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Ágrip
Fyrir um 25 árum síðan var sett í lög að íslensk grunnskólabörn ættu að eiga kost á máltíð í
skólanum í hádeginu. Á sínum tíma þurftu allir grunnskólar landsins að bregðast við og koma
á fót skólamötuneytum. Aðstaða barna til að matast getur haft mikið að segja um upplifun
og líðan þeirra. Þeir þættir sem hafa áhrif á matarupplifun einstaklinga eru m.a. tími til að
matast, þægindi, vinir, umhverfið og uppröðun. Matarhegðun fólks er að miklu leyti tilkomin
af því sem börnin alast upp við og því eru skólamötuneyti mikilvægur hlekkur í að kenna
börnum að borða heilsusamlega.
Verkefnið byggir á athugunum á 15 skólamötuneytum og er annars vegar unnin úr
gögnum rannsóknarinnar Skólamáltíðir á Norðurlöndum (ProMeal) og gögnum sem
undirrituð safnaði vorið 2019 á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi. Notaður var gátlisti
sem fyllt var inn í við heimsókn í hvern skóla og fylgst með skólamáltíðum nemenda.
Skólastjórnendur fengu jafnframt spurningalista til að fylla út. Niðurstöður voru settar inn í
Excel þar sem unnið var úr völdum atriðum sem snúa að umhverfi skólamötuneyta og rýnt í
niðurstöður og skólar bornir saman.
Niðurstöðurnar sýndu að flestir skólar geta gert betur á mörgum sviðum, en þar á meðal
eru t.d. notalegheit, tíminn sem nemendur fá til að matast, skömmtun, hljóðvist og
handþvottur. Það er von höfundar þessarar ritgerðar að í framhaldinu verði hlúð betur að
aðstöðu nemenda í mötuneytunum og að stjórnendur og starfsfólk skólamötuneyta nýti sér
niðurstöður og tillögur til úrbóta til að betrumbæta enn frekar skólamötuneytin sín.
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Abstract
25 years ago, laws were put in place that Icelandic children in elementary schools should
have the option for a hot meal at lunch time. This decision meant that all schools now had to
open up a cafeteria for their pupils. The atmosphere of school cafeterias can have a lot to
say about how kids experience and feel during their lunch time. Many aspects can affect
how people experience or enjoy food. Aspects such as the time they have to eat,
comfortability, friends, environment and alignment. How people behave around food is
mostly attributable from their upbringing and are school cafeterias therefore an important
link in teaching children how to eat healthy.
This assignment is built on visits to 15 school cafeterias. It includes data from a research
called “Skólamáltíðir á Norðurlöndunum” (School meals in the Nordic countries)(Promeal)
and data that the author collected in the spring of 2019 in the great Reykjavík area and in
the southern part of Iceland. A checklist was used in every visit to the schools and pupils
watched during their lunch break. School administrators also got a question list to fill out
and were the results put in an Excel file where schools were compared with important
factors.
The results show that most schools can do better in many areas. For example loudness in
the school cafeterias, time pupils have to eat, size of rations, handwash and coziness. The
author of this essay sincerely hopes that the results and ideas of improvement that this
essay finds may encourage school administrators to improve even greater their school
cafeterias.
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1

Inngangur

Skólamötuneyti eru jafn misjöfn og þau eru mörg en öll eiga þau það sameiginlegt að þjóna
sama tilgangi. Í þessari athugun var umhverfi skólamötuneyta skoðað en það er skylda
skólanna að sjá til þess að boðið sé upp á aðstæður fyrir nemendur til þess að matast
(Reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða nr. 657/2009). Tilgangur
athugunarinnar var að skoða hvort skólamötuneyti séu í takt við það sem lög, reglugerðir og
handbækur segja til um. Verkefni þetta er hluti af stærra verkefni sem nefnist ProMeal
(Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic countries) sem
er samnorræn rannsókn fagaðila í Svíþjóð, Finnlandi, Noregi og Íslandi.

1.1 Rannsóknin
ProMeal rannsóknin náði til ýmissa þátta sem sneru að skólamötuneytum og líðan og þar á
meðal var umhverfi skólamötuneyta skoðað. Skólamötuneyti í Svíþjóð, Finnlandi og á Íslandi
voru skoðuð en í Noregi borða nemendur nesti sitt inni í skólastofunum. ProMeal rannsóknin
er hluti af stærra verkefni sem heitir „Education of Tomorrow“ og var verkefnið styrkt af
Norrænu ráðherranefndinni. Markmið áætlunarinnar er að nýta niðurstöður til framtíðar um
hvernig megi bæta þá þætti sem skoðaðir eru (NordForsk.org, e.d; NordForsk.org, e.d-a;
Waling o.fl., 2016). Efnið í þessari ritgerð er unnið út frá gögnum ProMeal sem aflað var
skólaárið 2013-2014 og til viðbótar var gögnum safnað úr níu skólum vorið 2019.

1.2 Rannsóknarspurning
Markmið rannóknarinnar var að skoða aðstæður í skólamötuneytum á íslandi og spurningin
sem leitað var svara við er: Hverjar eru aðstæður í skólamötuneytum 15 íslenskra grunnskóla
og eru þær í samræmi við reglugerðir um skólamötuneyti?
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2

Fræðilegur bakgrunnur

Í næstu köflum verða skólamötuneyti á Íslandi, í Svíþjóð, Finnlandi, Englandi og Þýskalandi
skoðuð. Þá verða lög, reglugerðir um íslensk skólamötuneyti, Aðalnámskrá grunnskóla,
verkefnið Heilsueflandi skóli og Handbók um skólamötuneyti skoðuð. Rýnt verður í hvernig
æskilegast er að hafa umhverfi skólamötuneyta og átt er þar við lengd matartíma, framboð
matvæla, samverustund með fullorðnum, og hið manngerða umhverfi eins og hljóð, lýsing og
notalegheit. Að lokum verður farið yfir ráðleggingar um hreinlæti og mikilvægi vellíðunar.

