu hollari matvæli eins 

og ávexti og grænmeti og minna af óhollum matvælum. Með dulinni stjórnun taka 

foreldrar stjórnina og velja frekar hollari kostinn og rétt magn af hitaeiningum, sem 
leiðir til heilbrigðari matarvenja. Sú aðferð hefur þannig jákvæð áhrif á mataræði og 
matarvenjur barna vegna þess að börnin hafa lært að borða hollt, án þess að upplifa 

skort eða ótta við skort á mat (Boots, Tiggemann, Corsini og Mattiske, 2015).  

 Börn þurfa að læra hvenær, hvað, hvernig og hversu mikið á að borða. Þeim 
lærist að líka vel við matinn sem þeim er gefinn og sem er aðgengilegur (Nicklaus, 

2016). Foreldrar sem umönnunaraðilar gegna stóru hlutverki þegar kemur að 

matarvenjum (Savage, Fisher og Birch, 2007) með því að vera fyrirmyndir í fæðuvali 
(Cullen, Baranowski, Rittenberry, Cosart, Hebert og de Moor, 2001).  

Matreiðsla á heimilum og samvera í matmálstímum skiptir miklu máli fyrir 
fæðumynstur barna. Sýnt hefur að börn borði meira af grænmeti og ávöxtum yfir 

daginn og borða almennt hollari fæðu ef fjölskyldur borða og elda saman á 

matmálstímum. (Fulkerson, Larson, Horning, Neumaek-Sztainer, 2014; Harrison, Norris, 

Obeid, Fu, Weinstangel, Sampson, 2015; Utter, Denny, Robinson, Fleming, Ameratunga, 

Grant, 2013). Mikilvægt er að kenna börnum að borða hollan og næringaríkan mat sem 

fyrst. Þegar við mótum og endurtökum hegðun losnar dópamín til heilans sem leiðir til 

vellíðunartilfinningu. Þess vegna er mikilvægt að móta heilsusamlega hegðun á unga 

aldri, því þá verður auðveldara að halda áfram að borða hollan og næringaríkan mat á 

fullorðinsárunum (Birch, Savage og Ventura, 2007). 

2.7 Orkuþörf 
Orkuþörf barna er mismunandi og fer meðal annars eftir aldri, kyni og hreyfingu. 

Ráðlögð meðalorkuþörf barna á aldrinum 6-9 ára eru 1052 kkal/dag í hvíld en hækkar 
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við aukna hreyfingu og þurfa börn sem hreyfa sig mikið 1649 kkal/dag. Með hækkandi 

aldri eykst orkuþörfin og eru þá viðmið tilgreind eftir kyni (Embætti landlæknis, 2016a).  

 

Aldur Orkuþörf í hvíld Áætluð orkuþörf 

 Kkal/dag Kkal/dag 

Börn   

2-5 ára 860 1267 

6-9 ára 1052 1649 

    

Stúlkur   

10-13 ára 1195 2055 

14-17 ára 1362 2342 

   

Drengir   

10-13 ára 1291 2223 

14-17 ára 1625 2820 

 

Mynd 9. Viðmiðunargildi um orkuþörf barna og unglinga (Embætti landlæknis, 2016a). 

2.8 Kennslufræði og kenningar sem tengjast kennslumyndböndum 
Kennslumyndböndin sem fylgja þessu verkefni hafa það markmið að hvetja nemendur 

til að prófa sig áfram með því að sýna þeim hvernig á að gera holl millimál. Það er 
mikilvægt að börn fái að æfa sig heima í matreiðslu til að öðlast meiri færni eða eins og 

John Dewey sagði: „Börn læra með því að framkvæma og þótt það takist ekki í fyrsta 

skipti gera þau bara betur næst.“ John Dewey (1859-1952) var brautryðjandi og 
menntafrömuður. Allt frá 1890 og fram á 20. öld hafa kenningar Deweys haft mikil áhrif 

á skólastarf víða um heim og þá sérstaklega kenning hans um að læra með því að 
framkvæma (e. learning by doing) (Myhre, 2001). Hann taldi að börn ættu að prófa sig 

áfram í lífinu og læra af því sem þau gerðu rangt, því að þannig lærðu þau mest. Dewey 

talaði um að þróunin væri hröð, það sama á við um nútímasamfélag okkar, við lifum á 

tíma tæknivæðingar og tæknin þróast hratt (Myhre, 2001). Út frá hraðri þróun taldi 

Dewey að það væri ekki hægt að ætlast til að börn lærðu með því að sitja kyrr í sætum 

sínum og létu kennarann mata sig með upplýsingum. Hann taldi þörf á breytingum og 

þá sérstaklega á kennsluháttum. Hann taldi það í verkahring kennara að víkka út 
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þekkingu nemenda með því að fylgjast með námi þeirra. Í kringum aldamótin þróaði 

Dewey skólastefnu sem var kölluð framstefnuskóli (e. progressive education) og 

kenningu þar sem lögð var áhersla á að barnið væri miðpunktur skólastarfsins en ekki 

kennslubókin eða kennarinn (Dewey, 1990).  