2.1 Skólamötuneyti
Mötuneytið er staðurinn þar sem nemendur fá sér að borða í hádeginu á skólatíma og hafa
til þess nægan tíma og góðar aðstæður (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Börn eyða stórum
hluta dagsins í skólanum og er það hlutverk skólamötuneyta að sjá börnum fyrir
næringarríkum og góðum mat, auk þess eru skólamötuneyti einnig sá staður þar sem ætti að
kenna nemendum mikilvæga þætti eins og t.d. kurteisi, þolinmæði, mannasiði, hreinlæti og
félagslegar athafnir (Lýðheilsustöð, 2010).
Í þessum kafla verður fjallað um skólamötuneyti á Íslandi, í Svíþjóð, Finnland, Englandi og
Þýskalandi. Þá verður litið á hádegisverðarstundir í Danmörku og Noregi þar sem flestir
nemendur koma með nesti að heiman en ekki eru gerðar kröfur um sérstök mötuneyti í
öllum skólum í þeim löndum.
2.1.1 Skólamötuneyti á Íslandi
Í grunnskólalögum frá 1974 er enga sérstaka stefnu að finna hvað varðar skólamötuneyti eða
skólamáltíðir. Hins vegar segir í 25 gr. sömu laga að ef endurbætur á skólahúsnæði eða gerð
nýs húsnæðis sé framundan skuli gera ráð fyrir aðstöðu fyrir nemendur til að matast (lög um
grunnskóla nr. 63/1974). Í sömu lögum með endurbótum frá árinu 1991 má sjá að nefnd á
vegum Menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga hafi átt að vera ábyrg
fyrir áætlanagerð um innleiðingu skólamáltíða (Lög um grunnskóla nr. 49/1991). Fjórum
árum seinna eða í grunnskólalögum frá árinu 1995, 4 gr. er tekið fram að nemendur skulu
eiga rétt á skólamáltíðum á skólatíma (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í grunnskólalögum
frá árinu 2008 var bætt inn í að nemendur í grunnskólum landsins ættu rétt á máltíð á
skólatíma og ætti sú máltíð að samræmast opinberum ráðleggingum. Sveitarfélögin fengu
þar einnig heimild til að taka gjald fyrir slíkar máltíðir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).
Árin 2003 var Handbók fyrir skólamötuneyti fyrst gefin út. Hún hefur síðan verið
endurgerð nokkrum sinnum, síðast árið 2010. Var handbókin gefin út af Lýðheilsustöð, sem
nú tilheyrir Embætti landlæknis. Þegar þetta er skrifað er handbókin í endurskoðun en hún
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hefur að geyma leiðbeiningar fyrir skólamötuneyti m.a. um næringu, matseld og
matarframboð með grunnskólanemendur í huga. Þar er einnig að finna efni sem nýta má til
að efla vitund um hollt og gott mataræði. Mælt er með að stundin sem börnin fá til að
nærast sé notaleg og æskilegt er að fullorðnir borði með börnunum. Mælt er með því að
skólar bjóði uppá grænmetis- og ávaxtaáskrift ásamt heitum hádegisverði alla daga þar sem
heitur matur ætti að vera a.m.k. fjórum sinnum í viku og kaldur matur ekki oftar en einu
sinni. Grænmeti ætti þá að vera með öllum mat og þá helst hrátt frekar en soðið þar sem
börnum líkar yfirleitt betur við hrátt grænmeti. Vatn ætti þá alltaf að vera í boði ásamt
léttmjólk með einstaka máltíðum og þá sérstaklega fiskimáltíð. Matartímann ætti að nota
sem kennslustund þar sem kenndir eru borðsiðir, mannasiðir og hann nýttur til að spjalla
saman í rólegheitum. Gert er ráð fyrir a.m.k. 20 mínútum til að matast eða a.m.k. nógu
löngum til að nemendur nái að borða í rólegheitum. Þá er heppilegasti tími matarhlés talinn
vera á milli kl. 11:30 og 12:30 (Lýðheilsustöð, 2010). Í reglugerð um hollustuhætti (nr.
941/2007) er tekið fram að handlaug ætti að vera í hverri kennslustofu en þó ekki tekið fram
með mötuneyti, hins vegar er fjallað um mikilvægi hreinlætis og þrif í handbók fyrir
skólamötuneyti og þá sérstaklega um handþvott starfsfólk en ekkert um nemendur fyrir
matmálstíma (Lýðheilsustöð, 2010). Ekki er sérstaklega bent á mikilvægi handþvottar
nemenda fyrir matmálstíma í skólum í íslenskum ráðleggingum.
Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er gefin út af Mennta- og menningarmálaráðuneyti.
Námskráin er ígildi reglugerða og laga og hefur að geyma þann ramma sem ætlast er til að
farið sé eftir í grunnskólum Íslands. Í námskránni er einn af sex grunnþáttum menntunar
heilbrigði og velferð og er þar m.a. tekið fram að hlutverk þessa þáttar sé að börn fái þar
tækifæri til að skapa sér aðstæður til heilbrigðra lífshátta og fellur næring og hollusta þar
undir. Til að styðja við þennan grunnþátt geta skólar landsins fengið stuðning í gegnum
valfrjálst verkefni sem nefnist Heilsueflandi grunnskóli og má nálgast efni þess hjá Embætti
landlæknis. Í tilteknu verkefni er m.a. tekið fram að það sé hluti af félagslegum þroska barna
að borða saman og að mikilvægt sé að aðstæður og umgjörð máltíðarinnar séu góð.
(Embætti landlæknis, 2017).
2.1.2 Skólamötuneyti í Svíþjóð
Í Svíþjóð geta nemendur sótt hvaða skóla sem er og á allt sem viðkemur skólastarfi að vera
gjaldfrjálst og þar á meðal skólamáltíðir. Þetta á bæði við um ríkis- og einkarekna skóla
(skolinspektionen, 2015; skolmatSverige.se, e.d). Svíþjóð er annað tveggja landa í Evrópu
sem bjóða öllum börnum í grunnskólum landsins fríar skólamáltíðir. Hitt landið er Finnland.
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Fríar skólamáltíðir hafa verið í sænskum grunnskólalögum frá árinu 1997, en þrátt fyrir
það hefur þessi stefna verið talsvert lengur og hafa skólamáltíðir verið hluti af skólastarfi
síðan á síðari hluta 18. aldar (Patterson, E. og Elinder, L. S. 2015).
SkolamatSverige eða Skólamatur Svíþjóð er verkefni sem hefur það að markmiði að
hjálpa sænskum skólum við gerð og mat á ýmsu sem tengist skólamáltíðum og mötuneytum
en skólar safna upplýsingum um næringarinnihald og aðra gæðaþætti sem snúa að
skólamáltíðum. Verkefnið skiptist upp í sex hluta: Matarúrvalið sem skólinn býður upp á,
gæði næringar í matnum, öryggi matarins, framreiðsla máltíða og uppeldisfræði
skólamáltíða, umhverfisáhrif matarins og svo skipulag og stefna kringum skólamáltíðir. Þessa
þætti geta skólar skoðað hvern fyrir sig með hjálp verkefnisins og séð hvaða þætti megi bæta
og breyta og hvaða þættir það eru sem skólinn stendur sig vel í. Þá geta skólar nýtt sér þetta
verkefni aftur eftir þörfum til að fylgjast með árangri sínum. Leiðbeiningar og notkun þessa
verkefnis er skólum í Svíþjóð að kostnaðarlausu og nýta um 40% skóla í Svíþjóð sér
þjónustuna. Með verkefninu hafa sænskir skólar bætt ýmsa þætti og má þar m.a. nefna gæði
næringar og þjónustu (skolmatSverige.is, e.d). Þá geta sænskir grunnskólar einnig nýtt sér
handbókina Bra måltider i skolan frá Livsmedelsverket (2013) sem leiðbeinir m.a. skólum að
vinna með gæði og hollustu skólamáltíða.
Skolinspektionen eða sænska skólaeftirlitið er stofnun sem sér til þess að öll skólabörn,
allt frá leikskóla og upp í framhaldsskóla, hafi jafnan rétt á menntun og öruggu umhverfi.
Verkefnunum sem stofnunin sinnir var áður sinnt af menntamálaráðuneytinu, en síðan árið
2008 hefur Skólaeftirlitið starfað sem sér stofnun og byggir hún á sænskum
menntunarlögum frá árinu 2011. Stofnunin sér um gæða- og eftirlitsúttektir ásamt þvi að
veita ráð og leiðbeiningar (skolinspektionen, 2015; skolinspektionen, 2015-a).
Börn í sænskum grunnskólum borða hádegismatinn sinn í skólanum hvort sem þau koma
með hann sjálf að heiman eða nýta sér skólamáltíðirnar. Frá 1. júlí 2011 var það sett í sænsk
lög að skólamáltíðir eigi að vera næringarríkar og samkvæmt sænsku
næringarráðleggingunum (Livsmedelsverket, 2013; Patterson, E. og Elinder, L. S. 2015).
Það er stefna sænskra yfirvalda að fullorðnir, og þá helst kennarar, sitji með nemendum
sínum í hádegismat en sú hugsun er að matmálstíminn sé og ætti að vera hluti af námi
barnanna. Fullorðnir eru fyrirmyndir barnanna og er það á þeirra ábyrgð að kenna þeim um
holla og góða næringu. Börnin læra ekki bara um hollustu, fjölbreytni, gæði, uppruna og
mikilvægi góðrar næringar heldur einnig um matarvenjur, borðhald, umburðarlyndi,
samskipti, tjáningu og fl. Matartíminn ætti ekki að vera stressandi heldur róleg gæðastund
með samnemendum og kennara. Einhverjir skólar í Svíþjóð hafa tekið það upp að nýta
hádegismatinn inn í almenna kennslustund og fara nemendur með kennara sínum í matsal
skólans þar sem kennslustundin byrjar eða endar á hádegisverði. Eftir að nemendur hafa
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borðað matinn með kennara sínum fara þeir aftur í stofuna og klára kennslustundina þar. Hlé
fyrir leik koma annars staðar inn í daginn. Með þessu má minnka streitu hjá nemendum sem
oft fylgir matartímanum og hættan á að nemendur borði of lítið minnkar ásamt því að draga
má úr matarsóun (Livsmedelsverket, 2013; Livsmedelsverket, 2019).
Samkvæmt sænskum ráðleggingum ætti matartíminn að vera á tímabilinu kl. 11 til 13 og
að nemendur fái a.m.k. 20 mínútur til að borða. Innan þess tímaramma er ekki gert ráð fyrir
þeim tíma sem tekur að ná í matinn og ganga frá. Mælst er til þess að umhverfi
mötuneytisins sé hreint og jafnvel skreytt með plöntum en notalegt umhverfi stuðlar að betri
matarlyst og vellíðan. Þá ætti lýsing í mötuneytinu að vera góð ásamt því að hljóðstyrk ætti
að reyna að halda í lágmarki með viðeigandi búnaði (Livsmedelsverket, 2019).
SkolamatSverige sem komið var inn á hér áður hefur tekið saman skýrslu út frá þeim
niðurstöðum skólanna sem hafa nýtt sér þjónustuna. Í þeirri skýrslu sem á við um skólaárið
2014/15 kemur fram að flestir skólar kusu að skoða fleiri en færri þætti þar sem heildræn
nálgun væri betri. Góð máltíð þarf nefnilega að vera meira en bara næringarrík og til þess að
nemendur borði matinn þarf að skoða aðra þætti þar að auki og eru þeir m.a.
matarumhverfið, álit nemenda og væntingar ásamt öðrum þáttum sem spila inn í. Því er
maturinn einn og sér ekki aðalatriðið heldur spila þarna inn í fjölmargir aðrir þættir sem má
og þarf að nýta. Í sömu skýrslu kemur einnig fram að skólar bættu gæði matarins á milli ára
og var stór salatbar í níu af hverjum tíu grunnskólum. Þá bauð meirihluti skólanna upp á rétti
sem innihéldu rétt magn nauðsynlegra næringarefna eins og t.d. trefja, heilkorna og járns en
færri uppfylltu skilyrði um d-vítamín og hollar fitur (SkolmatSverige, 2015).
Skólamáltíðir í Svíþjóð samanstanda almennt af heitum aðalrétti þar sem val stendur á
milli rétta, þá er salatbar, brauð og drykkir (vatn og mjólk) í boði og þar að auki afgreiða
nemendur sig í flestum tilfellum sjálfir. Þá er flest allt grænmeti ferskt hvort sem það er borið
fram hrátt, soðið eða steikt en ekki úr dósum (SkolmatSverige.is, e.d).
2.1.3 Skólamötuneyti í Finnlandi
Það var árið 1923 að fyrstu leiðbeiningar um skólamáltíðir voru gefnar út í Finnlandi en þær
leiðbeiningar fjölluðu um mikilvægi þess að borða áður en komið væri í skólann og að
nemendur fengju hlé til þess að nærast. Árið 1930 voru svo matsalir settir inn í skipulagningu
nýrra skólabygginga og árið 1943 hófst fimm ára aðlögunartímabil þar sem allir
grunnskólanemendur í Finnlandi áttu að fá fríar skólamáltíðir. Eftir aðlögunartímabilið eða
árið 1948 var það sett í lög að öll finnsk grunnskólabörn fengju fría heita máltíð í hádeginu.
Það eina sem nemendur þurftu að koma með var mjólk og brauð til að bæta við máltíðina.
Árið 1983 hóf ríkið að greiða niður skólamáltíðir framhaldsskólanema og árið 1999 var það
sett í lög að allir framhaldsskólanemar ættu rétt á fríum hádegisverði (Tiilikainen, A.,
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Mokkila, M., Kotro, E. og Taskinen, T., e.d; Lukio, 2019; Ministry for foreign affairs of Finland
og Finnish national agency for education, 2019). Lögin segja að allir þeir sem stunda fullt
nám þar sem nærveru þeirra er krafist, eigi rétt á fríum máltíðum sem innihalda rétt hlutföll
næringarefna, en lögin ná til grunn- og framhaldsskólastigs. Ástæður þess að Finnar vilja
einbeita sér að þessum lögum eru m.a. þær að með réttri næringu er verið að draga úr ýmiss
konar heilsufarsáhættu seinna meir eins og t.d. sykursýki 2 (National Nutrition Council in
Finland, 2012).
Sveitarfélögin hafa umsjón með skólamáltíðum í grunnskólum og mega ef þess er óskað
ráða einkafyrirtæki til að matreiða og framreiða skólamáltíðirnar. Það verður hins vegar að
vera eftir ákveðnum skilyrðum. National Nutrition Council hefur gefið út handbók um
skólamáltíðir og eiga finnskir grunnskólar að fara eftir henni. Handbókin er gefin út á vegum
menntamálaráðuneytis þar í landi. Í handbókinni er m.a. fjallað um lengd hádegis- og
kaffitíma, umhverfi matmálstíma og næringarinnihald máltíða. Á hverjum degi skal máltíð
innihalda heitan mat á borð við fisk, hvítt/rautt kjöt, egg eða grænmetisrétt, ferskt salat í
salatbar, dressingar/olíur, mjólk, heilkornabrauð og smjör. Ef súpa eða grautar eru bornir