2.8.1 Líkams- og hreyfigreind Gardners 

Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner kom með nýja kenningu eftir að 

greindarprófin (IQ) voru þróuð. Sú kenning heitir Fjölgreindarkenning, hún flokkar 
nemendur í hópa, þeir sem geta ekki og þeir sem geta. Gardner fannst skilgreining 

greindarprófa franska sálfræðingsins Albert Binet of þröng. Gardner taldi að um til væru 

a.m.k. sjö tegundir greindar, en hann bætti svo enn einni við í lokin. Greindirnar átta 

eru því: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 
tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 

2001). Rök Gardners fyrir fjölgreindarkenningu hans koma úr tauga- og þroskasálfræði. 

Gardner telur að greindirnar séu vel afmarkaðar í heilanum, sem þýðir að sum 
heilasvæði sjái meira um eina greind en aðra (Heiða María Sigurðarsdóttir, 2005). 

Gardner telur að hver einstaklingur búi yfir öllum greindunum og að greindirnar starfi 

saman á sérstæðan hátt hjá hverjum einstaklingi. Sumir virðast vera þróaðir í öllum 
greindum, aðrir miðlungs og einhverjir tiltölulega lítið þróaðar. Greindin sem fellur best 

að verkefninu er líkams- og hreyfigreind og snýst hún um þá færni að nota allan 

líkamann til að tjá sig, bæði hugmyndir sínar og tilfinningar, sem og færni til þess að búa 
til hluti og beita þeim. Líkams- og hreyfigreind felur í sér líkamlega færni eins og 
samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða ásamt áreiti og svörun 

(Armstrong, 2001). Ástæðan fyrir því að þessi greind passar best hér er að börn þurfa 
ákveðna líkams- og hreyfigreind til þess að elda og handfjatla matvæli. Börn með góða 

greind á þessu sviði eiga til dæmis auðveldara með að fara eftir uppskriftum, handfjatla 

hráefni og takast á við matartengd verkefni sjálf án mikillar aðstoðar. 

2.8.2 Félagsnámskenning 

Félagsnámskenningin, sem kennd er við Bandaríska sálfræðinngin Albert Bandura 

(1977), snýst um að maður læri út frá umhverfinu með athugun. Bandura lagði áherslu 

á samspil hegðunar, umhverfis og starfsemi hugans sem lykilatriði í þroska. Í 
rannsóknum sínum lagði hann einnig áherslu á að við lærum með því að fylgjast með 

öðrum. Bandura, Ross, Dorothea og Ross (1961) komu einnig með aðra kenningu sem 

kallast Herminám (e. observational learning), en það er nám sem einkennist af því að 
veita öðru athygli og tileinka sér verk, venjur, hátterni eða viðhorf. Einstaklingar sem 
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fylgst er með eru kallaðar fyrirmyndir og börn eru umkringd áhrifamiklum fyrirmyndum. 

Þær eru yfirleitt foreldrar, systkini, vinir, teiknimyndapersónur í sjónvarpinu og 

kennarar, svo fátt eitt sé nefnt (Bandura, Ross, Dorothea og Ross, 1961). Fyrirmyndir 

hafa áhrif á börn og þau herma eftir fyrirmyndum sínum. Hægt er að nota 

fyrirmyndirnar í kennslu, eins og t.d. að láta þær kenna börnum að reikna eða læra 

stafrófið. Hægt væri að búa til myndband þar sem fyrirmyndin er að kenna plús og 

mínus. Þar læra börn með því að fylgjast öðrum og það á líka við um kennslumyndbönd. 

Fyrirmyndin kennir t.d. börnum að búa til brauðbollur eða bollakökur. Hægt er þá að 

nota uppáhalds Disney prinsessuna eða vinsæla teiknimyndapersónu. 

2.8.3 Miðlunarferli Bandura 

Bandura - fjögur stig miðlunarferlis (McLeod, 2016). 

1. Athygli: Það eru þau áhrif sem beina sjónum að einhverri hegðun eða áhrifin af 

einhverju. Til þess að hægt sé að líkja eftir hegðun þarf hún að ná athygli. Fylgst er með 

ýmiss konar hegðun á hverjum degi en sumu hegðunarmynstri er ekki tekið eftir 
(McLeod, 2016). Ef þetta er tengt við fæðuval og fæðuneyslu lærist ákveðin hegðun 

með því að fylgjast með öðrum. Í því samhengi er bæði hægt að segja að börn hermi oft 

eftir fyrirmyndum sínum, eins og systkinum eða foreldrum. Ef fyrirmyndirnar borða 
hollt, fá sér t.d. epli og skyr í millimál í staðinn fyrir kanilsnúð og gosdrykk, eru meiri 

líkur á að barnið tileinki sér hollar matarvenjur.  

2. Varðveisla: Hversu vel einstaklingar muna hegðunina. Þótt þeir taki eftir ákveðinni 
hegðun er ekki þar með sagt að þeir muni hana, sem getur leitt til þess að við líkjum 
ekki eftir henni (McLeod, 2016). Ef barn sér foreldra t.d. einu sinni fá sér hollt millimál, 

og ekki aftur fyrr en eftir langan tíma, eru minni líkur á að það muni þessa hegðun. 
Foreldrar þurfa að sýna og kenna börnum sínum hollar fæðuvenjur með breytni sinni. 