fram sem aðalréttur þarf einnig að bera fram aukarétt/hliðarrétt til að uppfylla kröfur um
næringarinnihald máltíðarinnar. Mælt er með að skólar bjóði upp á tvenns konar aðalrétt til
þess að koma til móts við sem flesta nemendur. Er þá átt við að hafa einn grænmetisrétt og
annan kjöt/fiskrétt. Þetta er gert til þess að mæta þeim nemendum sem velja frekar
grænmetisfæði og til þess opna þann kost að nemendur velji sér frekar grænmeti og þá
sérstaklega þeir sem ekki eru vanir að velja slíkt. Mikilvægt er að máltíðir sem bornar eru
fram í skólum séu rétt samsettar en til þess þarf sá matur sem börn borða í hádeginu í
skólanum að veita u.þ.b. þriðjung þess orku sem þau þurfa daglega (National nutrition
Council, Finnish national agency for Education and national institute for health and Welfare,
2017; Tiilikainen, A., Mokkila, M., Kotro, E. og Taskinen, T., e.d).
Eins og í Svíþjóð er horft á matmálstímann sem hluta af náminu þar sem nemendum eru
kenndir mannasiðir og reglur sem tengjast matmálstímum og því borða kennarar með
nemendahópum sínum. Þá eiga skólar samkvæmt aðalnámskrá þar í landi að veita
nemendum tækifæri til að taka þátt í skipulagningu skólamáltíða ásamt kennurum og þeim
sem sjá um að útbúa og elda matinn (National nutrition Council, Finnish national agency for
Education and national institute for health and Welfare, 2017).
Í finnsku ráðleggingunum er talað um að skólamötuneytið sé nægilega stórt svo allir
nemendur sem eiga að borða á sama tíma fái sæti og þurfi ekki að bíða í röð. Þá er bent á að
hafa matsalinn huggulegan og þannig uppbyggðan að róleg stemning skapist með góðri
lýsingu, hljóðeinangrandi vegg- og/eða loftskrauti, plöntum og öðru sem geri rýmið notalegt.
Afgreiðsla matarins sé þannig uppsett að fyrst nái nemendur sér í mat úr kalda borðinu eins
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og t.d. salatbar og fái sér síðan aðalréttinn. Síðast sæki þau drykki og brauð (National
nutrition Council, Finnish national agency for Education and national institute for health and
Welfare, 2017).
Samkvæmt Finnsku handbókinni eru 30 mínútur æskilegur tími til þess að matast og þar
að auki er mælt með 10-15 mínútum sem börn ættu að fá í frímínútur annahvort fyrir eða
eftir matartímann. Finnar hugsa þetta á þann hátt að fái börnin nægan tíma til að matast er
líklegra að þau borði hæfilega mikið og á eðlilegum hraða, auk þess að þau njóti matarins.
Stuttur tími eykur frekar líkur á því að börnin nái ekki að klára matinn og/eða borði óeðlilega
hratt. Það getur haft þær afleiðingar að börnin verði fyrr svöng aftur og leiti þá í óhollari mat
(National nutrition Council, Finnish national agency for Education and national institute for
health and Welfare, 2017). Finnsku leiðbeiningarnar minna einnig á mikilvægi handþvottar
og að aðstaða sé fyrir nemendur til að þvo sér um hendur fyrir matmálstíma (National
nutrition Council, Finnish national agency for Education and national institute for health and
Welfare, 2017).
2.1.4 Skólamötuneyti í Þýskalandi
Frá árinu 2004 hefur verið í þýskum lögum að skólar eigi að sjá til þess að hádegismatur
standi nemendum til boða í þarlendum grunnskólum. Lögin voru sett vegna breytinga sem
hafa orðið í skólakerfinu en með tímanum hefur skóladagurinn lengst með tilkomu
heilsdagsskóla. Lenging skóladagsins var gerð til þess að fækka árunum fram að
stúdentsprófi. Skólakerfið í Þýskalandi er frábrugðið því sem við þekkjum á Íslandi en í
Þýskalandi er grunnskólakerfinu skipt upp í nokkra flokka. Nemendur frá sex til níu ára (1.-4.
bekkur) eru í „Grundschule“ en öll börn byrja þar. Næst geta þau valið um að fara í
„Hauptschule“, „Realschule“ eða „Gymnasium“. „Hauptschule“ er fyrir börn frá 5.-9. bekk þar
sem farið er í sömu greinar og hinum tveim skólunum en hægara yfir. Þessi skóli er talinn
viðeigandi fyrir nemendur sem vilja fara í iðngreinar þar sem flestir nemendur vinna í
hlutastarfi með sem nemar. „Realschule“ er fyrir nemendur í 5.-10. bekk og „gymnasium“ er
fyrir nemendur frá 5.-13. bekk þar sem nemendur fá „diploma“ próf eftir útskrift og geta
farið beint í háskóla eftir þessa námsleið . Algengara er að nemendur velji „Realschule“
(Azevêdo, U.A. o.fl., 2014; How to Germany, e.d).
Þar sem skólakerfið hefur breyst þá eru flest börn meiri hluta dagsins í skóla eða
dagvistun. Líkt og á Íslandi þá er fjallað um mikilvægi næringar ungmenna en næring barna
og unglinga hefur áhrif á athygli, getu og einbeitingu þeirra og því þarf sú næring sem er í
boði að vera viðeigandi. Rétt næring getur komið í veg fyrir sjúkdóma á borð við sykursýki,
offitu, hjarta- og æðasjúkdóma o.fl. seinna meir (Azevêdo, U.A. o.fl., 2014).
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Handbók um gæðastuðul skólamáltíða í Þýskalandi kom fyrst út árið 2007. Annað og
endurbætt rit kom út árið 2009, það þriðja 2011 og það fjórða og núgildandi árið 2014.
Handbókinni er ætlað að styðja skólamötuneyti við að bera fram næringarríkar máltíðir við
fullnægjandi aðstæður. Matseðlagerð ætti að ná yfir fjórar vikur í senn eða 20 virka daga. Þar
koma fram ráðleggingar eins og hversu oft eða hversu sjaldan hvern fæðuflokk á að bera
fram. Kornvörur ættu að vera í boði alla þessa daga en þar af ættu a.m.k. fjórir dagar að
bjóða upp á heilkorna vörur og að hámarki fjóra daga kartöflur. Grænmeti ætti að vera í boði
alla daga og þar af a.m.k. átta skipti þar sem boðið er upp á hrátt óeldað grænmeti og ávextir
ættu að lágmarki að vera átta sinnum á þessu 20 daga tímabili. Mjólk og mjólkurvörur a.m.k.
átta sinnum, kjöt ekki meira en átta sinnum og þar af ætti þá að lágmarki fjögur skipti að
vera magurt kjöt. Fiskur að lágmarki fjórum sinnum og þar af ættu tvö skipti að vera feitur
fiskur. Olíur ættu að vera alltaf í boði sem viðbót og vatn og/eða sódavatn ætti að standa
nemendum til boða allan daginn þeim að kostnaðarlausu, jafnvel væri ósykrað ávaxta- eða
jurtate gott líka. Drykkir á borð við sykraða gosdrykki, djús, orkudrykki, ís, te o.fl. ættu ekki
vera til staðar. Nánari viðmið um fæðuflokkana er að finna í sömu handbók sem skólar eru
hvattir til að fara eftir þar í landi til þess að veita nemendum bestu mögulegu næringu sem
þeir þurfa (Azevêdo, U.A. o.fl., 2014).
Kenna ætti börnum reglur á borð við samskipti, hegðun og menningu en það svipar til