Hægt er að borða millimál saman og borða saman holla millimáltíð og þá lærist sú 

hegðun frekar.  

3. Fjölföldun: Hæfni til að framkvæma hegðun sem fyrirmyndirnar hafa sýnt. 

Einstaklingar taka eftir mismunandi hegðunarmynstrum á hverjum degi sem þeir vilja 

geta líkt eftir, en það er ekki alltaf hægt. Það sem takmarkar það getur verið líkamleg 
geta (McLeod, 2016). 

4. Hvatning: Viljinn til að framkvæma hegðunina. Verðlaunin og refsingin sem henni 

fylgir eru hluti af því sem viðkomandi íhugar þegar hann tekur eftir hegðuninni. Ef hún 

fær jákvæða athygli eru meiri líkur á að hún verði endurtekin (McLeod, 2016). Allir 
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þurfa hvatningu og þá sérstaklega börn. Hrós og hvatning fyrir að vera dugleg að borða 

hollan og næringarríkan mat. Að hvetja börn til þess að matreiða sinn eigin mat eykur 

neyslu á nýrri fæðu og er hvati til að þau smakki nýjar fæðutegundir.  

Þessar kenningar er hægt að tengja við kennslumyndbönd. Kenning Gardners um 

líkams- og hreyfigreind á bæði við um kennslumyndbönd og færni til að fara eftir 

uppskriftum og handfjatla ýmis matvæli. Félagsnámskenning Bandura, sem fjallar um 

að vera meðvitaður um umhverfið sitt og fylgjast með öðrum, á einnig við um 

kennslumyndbönd. Með því að horfa á kennslumyndbönd höfundar eru nemendur að 

læra ákveðna færni og læra líka að fara eftir uppskrift. 

2.9 Myndbönd sem kennslutæki 
Sjónræn kennslutæki hafa verið notuð í þó nokkurn tíma í kennslu og hefur verið sýnt 

fram á að það auki námsárangur nemenda (Kim og Gilman 2008; Dwyer, 1968; Zhang, 
Zhou, Briggs og Nunamaker, 2006). Dæmi um sjónræn kennslutæki eru t.d. myndbönd 

en þau eru aðalviðfangsefni þessara greinagerðar. Kennsla getur til dæmis farið fram í 

gegnum Alnetið með því að miðla upplýsingum í gegnum myndbönd (e. videos), með 
vefmyndavél (e. webcam), hlaðvarpa (e. podcast) og fleiru. Mikill vöxtur hefur verið í 

gerð kennslumyndbanda sem birt eru á Alnetinu. Í rannsókn Kristine Fish, Jungwon 

Mun og  A’Jontue (2016) er fjallað um myndbönd sem kennslutæki og um aukna notkun 
tækni þegar kemur að kennslu. Rannsóknin sýnir að sjónræn kennsla skilar iðulega betri 

árangri en hefðbundin kennsla með skólabókum og fyrirlestrum (Fish, Mun og A‘Jontue, 
2017).  

Við lifum á tímum tæknibyltingar þar sem tæknin hefur þróast hratt í gegnum árin. 

Hægt er að finna aragrúa af aðgengilegum upplýsingum á Alnetinu. Tæknin er orðin 
mikilvægur þáttur í námsumhverfi barna. Notkun kennslumyndbanda hefur stöðugt 

aukist og eru þau oft notuð sem samþætting við aðrar námsgreinar. Sýnt hefur verið 

fram á að tækni, eins og forrit, ipadar og öpp, getur aukið námsárangur (Schmid, 
Bernard, Borokhovski, Tamim, Abrami, Surkes og Wade og Woods, 2014) og margar 

rannsóknir hafa sýnt að myndbönd geta verið árangursrík leið til að miðla fræðsluefni 

(Kay, 2012; Schmid, o.fl., 2014; Kim og Gilman 2008; Dwyer, 1968; Zhang, Zhou, Briggs 
og Nunamaker, 2006). Til þess að kennslumyndbönd komi að sem mestu gagni er 

mikilvægt að nota kennsluaðferðir sem henta vel fyrir kennslumyndbönd og verður 

fjallað um þær hér fyrir neðan. 
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 Kennsluaðferðin sem notuð var við gerð kennslumyndbandanna var 

útlistunarkennsla. Hún byggir á því að kennarar miðli þekkingu, útskýri og veki til 

umhugsunar. Útlistunarkennsla skiptist í nokkra flokka og einn þeirra er er sýnikennsla. 