sömu þátta og á Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi þar sem horfa skal á matartímann sem hluta af
námi barnanna og ættu því kennarar eða aðrir umsjónarmenn að taka þátt í matartímanum
með þeim. Matarupplifun og stemning er ekki síðri en gæði matarins og því ætti að skapa
rými fyrir nemendur til að eiga jákvæð samskipti í matsalnum. Til þess að nemendur nái að
sinna öllu því sem við kemur hádegismálsverði ættu þeir að fá að lágmarki 60 mínútur til að
sinna því. Inni í þessum 60 mínútum er reiknað með þeim tíma sem tekur að koma sér í
mötuneytið, handþvottur, að standa í röð, leita að sæti, borða, rækta félagsleg tengsl ásamt
því að ganga frá eftir sig (Azevêdo, U.A. o.fl., 2014).
Þegar horft er á hönnun skólamötuneytis samkvæmt þýsku handbókinni er mælt með því
að rýmið sé bjart og með viðeigandi lýsingu, þægilegt, með aðlaðandi andrúmslofti þar sem
plöntur, myndir og borðskreytingar eru til staðar og að húsgögn og gólf séu á þann máta að
auðvelt sé að þrífa. Einnig þarf að gæta að hljóðvist en hávaði ætti að vera eins lítill og
mögulegt er þar sem stemningin í matartímanum stjórnast af miklu leyti af hávaðanum sem
getur skapast í matsalnum. Gott væri að hafa nemendur með í hönnun rýmisins og ef
möguleiki er á ætti að skipta matsalnum niður í svæði eftir aldri (Azevêdo, U.A. o.fl., 2014).
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2.1.5 Skólamötuneyti í Englandi
Ólíkt Svíþjóð og Finnlandi þá eru skólamáltíðir í Englandi ekki gjaldfrjálsar en frá september
2014 hafa nemendur á fyrsta og öðru ári í grunnskólum í Englandi fengið frían hádegisverð
(Long, R. 2020). Hins vegar eiga sumar fjölskyldur rétt á fríum máltíðum fyrir börnin sín ef
þær uppfylla ákveðin atriði eins og t.d. vegna fjárhagsvandræða heimilis. Þetta á við um
ríkisrekna skóla (Gov.uk, e.d).
Í Englandi gilda samt sem áður svipuð viðmið um gæði skólamáltíða og í þeim löndum
sem rædd hafa verið hér áður. Viðmiðunarreglur segja til um að sú fæða sem ætti að bjóða
upp á í breskum skólum á hverjum degi séu allar tegundir ávaxta og grænmetis, kornvörur,
kjötvörur og mjólkurvörur. Þá eru sykraðir drykkir og sælgæti ekki leyft (Statutory
instruments 2014. No 1603).
Líkt og í þeim löndum sem talað hefur verið um hér að ofan má finna hagnýtan leiðarvísir
um skólamáltíðir í Englandi og nefnist hann The school food standards. Leiðarvísirinn er
ætlaður öllum skólum í Bretlandi til þess að útbúa næringarríka matseðla (The Independent
School Food Plan, 2014). Í leiðarvísinum segir að holl og góð næring skipti gríðarlega miklu
máli og með því að bjóða börnum upp á hollar og næringarríkar máltíðir á skólatíma auki það
námsárangur og bæti heilsu nemenda. Mötuneytið skal vera snyrtilegt og aðlaðandi,
nemendur fái nægan tíma til að matast og aðstæðurnar þurfa að bjóða upp á að nemendur
geti notið þess að borða í návist vina, en félagslegi þátturinn skiptir ekki síður máli. Þá á
matartíminn að vera fróðlegur og lærdómsríkur þar sem nemendur læra bæði um uppruna
og mikilvægi þeirra matvæla sem þau borða (The Independent School Food Plan, 2015;
National governors association, 2016).
Í enska leiðarvísinum er bent á mikilvægi umsjónarkennara í matartímum og öðrum
þáttum sem viðkoma matarupplifun. Kennarinn á að fræða nemendur sína um fjölbreytt
mataræði bæði í matartíma og í kennslustundum. Auk þess er það hlutverk kennarans að
passa að nemendur sem koma með nesti fylgi sömu stöðlum og í skólanum (The
Independent School Food Plan, e.d).
Það er á ábyrgð skólans í heild sinni að upplýsa og fræða nemendur og eru dregnir fram
ýmsir aðrir þættir í leiðarvísinum sem enskir skólar ættu að hafa í huga. Þær ráðleggingar
sem eru m.a. settar fram eru þær að gott sé að hafa matseðil skólans sýnilegan bæði fyrir
nemendur og foreldra. Bent er á að þemadagar geta verið skemmtilegir og gott uppbrot, t.d.
með því að halda upp á alþjóðlega matardaginn. Þá gæti verið gagnlegt að gefa nemendum
tækifæri til að taka þátt í undirbúningi matartíma og er ein hugmynd þar að auki að hafa
gróðurhús eða matjurtagarð þar sem hægt væri að rækta grænmeti eða annað sem gæti nýst
í skólanum. Síðast en ekki síst ætti að horfa á matartímann sem hluta af skólastarfinu og
skilgreina matsalinn sem kennslustofu (The Independent School Food Plan, e.d).
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2.1.6 Nestisaðstöður og skólamötuneyti í Danmörku
Í Danmörku er ekki skylda að bjóða upp á skólamat en danska umhverfis- og
matvælaráðuneytið gefur út tillögur að hollum skólamáltíðum sem hægt er að nota sem
viðmið ef skólarnir kjósa að bjóða upp á heitan hádegisverð (Miljø og Fødevareministeriet,
2018). Það er að mestu leyti á ábyrgð sveitarfélaganna hvort og hvernig þessu er háttað í
hverjum skóla þar í landi. Um 80% almennra skóla í Danmörku bjóða upp á einhverskonar
matarþjónustu (morgunmat, hádegismat, ávaxtastund, millimál) og um 65% af þeim er með
hádegismat en langstærsti hluti hádegismatar í skólunum er samt sem áður nesti að heiman
(Anne Lind Hermansen og Iben Humble Kristensen, e.d). Mötuneyti er ekki að finna í öllum
dönskum skólum en þó eru einhverjir þeirra sem hafa slíkt. Sumir skólar hafa sérstakt
mötuneyti þar sem hægt er að kaupa mat en má þar nefna skólana í Kaupmannahöfn þar
sem EAT þjónustan er nýtt. EAT er matarþjónusta fyrir skóla þar sem börnum er séð fyrir
hollum og næringarríkum mat og hefur þjónustan verið nýtt þar síðan 2009. Öll börn eiga
rétt á þjónustunni og greiðir sveitarfélagið niður matinn og fer hlutfall niðurgreiðslu eftir
fjárhagstöðu foreldra (Klaus Mygind, 2019; EAT, e.d; FDB skolekontakten, e.d). Einhverjir
skólar hafa þó sérstaka aðstöðu til að borða nesti eins og t.d. matsal, aðstöðu á gangi eða í
garði skólans en þá eru einhverjir skólar sem hafa ekkert slíkt og borða þá nemendur nestið
sitt í skólastofunni. Talað er um að matarhléið geti verið allt frá 10 mínútum og upp í 40
mínútur þar sem nemendur borða saman í góðu félaglegu umhverfi (FDB skolekontakten,
e.d).
Danska umhverfis- og matvælaráðuneytið gefur út leiðbeiningar um skólanesti og nefnast
þær „GI’ MADPAKKEN EN HÅND“ sem mætti útleggja „Að gefa matarpakkanum fimmu“ og
skilgreina má þannig að nestið ætti að vera hollt og gott og eru það fimm atriði sem lögð er
áhersla á. Ráðleggingarnar eru svohljóðandi:

1. Brauð ætti að vera rúgbrauð eða heilkorna þar sem það er trefja-, vítamín- og
steinefnaríkt og veitir meiri mettun en fínt brauð.
2. Grænmeti sem snakk, salat eða álegg. Grænmetið inniheldur vítamín, steinefni og
trefjar.
3. Álegg ætti að vera kjöt, egg, ostur eða belgjurtir. Mælt er með að velja magurt
kjötálegg og osta.
4. Fiskur ætti að vera a.m.k. tvisvar í viku sem aðalréttur og nokkrum sinnum í viku sem
álegg eða salat. Gott er að velja mismunandi tegundir af fiski bæði feitan og magran
en feitur fiskur er ríkur af D-vítamíni.
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5. Ávextir ættu að vera hluti af daglegu nesti fólks en þeir eru ferskir og ódýr viðbót við
máltíðina. Þurrkaðir ávextir og hnetur eru þá einnig góður kostur en í þeim er mikil
orka en eru þó betri en sykrað nammi.
(Miljø og Fødevareministeriet, 2019).

Stefna sem gefin var út árið 2018 af Danska ríkinu sem er til þess ætlað að knýja fram
breytingar í átt að betri matarvenjum ungra sem aldinna þar í landi segir að flest öll börn fari
í leikskóla í Danmörku og öll börn í grunnskóla. Nýta eigi þann vettvang til að kenna börnum
um heilbrigðar matarvenjur sem snúa að góðri og réttri næringu ásamt þeim venjum sem
ætti að tileinka sér þegar að borðað er. Líkt og flest önnur lönd sem talað hefur verið um þá
skiptir umhverfi máltíðanna miklu máli ásamt því að gefa nemendum nægan tíma til að
matast. Stjórnvöld í Danmörku hefur þá stefnu að halda áfram að tryggja að heilbrigðar
máltíðir og góðar aðstæður séu til staðar í menntastofnunum þar í landi. Styðja á
menntastofnanir til þess að veita nemendum grunnskilning á mat og heilsu en þá er áhersla
einnig lögð á að efla vitund þeirra á sögu og menningu matvæla í Danmörku (The Ministry of
Environment and Food, 2018).
2.1.7 Nestisaðstöður og skólamötuneyti Í Noregi
Í Noregi er að finna viðmið um skólanesti sem nemendum er ráðlagt að fara eftir, en flestallir
nemendur koma með nesti að heiman og er dæmigert nesti samloka með kjötáleggi, osti eða
kæfu, ávöxtur og/eða grænmeti og mjólk eða vatn að drekka. Þá eru einhverjir skólar með
mötuneyti þar sem nemendur geta keypt sér hádegismat. Landlæknisembættið í Noregi segir
að allir skólar ættu að bjóða upp á áskrift á grænmeti og/eða ávöxtum og mælt er með því að
öll skólabörn séu skráð í hana. Flest börn borða of lítið grænmeti og ávexti á degi hverjum
þar í landi en ef nemendum stendur slíkt til boða er líklegra er að þau borði meira af
grænmeti og ávöxtum. Frá 2009-2014 voru ávextir gjaldfrjálsir í skólum en þegar ný
ríkisstjórn tók við 2014 var því hætt. Nemendur eiga að hafa aðgang að drykkjarvatni á
matartíma og á milli þeirra ásamt því að geta verið í mjólkuráskrift. Ekki er mælt með því að
nemendur séu með sykraða drykki á borð við gos og ávaxtasafa þar sem það hefur skaðleg
áhrif á tannheilsu fólks og þá á nemendum ekki að standa til boða drykkir sem innihalda
koffein. Takmarka ætti framboð á sætabrauði og mikið sykruðum mat, súkkulaði, sælgæti og
snakk ætti alls ekki að vera í boði. Landlæknisembættið mælir með að skólar bjóði upp á
fjölbreyttan mat sem tengist aðallega plönturíkinu eins og grænmeti, ávexti, ber, gróft korn
og fiskur og þá ætti að takmarka unnar kjötvörur, rautt kjöt, salt, sykur og mettaða fitu
(Helsedirektoratet, 2015; Matportalen, e.d; Waling o.fl., 2016).
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Í ráðleggingunum frá landlækni um umgjörð málsverðar segir m.a. að nemendur ættu að
fá a.m.k. 20 mínútur til þess að borða og æskilegast sé að nemendur fái ró og næði til þess.
Tími sem fer í að þvo hendur og finna til nesti er ekki innan þess tímaramma. Áhersla er lögð
á að handlaugar séu til staðar ásamt sápu en ef það er ekki er mikilvægt að nemendur hafi
aðgengi að sótthreinsandi efni. Það rými sem nemendur borða í ætti að vera þess eðlis að
nemendur geti sinnt félagslegum þörfum sínum en matartíminn er hluti af félagsþroska
nemenda. Hvort sem nemendur borða í matsal þar sem hann er til staðar eða í kennslustofu
þarf að hafa í huga að rýmið þarf að vera notalegt og nemendur eiga að geta notið þess að
borða í góðum félagsskap. Þá telja Norðmenn að æskilegast sé að fullorðnir einstaklingar
borði með nemendum til að tryggja að allt fari vel fram. Fullorðnir eru fyrirmyndir barnanna
og því mikilvægt að þeir kenni nemendum góðar matarvenjur ásamt því að fræða þá um
ýmsa þætti sem viðkoma matarmenningu, upplifun o.fl. á meðan á matartímanum stendur.
Tekið er fram í ráðleggingum landlæknis að skólar ættu að vera meðvitaðir um notkun
sjónvarpa eða annarra skjátækja á meðan matartíma stendur en slíkt getur truflað
matartímann og því ekki mælt með því að nota slíkt á meðan borðað er (Helsedirektoratet,
2015)
Norðmenn leggja áherslu á að allir nemendur nærist en næring er einn lykilþáttur þess að
nemendur geti komist í gegnum daginn. Þeir nemendur sem ekki koma með nesti eða
peninga til að kaupa sér mat eiga að hafa tækifæri til þess að fá að borða í skólanum en
skólar ættu að vera með einhverskonar áætlun til að tryggja að nemendur fái næringu. Mælt
er með því að þeir nemendur sem ekki koma með nesti geti fengið brauð með áleggi á
kostnað skólans. Ef sömu nemendur eru ítrekað að koma án nestis eða peninga þurfa
skólarnir að leysa vandamálið í samráði við nemendur og fjölskyldur þeirra til að finna lausn á
því og tryggja að viðkomandi fái næringu á skólatíma (Helsedirektoratet, 2015).
2.1.8 Samantekt um skólamötuneyti
Löndin sem farið hefur verið yfir hér að ofan eru að einhverju leyti lík en á sama tíma ólík.
Flest eiga þau það sameiginlegt að hafa sérstaka aðstöðu fyrir nemendur til að matast þar
sem þeir geta komið með nesti, keypt sér mat eða verið í mataráskrift. Danmörk og Noregur
eru þar undanskilin en þar er ekki skylda að hafa sérstakt mötuneyti en mælt er með því og
hafa einhverjir skólar orðið við því. Svíþjóð og Finnland eru einu löndin sem leggja áherslu á
að veita öllum nemendum landsins fríar næringarríkar skólamáltíðir á degi hverjum en á
Íslandi, í Englandi og Þýskalandi eru einungis gerðar kröfur um að nemendum standi til boða
þessi kostur og þá gegn gjaldi. Öll löndin eiga það sameiginlegt að mælt er með
næringarríkum og hollum mat og gefnar eru út leiðbeiningar og leiðarvísar um hvernig
nemendur og skólar geta útfært máltíðirnar á þann veg eða leiðbeint nemendum hvernig
útbúa megi hollt og gott nesti. Áhersla er þá lögð alls staðar á að nemendur fái næði og
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góðan tíma til að matast í góðu umhverfi. Þá er talað um í öllum löndunum að fullorðnir ættu
að borða með nemendum þar sem þeir eru fyrirmyndir barnanna og geta kennt þeim góðar
matarvenjur. Þá er alls staðar lagt upp með að ávextir og grænmeti séu stór partur af
heilsusamlegu mataræði og ætti að bjóða uppá slíkt annað hvort í áskrift eða að nemendur
komi með það að heiman. Mismiklar áherslur er að finna um kröfur sem snúa að umhverfinu
sjálfu í matsal eða þeim stöðum sem nemendur matast á, en þó má sjá að Svíþjóð, Finnland
og Þýskaland taka það nokkuð skýrt fram að umhverfið sjálft skipti máli.