Með sýnikennslu er verið að miðla sjónrænt ákveðinni þekkingu eða aðferð til 

nemenda. Miðlunin getur til dæmis verið lifandi sýnikennsla eða kennslumyndbönd. Í 

kennslumyndböndum sýnir kennari (eða nemandi) tiltekin vinnubrögð og aðferðir. Við 

gerð kennslumyndbanda þarf að hafa margt í huga.Finna út hvaða uppsetning er 

hentugust og gæta þess að ekkert skyggi á útsýni áhorfenda. Best er að áhöld og hráefni 

séu sýnileg nemendum svo þeir viti nákvæmlega hvað þeir þurfa til verksins, hvort sem 

á að fara eftir uppskrift eða læra nýja færni, eins og að hnoða deig. Gæði 

myndbandanna þurfa að vera ákjósanleg og lýsing nægjanleg. Útskýringar þurfa að vera 

ljósar og samhengi skýrt. Mikilvægt er að allar upplýsingar séu réttar og nákvæmar. 

Kennarar mega ekki ofmeta kunnáttu nemenda sinna og þurfa að ganga úr skugga að 
þeir skilji hvað eigi að gera næst áður en haldið er áfram (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er mikilvægt að fá tækifæri til að 

beita ímyndunarafli sínu ásamt sköpunargáfu og verkfærni til að takast á við umhverfi 
sitt. Verkleg kunnátta eykur sjálfsöryggi sem leiðir til tækifæra til sköpunar. Markmið 
verkgreina er að undirbúa nemendur fyrir verkleg störf og að stuðla að alhliða þroska 

nemenda (Aðalnámskrá, 2011). Í nútímasamfélagi eru gerðar auknar kröfur til 

tæknikunnáttu og eru kennslumyndbönd að aukast (Guo, Kim og Rubin, 2014). 
Mikilvægt er að nemendur þjálfist í að leysa vandamál og þjálfi sköpunargáfu og 

skynhreyfifærni. Verkreinar er því góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám og auk 
þess eru þær undirbúningur fyrir lífið sjálft (Aðalnámskrá, 2011).  

 Samkvæmt hæfniviðmiðunum í Aðalnámskrá grunnskóla eiga nemendur í lok 4.-

7.bekkjar að geta útbúið með aðstoð hollar og einfaldar máltíðir, farið eftir einföldum 

uppskriftum og nota einföld mæli- og eldhúsáhöld sem og nýtt sér miðla til að afla 

upplýsinga um einfaldar uppskriftir. Öll þessi hæfniviðmið tengist 

kennslumyndböndunum og geta þau nýtt vel í heimilisfræðikennslu jafnt sem heima 

fyrir (Aðalnámskrá, 2011). 

2.9.1 Virkni nemenda og lengd kennslumyndbanda 

Í grein Guo, Kim og Rubin (2014) er sagt frá rannsókn á áhrifum kennslumyndbanda á 

nemendur. Áhorf nemenda var mælt og skoðað hversu lengi nemendur héldu 

einbeitingu til að sjá hvaða tímalengd hentaði best. Guo og félagar komust að því að 
styttri kennslumyndbönd báru meiri árangur og að lengd þeirra skipti miklu máli fyrir 
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þátttöku og einbeitingu nemenda. Til þess að nemendur misstu ekki einbeitingu væri 

mikilvægt að myndböndin væru í hæfilegri lengd og ekki lengri en sex mínútur. 

Myndbönd sem voru lengri en níu mínútur skiluðu ekki góðum árangri, því þá misstu 

nemendur einbeitingu þegar myndbandið var rétt hálfnað. Myndbönd sem voru stutt, 

eða 0-3 mínútur, höfðu mesta áhorfið (Guo, Kim og Rubin, 2014). Samkvæmt Guo og 

félögum er fyrsta og mikilvægasta reglan þegar um myndbönd er að ræða er að ná og 

halda athygli nemenda og hafa myndböndin stutt. Myndbönd sem voru 0-3 mínútur að 

lengd skiluðu mestum árangri og má því telja það ákjósanlegustu lengdina (Guo, Kim og 

Rubin, 2014). 

 Sara Langworthy (2017) gerði einnig rannsókn á mismunandi áhrifum 

kennslumyndbanda eftir lengd. Þar fjallar hún um vöxt Youtube, en yfir milljarður 

notenda nota þessa síðu. Um 80% áhorf á Youtube er utan Bandaríkjanna og skapar það 

góð tækifæri til að miðla þekkingu um allan heim. Sara bendir á að sumir háskólar í 
Bandaríkjunum noti Youtube til að kenna námsefni og að það sé kjörið tækifæri til að 
deila því um allan heim. Sara og aðstoðarmenn hennar gerðu myndband sem var þrír 

klukkutímar að lengd. Sara komst að því að áhorfendur horfðu einungis á 4,4% efnisins 
að meðaltali. Myndbandið var nú stytt niður í 5-8 mínútur með aðalatriðunum og 
áhorfið jókst til muna. Sara og aðstoðarmenn hennar héldu svo áfram að búa til stutt 

myndbönd (Langworthy, 2017). Eins og niðurstöður rannsóknar Söru benda til er 

nauðsynlegt að hafa tímalengd myndbanda í huga. Áhugi og einbeiting nemenda skiptir 
máli þegar kemur að kennslumyndböndum. Eins og Guo og Langworthy tala um er 

mikilvægt að hafa myndbönd stutt og hnitmiðuð og var tekið mið af því í 
kennslumyndböndunum sem höfundur gerði (Langworthy, 2017). 