2.2 Reglugerðir um skólamötuneyti á Íslandi
Í lögum, reglum, Aðalnámskrá, handbókum og efni frá Embætti landlæknis er að finna ýmsa
punkta sem viðkoma skólamötuneytum og umhverfi þess. Hér á eftir verður farið yfir þessa
punkta til að sjá til hvers er ætlast af skólamötuneytum á Íslandi.

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008)






20. gr. Skólahúsnæði
Húsnæði og allur aðbúnaður skal taka mið af því að tryggja öryggi og vellíðan
nemenda og starfsfólks, svo sem hvað varðar hentugan húsbúnað, hljóðvist,
lýsingu og loftræstingu.
23. gr. Skólamálsverðir
Í grunnskóla skulu nemendur eiga kost á málsverði á skólatíma í samræmi við
opinber manneldismarkmið. Sveitarfélögum er heimilt að taka gjald fyrir
skólamáltíðir samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem þau setja.
24. gr. Aðalnámskrá
- Í aðalnámskrá skal m.a. leggja áherslu á:
b. líkamlega og andlega velferð, heilbrigða lífshætti og ábyrga umgengni við líf og
umhverfi.

Reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða (nr. 657/2009)
 3. gr. skólahúsnæði, skólalóð og búnaður
...nemendum og starfsfólki skóla sé tryggt öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi
sem skapar öryggi og vellíðan þeirra svo sem varðandi hentugan húsbúnað,
hljóðvist og lýsingu, fjölbreytni í náms- og leikaðstöðu og annan búnað.
 5. gr. Lágmarksaðstaða
Aðstaða fyrir nemendur til að neyta málsverða og til viðveru utan kennslustunda.
Byggingarreglugerð (nr. 112/2012)


11.1. gr. Hljóðvist – varnir gegn hávaða
... þess skal gætt sérstaklega að hljóðvist sé góð í umhverfi barna, s.s. í leikskólum,
grunnskólum, frístundaheimilum og öðrum stöðum þar sem börn dvelja.
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Reglugerð um hollustuhætti (nr. 941/2007)
 37. gr. Húsnæði
Dagsbirta eða lýsing skal vera góð. Innanstokksmunir skulu vera við hæfi notenda.
 37. gr. Húsnæði
Handlaug skal vera í hverri kennslustofu. Sé mötuneyti starfrækt í skóla skal
nemendum séð fyrir sérstakri aðstöðu til að matast.
Úr Aðalnámskrá (2011)
 Skólaumhverfið þarf að stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og góðu
framboði á fjölbreyttum mat. Leggja þarf áherslu á uppeldis- og félagslegt gildi
máltíða meðal annars með því að gefa nægan tíma til að nærast.
Úr verkefninu heilsueflandi grunnskóli (2013)
 Nemendur eigi kost á hollum og næringarríkum mat.
 Að skólastjórnendur og yfirmenn hafi yfirsýn yfir næringu nemenda á meðan þeir
dvelja í skólanum.
 Skapa góðar aðstæður og umgjörð fyrir máltíðirnar.
 Umgengnisreglur og nægur tími til að matast.
Úr Ritröð um grunnþætti menntunar: Heilbrigði og velferð (2013)
 Ungmennum standi til boða hollur og næringarríkur matur í skólum.
 Tryggja þarf góð húsakynni og nægilegan tíma til að matast.
 Krafa um að sú næring sem nemendur fá í skólum uppfylli skilyrði um góða og vel
samsetta fæðu.
 Félagslegar aðstæður og umhverfi skiptir máli.
 Hávaði þarf að vera undir hávaðamörkum.
 Dæmi um góðar venjur í skólum eru t.d: hafa vatn og mjólk í boði, bjóða upp á
ávaxta- og grænmetisbar sem hluta af mataráskrift, hvetja nemendur til að koma
með ávexti og grænmeti í nesti, gott að hafa kennara og aðra stafsmenn með í
matartíma í matsal og borða með nemendum.
Úr Handbók fyrir skólamötuneyti (2010)
 Æskilegt er að fullorðnir borði með börnum til að sýna gott fordæmi.
 Matartíminn þarf að vera nógu langur.
 Mikilvægt að hafa umgengnisreglur fyrir matsalinn og matartímann.
 Hreinlæti og þrif mikilvæg.
 Starfsfólk þarf að hafa þekkingu á réttri meðhöndlun og öryggi matvæla.
 Umgengnisreglur um hreinlæti starfsfólks mötuneyta.
Allar þessar reglugerðir, lög og leiðarvísar eiga það sameiginlegt að segja að í öllum skólum
skuli vera viðeigandi aðstaða fyrir nemendur til að matast sem felur í sér öruggt umhverfi.
Nemendur hafi kost á að fá hollan og næringarríkan mat gegn gjaldi og nægan tíma til að
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nærast. Aðstæður mötuneytisins ættu að vera á þann veg að nemendur ættu að geta sinnt
félagslegum þörfum sínum í rólegheitum.

2.3 Umhverfi skólamötuneyta
Börn eyða stórum hluta dagsins í skólanum og vissulega hefur fæðuumhverfi skólans áhrif á
fæðuval þeirra. Fæðuval er samspil margra þátta og hefur skólinn og skólamötuneytið eitt og
sér ekki úrslitavald á fæðuvali nemenda. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að matarvenjur
fólks eru tilkomnar af samspili margra þátta, meðal annars upplifun einstaklings af mat í
bernsku. Þeir þættir sem taldir eru hafa áhrif á fæðuval einstaklinga eru m.a. bragð, tími,
þægindi, kostnaður, fjölskylda, vinir, skóli, umhverfið, uppröðun, vinnustaður, kyn o.fl.
(Story, Neumark-Sztainer og French, 2002; Stroebele og De Castro, 2004). Skólamötuneyti
skipta því miklu máli þegar kemur að mataræði grunnskólabarna. Mötuneytið er sá staður
þar sem nemendur borða saman og ætti hann að vera notalegur ásamt því að vera fyrirmynd
góðrar og hollrar næringar og ætti að horfa á sem hluta af námi í skólum (Embætti
landlæknis, 2013; Livsmedelsverket, 2013).
Umgengnisreglur eru nauðsynlegar til þess að matartíminn geti verið ánægjulegur og að
öllum líði vel. Því þurfa nemendur að sýna starfsmönnum mötuneyta þolimæði, tillitsemi og
kurteisi og mikilvægt er að þessar áherslur komi fram strax í upphafi skólagöngu því betur
gengur að móta hegðun en að breyta henni (Embætti landlæknis, 2013; Lýðheilsustöð, 2010;
Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Mötuneytið er sá
staður þar sem nemendur fá tíma til að sinna félagslegum athöfnum ásamt því að hvílast og
endurnærast. Passa þarf að nemendur fái a.m.k. 20 mínútur til að matast og að mikill hávaði
skapist ekki þar sem hann getur valdið þreytu (Margrét, Fanný og Erla, 2013).
Ung börn og sérstaklega unglingar hafa mikla þörf fyrir næga orku vegna líffræðilegra
breytinga. Ónæg næring getur haft skaðleg langtímaáhrif eins og t.d. á vöxt, kynþroska og
heilsufarsvandamál eins og járnskort, offitu, vannæringu, tannskemmdir o.fl. Rannsóknir,
bæði innlendar og erlendar hafa sýnt fram á að unglingar borða næringarsnauða fæðu og
lítið af trefjum, ávöxtum og grænmeti (Story, o.fl., 2002; Inga Þórsdóttir og Ingibjörg
Gunnarsdóttir, 2006; Margrét, Fanný og Erla, 2013). Nemendur sem nærast vel eiga
auðveldara með einbeitingu og gott mataræði getur haft áhrif á námsgetu og hegðun. Það
hefur því mikið að segja hvaða matvæli eru í boði í skólamötuneytum (Embætti landlæknis,
2013; Story, Kaphingst, Robinson-O‘Brian og Glanz, 2008).