 

Nafn á 

myndbandi 

Lengd 

myndbands 

Áhorf Meðaltími áhorfs Heildarprósenta 

áhorfs 

Myndband 1 4:44 1,501 2:29 52% 

Myndband 2 5:53 2,947 2:56 50% 

Myndband 3 6:08 1,581 3:34 58% 

Myndband 4 5:19 1,281 3:13 61% 

Myndband 5 5:47 1,681 3:05 53% 

Mynd 10. Lengd myndbanda (Langworthy, 2017). 



 

35 

2.9.2 Samantekt 

Markmiðið með verkefninu var að útbúa kennslumyndbönd sem hjálpa bæði 

forráðamönnum og börnum á miðstigi að búa til auðveld og holl millimál eftir skóla. 

Myndböndin sýna hvernig fjölbreytt og holl fæða getur litið út og hversu auðvelt er að 
búa til rétti úr næringarríkri fæðu. Ákveðið var í ljósi rannsókna Söru Langworthy 

(2017), Guo, Kim og Rubin (2014) og hafa kennslumyndböndin ekki lengri en þrjár 

mínútur til þess að tryggja sem best áhorf. Reynslan sem börn öðlast við að búa til 
millimál getur hjálpað til við að byggja upp sjálfstraust í fæðuvali og matreiðslu og 

stuðlað að hollum matarvenjum (Surgenor o.fl., 2017). Eftir því sem börn eldast þjálfast 

þessi hæfni ásamt einbeitingu og áhuga og þá geta þau eldað rétti sem krefjast meiri 

hæfni.  
 Kennslumyndböndin eru gerð til þess að auðvelda börnum að fylgja 

ráðleggingum Embættis landlæknis um mataræði með áherslu á aukna neyslu 

grænmetis, ávaxta og grófmetis. Myndböndunum var auk þess ætlað að auka 
hugmyndaflug og verkkunnáttu ásamt því að börnin lærðu að bjarga sér sjálf eftir skóla. 

Myndböndin eru annars vegar myndbönd um gerð léttra millibita þar sem horft er til 

hæfilegra skammta fyrir einn dag og hins vegar myndbönd þar sem gerð er stærri 
uppskrift að efni í millibita fyrir nokkra daga. 
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3 Framkvæmd 

Ákveðið var að gera 15 myndbönd sem sýna fjölbreytt millimál fyrir börn. Hugað var að 

skammtastærðum og næringarinnihaldi matvælanna. Það þurfti alltaf að vera 

próteingjafi, kolvetnagjafi og grænmeti eða ávöxtur í hverju myndbandi. Unnið var út 
frá hugmyndinni um diskinn, þótt ekki séu allir millibitar snæddir af diski. Í 

kennslumyndböndunum var langoftast valið að sýna hvernig á að útbúa máltíð fyrir 

einn. Í sumum kennslumyndböndunum er þó sýnt hvernig á að gera stærri skammta af 
t.d. hnetusmjöri eða hummus, sem svo má geyma til að eiga í fleiri máltíðir og nota á 

mismunandi vegu.  

 Framkvæmd verkefnis var þannig háttað að myndböndin voru tekin á heimili 
höfundar vorið 2018. Upptökuvélin var af gerðinni Canon SLR 750D og linsan af gerðinni 

EF 50mm f/1.8 STM. Einnig voru notaðir tveir þrífætur, einn til að festa myndavélina á 

og einn til þess að nota til að mynda mjúk skot (B-roll). Myndböndin voru tekin að 
kvöldi til og var hringljós notað til þess að lýsa upp viðfangsefnið, en hægt var að stilla 
birtustigið og hafa birtuna náttúrulega. Undirlagið var parket sem var límt saman og 

notað sem borð. Sjónarhornið var tekið ofan frá, svo að áhorfandinn fengi þá tilfinningu 
að hann væri að útbúa matinn sjálfur. Áður en tökur hófust var notuð aðferð sem 
kallast Söguborð (e. storyboard). Sú aðferð hjálpar til við að sjá fyrir sér hverja klippu, 

en gott er að ákveða strax hvernig hvert og eitt skot á að vera. Hægt er að ákvarða 
hvaða skot eiga að vera breið eða þröng, með eða án tónlistar, með eða án titla o.fl.. 
Söguborð er til þess gert að nýta tæknina sem best til að auka gæði myndbandanna. 

Það þýðir að breyta þarf handriti í þáttaraðir, svipað eins og þegar verið er að gera 
teiknimyndasögur (Lincoln, 2017). Til þess að myndbönd verði ekki of löng og illa klippt 

er nauðsynlegt að ákveða hvað hver og ein klippa á að innihalda.  

 Mikilvægt að hafa öll hráefni og áhöld tilbúin áður en myndbandið er tekið upp 
til að spara tíma. Með því að vera skipulagður fer minni tími í að klippa myndböndin. 

Með hjálp söguborðsins er auðvelt að ákvarða hvað eigi að taka upp fyrst, mikilvægt er 
að fylgja söguþræðinum í öllum myndböndunum svo ekkert gleymist. Hætta er á að 

eitthvað gleymist og er þá erfitt að bæta því inn seinna því þá breytist bæði lýsing og 

sjónarhorn myndbandsins. 

Höfundur byrjaði á því að setja heiti uppskriftar fremst í myndbandið, svo að 

áhorfandinn sæi strax hvað hann væri að fara að horfa á. Næst kom uppskriftin, þá 
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áhaldalisti með myndum og síðan hófst verklegi hluti myndbandsins. Með því að nota 

söguborð sem leiðarvísi varð upptaka og vinnsla myndbandsins einfaldari og auðveldari. 

 Myndböndin voru unnin í myndvinnsluforritinu iMovie. Myndbönd og myndir 

voru flutt yfir í tölvu og þau klippt til og því hent sem þurfti ekki að nota. Hvert 

myndband byrjar á ljósmynd sem tengist millimálinu, mynd sem annaðhvort höfundur 

hefur tekið eða sem fengin hefur verið á Alnetinu. Á eftir myndinni kemur uppskriftin 

og áhaldalisti. Þessi skot eru örstutt eða u.þ.b. 8-10 sekúndur, sem á þó að nægja til að 

áhorfandinn meðtaki hvað standi á glærunum. Í sumum myndskeiðunum var þörf á að 

stilla hraðann. Dæmi um það er þegar höfundur var að skræla gulrætur. Fyrst var 

hraðinn eðlilegur til að sýna hvernig ætti að skræla þær en svo var hann aukinn þrefalt. 

Textaglærur voru notaðar við hverja klippu og útskýrt stutt og hnitmiðað hvaða hráefni 

væru notuð og hversu mikið af þeim. Huga þurfti að stærð og leturgerð textans, svo 

hann væri skýr og vel sýnilegur. Sum myndböndin sýna matargerð sem krefst aðstoðar 
fullorðinna og kemur það skýrt fram í þeim myndböndum. Ástæðan fyrir því er að sum 
börn ráða ekki við kröftug tæki eins og matvinnsluvél og blandara. Einnig er notast við 

heita pönnu og heitan ofn sem krefst þess að fullorðnir fylgist með.  

 Þegar verið er að gera kennslumyndbönd þarf að huga að því fyrir hvaða 
markhóp þau eru gerð. Myndböndin eru miðuð að börnum á miðstigi, börnum sem 

geta verið ein heima og bjargað sér, en þó henta þau einnig eldri aldurshópum. Það þarf 
einnig að gæta þess að hafa myndböndin einföld svo börnin missi ekki fljótt áhugann. 

Reynt var að nota mismunandi áhöld og lit á borðbúnaði til að hafa myndböndin 

fjölbreytt. Hitaeiningafjöldi var reiknaður út með forritinu MyFitnessPal. Áætlað var að 
hafa millibitana ekki meira en 250-300 kkal.  

 Hugmyndin að gerð myndbandanna kviknaði fyrst við áhorf á vinsælar 

Facebook-síður og matreiðsluþætti á Youtube þar sem viðfangsefnið var að búa til 

uppskriftir jafnt sem millimál. Það ýtti enn fremur undir hversu lítið myndbönd eru 

notuð við kennslu á Íslandi og þá sérstaklega myndbönd sem tengjast eldamennsku. 
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4  Umræða 

Tæknin hefur þróast hratt á síðustu árum og er orðin mikilvægur þáttur í námsumhverfi 

barna. Tæknin hefur t.d. auðveldað mjög gerð kennslumyndbanda og notkun þeirra 

hefur farið vaxandi. Ef vel tekst til geta þau bætt námsárangur barna (Schmid, o.fl., 
2014). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Söru Langworthy (2017) skiptir lengd 

kennslumyndbanda máli. Þar kom fram að þriggja mínútna löng myndbönd skiluðu 

betri árangri en þau sem lengri voru. Höfundur ákvað að taka mið af þessu. Þó svo að 
myndböndin séu stutt er hægt að koma mikilvægum upplýsingum á framfæri. Höfundur 

telur myndbandagerðina bæta úr þörf fyrir fræðslu af þessu tagi, því að millimál er 

eitthvað sem flestir fá sér og stundum getur reynst erfitt að finna eða útbúa holla og 
næringarríka máltíð á milli mála.  

 Myndböndin sem höfundur gerði voru hugsuð sem sýnikennsla til að fara eftir 

og prófa sig áfram. Það er alltaf hægt að breyta uppskriftunum, eins og til dæmis að 
breyta um krydd eða skipta einu grænmeti út fyrir annað. Í myndböndunum eru sýnd 
einföld og stundum mikilvæg skref, sem eru yfirleitt ekki sýnd í öðrum svipuðum 

íslenskum kennslumyndböndum ætluðum börnum. Þau henta börnum vel, því þar er 
auðvelt að sjá hvernig best er að skera grænmeti/ávexti og að halda á hnífnum og 
staðsetja fingurna, svo minni hætta sé á að skera sig.  

 Kosturinn við kennslumyndbönd sem þessi er að það er hægt að horfa á þau 
aftur og aftur og það er líka hægt að stöðva myndböndin á milli tiltekinna verka. Þau 
geta nýst vel í kennslu, svo sem í heimilisfræði. Nemendur geta þá farið eftir 

myndböndunum og jafnvel fengið svo að prófa sjálf að gera myndbönd. Mikil þörf er á 
íslenskum kennslumyndböndum sem sýna hugmyndir að millimálum fyrir börn. Slík 

kennslumyndbönd eru til á ensku frá fyrirtækjum sem heita Tasty, Tasty junior, 
Tastemade og o.fl. Það getur verið vandasamt að ákveða hvað eigi að gefa börnum 
sínum í millimál, auðveld lausn er að gefa þeim jógúrt, kex eða önnur fljótleg matvæli. 

Þau þurfa ekki að vera flókin og það þarf ekki að taka langan tíma að útbúa þau. 
Þessvegna er verkefnið þarft til þess að fá góðar hugmyndir um millimál og í leiðinni er 

kennt börnum að búa þau til. Í rannsókn Ingibjargar og félaga kom í ljós að hlutfall 

óhollustu í fæðu barna eykst eftir því sem þau eldast. Talið er að um 20-25% af 
heildarorku í fæðu barnanna komi úr fæðuflokkum sem teljast næringarsnauðir 

(Ingibjörg Gunnarsdóttir, Hafdís Helgadóttir, Birna Þórisdóttir og Inga Þórsdóttir, 2013). 

Eins og talað var um hér áður er ekki mikið talað um millimál í íslenskum ráðleggingum 
og þá er hætta á að börn fái sér sætindi eins og kexköku og sykraða drykki milli máltíða 
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sem getur verið ástæða niðurstöðu rannsóknar Ingibjargar og félaga. Til að koma í veg 

fyrir að börn leiti einungis í orkurík, sykur- og saltmikil matvæli er að kenna þeim að 

velja hollari kostinn og byrja snemma að kenna þeim um hollar matarvenjur. Tel ég 

þetta verkefni þarft til þess að kenna börnum hvað millimál er jafnt sem að kenna þeim 

að búa til millimál sjálf með því að nota kennslumyndbönd sem kennslutæki. 
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5 Lokaorð 

Í þessari greinargerð var hugtakið millibitar útskýrðir. Millibita má skilgreina á 

mismunandi hátt en skilgreiningin sem stuðst var við í þessari greinargerð er sá matur 

sem fólk neytir á milli stórra máltíða. Samkvæmt rannsóknum um mataræði Íslendinga 
kom í ljós að börn neyttu of mikils af viðbættum sykri. Viðbætti sykurinn sem börnin 

neyttu var einkum í gos- og svalardrykkjum, sælgæti, kexi og ís. Þótt að ofþyngd og 

offita sem tengist millibitum hafi ekki verið aðal áhersluefnið, er þó mikilvægt að hafa í 
huga orkuþörf hvers og eins. Rannsóknir hafa sýnt að millimál geti leitt til ofþyngdar 

eða þess að þyngd stendur í stað. Ekki má gleyma því að sum börn borða lítið og þá þarf 

að gæta þess að þau fái þá næringu sem þau þarfnast.  

 Þeir sem aðhyllast notkun myndbanda í kennslu eru flestir sammála um að 

áhugahvöt og árangur nemenda aukist með notkun þeirra. Þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið virðast styðja þetta. Þeir sem ætla að nota myndbönd í kennslu þurfa að hafa 
margt í huga, svo sem lengd þeirra, efni, efnistök, framsetningu, lýsingu og gæði. Í 
ráðleggingum um mataræði frá Embætti landlæknis er lítið talað um millibita og mætti 

bæta því inn í ráðleggingar í framtíðinni. Við lifum á tíma þar sem tæknin er að þróast 
mjög ört. Tölvutæknin er orðin stór þáttur í nútímasamfélagi og tilvalið er að nýta hana 
til að fræða nemendur. 

 Auðvelt aðgengi er að myndrænu efni á Alnetinu og þar með ýmiss konar 
kennslumyndböndum sem henta vel sem kennslutæki. Myndböndin sem höfundur 
gerði eru ætluð bæði fyrir heimilið og í kennslu, eins og til dæmis í heimilisfræðum eða í 

heilsueflandi skólum. Þau geta einnig nýst á heimasíðum um hollar matarvenjur. 
Sýnikennsla með myndböndum er að aukast og eru möguleikarnir fleiri en sýnt er í 

þessum 15 myndböndum sem ég gerði. Ég vona að fleiri myndbönd sem tengjast 
millibitum muni bætast í safnið og að sem flestir geti nýtt sér þau.  
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Viðauki A – Útreikningar 

 

Millimál Hráefni Hitaeiningar 

Hnetusmjör m. poppkexi og 

bönunum 

Hnetusmjör: 25 g = 161 kkal 

Hrískökur saltaðar: 60 g = 62 

kkal 

Banani: 1/2 = 45 kkal 

266 kkal 

Hnetusmjör og epli Epli= ½ = 78 kkal 

Hnetusmjör: 25 g = 161 kkal 

239 kkal 

Hummus með flatkökum og 

gulrótum 

Hummus: 1 dl = 164 kkal 

Flatkökur: 33 g = 25 kkal 

Gulrætur: 60 g = 25 kkal 

244 kkal 

Hummus með hrökkkexi og 

gúrkum 

Hummus 1 dl = 164 kkal 

Hrökkkex: 2 sneiðar = 62 kkal 

Gúrka: 61 g = 8 kkal 

234 kkal 

Poppkex með avocado Hrískökur saltaðar: 60 g = 62 

kkal 

Avocado: 80 g = 133 kkal 

Kjúklingaskinka: 30 g = 27 

kkal 

Paprika: 20 g = 6 kkal 

Appelsína: 50 g = 28 kkal 

 

254 kkal 

Smoothie Kókosskyr: 170 g = 121 kkal 

Spínat: 20 g = 5 kkal 

Frosin jarðarber: 15 g = 15 

kkal 

Bananar: 50 g = 38 kkal 

Léttmjólk: 20 g = 9 kkal 

Hnetusmjör: 10 g = 64 kkal 

252 kkal 
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Chiagrautur Chiafræ: 1 msk = 60 kkal 

Grísk jógúrt: 100 g = 129 kkal 

Múslí: 20 g = 82 kkal 

Jarðaber: 50 g = 15 kkal 

Bláber: 50 g = 28 kkal 

Hindber: 40 g = 21 kkal 

335 kkal 

Grísk jógúrt með berjum Grísk jógúrt: 100 g = 129 kkal 

Jarðaber: 100 g = 30 kkal 

Bláber: 100 g = 57 kkal 

Múslí: 20 g = 82 kkal 

298 kkal 

Tortillapítsa Tortilla: 43 g = 126 kkal 

Kjúklingaálegg: 30 g = 51 kkal 

Samlokuostur: 30 g = 74 kkal 

Pizzasósa: 20 g = 6 kkal 

Avocado: 16 g = 25 kkal 

300 kkal 

Eggjabrauð með skinku Eitt egg = 126 kkal 

Smjör: 5 g = 37 kkal 

Skinka: 20 g = 21 kkal 

Nýmjólk: 20 g = 13 kkal 

Lífskorn, heilkornabrauð: 30 g 

= 75 kkal 

Pera: 90 g = 44 kkal 

258 kkal 

Hrærð egg með grænmeti Tvö egg = 75 kkal 

Samlokuostur í sneiðum: 75 

kkal 

Silkiskorin skinka: 30 g = 30 

kkal 

Rauð paprika: 50 g = 16 kkal 

Honeydewmelóna: 50 g = 18 

kkal 

264 kkal 

Tafla 1. Útreikningar  
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Viðauki Á – Myndbönd 

Tafla 2, hér fyrir neðan, sýnir stærri uppskriftir sem duga sem nokkur millimál. Stór og 

kröftug tæki eins og matvinnsluvél og blandari eru stundum notuð við gerð þessara 

uppskrifta og börn geta þurft aðstoð fullorðinna. Einnig er notaður heitur ofn og heit 
panna og er æskilegt að gera þær uppskriftir með fullorðnum.  

Uppskrift Vefslóð 

Hnetusmjör https://youtu.be/rdadF3FkP6Y 

Venjulegur hummus  https://youtu.be/cAWZN6j75ag 

Paprikuhummus  https://youtu.be/HAgKpFeTQAE 

Ristaðar kjúklingabaunir https://youtu.be/mWIgJ51S84Q 

Kálsnakk https://youtu.be/YRNDawO7vSo 

Granólabar  https://youtu.be/iMpx8aI1vl4 

Tafla 2. Stærri millibitar 

 

Tafla 3. hér fyrir neðan sýnir einn skammt af millibita. Hérna geta börnin einnig þurft 
aðstoð fullorðinna og er það tilgreint í myndböndunum.  

Uppskrift Hitaeiningar Vefslóð 

Hnetusmjör með poppkexi 
og bönunum/ Epli og 
hnetusmjör 

266 kkal/239 kkal https://youtu.be/Vcq5tYiE-H0 

 

Hummus með flatkökum og 
gulrótum/ Hummus með 
hrökkkexi og gúrkum  

244 kkal/234 kkal https://youtu.be/D4ZzIm41flw 

Poppkex með avocado og 
kjúklingaskinku  

254 kkal https://youtu.be/eDxzs2noGGI 

Smoothie  252 kkal https://youtu.be/kFRAip9W3Xg 

Chiagrautur 335kkal https://youtu.be/l2YdLJ2d_10 

Grísk jógúrt með berjum og 
múslí 

298 kkal https://youtu.be/Q_r0AhNlDgY 

Tortillapítsa  300 kkal https://youtu.be/aFc4vBoSeyM 

Eggjabrauð með skinku  258 kkal https://youtu.be/9A1x-
DWrbRU 

Hrærð egg með grænmeti  264 kkal https://youtu.be/OC1qgPFYjIg 

Tafla 3. Millibitar fyrir einn 