2.4 Húsbúnaður og umhverfið
Í handbók sem gefin er út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu um velferð og öryggi
barna í grunnskólum er fjallað um húsbúnað. Öll húsgögn eiga að vera örugg og ef búnaður
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er á hjólum eins og borð eða stólar þarf að gæta þess að hann hafi þann möguleika að hægt
sé festa hann með þar til gerðum festingum sem auðvelt er að losa. Þá eru slík húsgögn talin
varasöm þar sem þau geta verið völt og þannig skapað hættu. Hillur eiga að vera boltaðar við
vegg svo ekki skapist hætta á að þær velti ef barn klifrar í þeim eða ef náttúruhamfarir eiga
sér stað eins og t.d. jarðskjálfti. Borð og stólar eiga að vera örugg og ef sá búnaður er að
einhverju leiti skaddaður þarf að sjá til þess að hann sé lagfærður strax (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2018).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að persónulegt umhverfi hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd og
þroska nemenda. Að leyfa nemendum að taka þátt í að skapa þægilegt og skemmtilegt
umhverfi hefur jákvæðari áhrif og gagnlegt gæti verið að fá nemendur til að búa til listaverk,
veggspjöld eða annað sem gæti tengst matsalnum og þeir jafnvel gert þessa hluti í samvinnu
við kennara skólans (Smarter lunchroom, e.d; Maxwell og Chmielewski, 2008). Rannsóknir
hafa einnig sýnt að matarumhverfið hefur áhrif á matarvenjur og líðan. Einnig hafa
veggspjöld áhrif ásamt húsbúnaði, litum á veggjum, uppröðun borða og stóla og matsalnum í
heild sinni áhrif (Stroebele og De Castro, 2004).
Uppröðun í skólamötuneytum er með ýmsu móti en mælt er með að velja hringlaga borð
með lausum stólum í stað langra borða með bekkjum en með hringborðum má þétta hópinn
sem situr saman. Þá er einnig heppilegt að borð séu þannig uppsett að vinahópar geti setið
saman en hægt er að raða borðum upp í stóra og litla hópa en yngri börn eru líklegri til að
sitja saman í stærri hópum heldur en þau eldri (Pannell, D.V., Brodeur, P. Og Wilkening, V.,
1983; The American Occupational Therapy Aassociation AOTA, e.d).

2.5 Matartíminn, aðstæður og búnaður.
Góðar aðstæður skólahúsnæðis stuðla að jákvæðari skólabrag og námsárangri (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2018).
Í Bandaríkjunum er að finna verkefni sem kallast Smarter lunchroom movement og var
það sett af stað árið 2009 af Cornell University Food og Brands Lab. Bandaríska
landbúnaðarráðuneytið styrkti verkefnið til rannsókna sem nýtast í það verkefni.
Verkefnið leggur áherslu á góðar matarvenjur og hvernig megi stuðla að því að nemendur
tileinki sér heilbrigt og hollt mataræði. Í leiðarvísinum sem þeir gefa út eru ýmsar gagnlegar
upplýsingar og ráð sem öllum stjórnendum grunnskóla og skólamötuneyta væri hollt að hafa
í huga til þess að efla umhverfi skólamötuneyta. Má þar nefna aðgerðir sem snúa að aðgengi
grænmetis og ávaxta, aðgengi að uppröðun matar, framboð af mat og viðmót starfsfólks
(Smarter Lunchroom, e.d; Action for healthy kids, e.d; Smarter Lunchroom, e.d-a).
Áherslur í Smarter lunchroom movement eiga margt sameiginlegt með íslenskum
ráðleggingum en má þar nefna að gott gæti verið að hafa í boði tvær tegundir af ávöxtum og
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grænmeti af hvaða tagi sem er og gott er að passa að hafa ávextina og grænmetið skorið í
hæfilega stóra bita svo auðveldara sé að neyta þeirra án fyrirhafnar. Þá er talið líklegra að
nemendur taki sér bita ef ávöxturinn er aðgengilegur, jafnvel á tveimur stöðum í matsalnum.
í Smart lunchroom movment er bent á að góð leið til að fá nemendur til að fá sér grænmeti
sé að hafa það sýnilegt á hverri stöð sem þau sækja sér mat ásamt því að bjóða upp á
salatbar. Þá mæla íslenskar ráðleggingar með að grænmeti sé í boði alla daga með
hádegisverði og að ávextir og grænmeti ættu að standa til boða í áskrift nemenda sem
morgunhressing. Samkvæmt Smarter lunchroom movement ætti aðalrétturinn að vera
fremstur í röðinni þar sem nemendur ná sér í mat en ástæðan fyrir því er að börn taka
yfirleitt mest af því sem er fyrst og því betra að þau taki frekar aðalréttinn heldur en meira
meðlæti (Smarter Lunchroom, e.d; Lýðheilsustöð, 2010). Þetta er þvert á ráðleggingar Finna
en þeir mæla með í sínum ráðleggingum að nemendur taki fyrst mat úr salatbar svo aðalrétt
og að lokum drykki og brauð (National nutrition Council, Finnish national agency for
Education and national institute for health and Welfare, 2017).
Ráðleggingar sem AOTA (The American occupational Therapy Association, Inc) gefur út
um aðstæður í skólamötuneytum segir að huga ætti að þeim fjölda sem er í mötuneytinu
hverju sinni svo nemendur fái nægt rými til að athafna sig þegar þeir ná í mat og borða.
Ganga ætti úr skugga um að mötuneytið sé hreint og aðlaðandi og hafa litrík veggspjöld og
plöntur á borðum og þar að auki ætti að sjá nemendum fyrir aðstöðu á hentugum stað til að
þvo hendur fyrir matartíma. Einnig ætti að passa upp á að borð og stólar séu í hentugri stærð
fyrir nemendur. Bent er á að nota borðdúka og mjúkt gólfefni til að draga úr hávaða.
Hringborð eru talin heppilegur kostur til að auka félagsleg samskipti nemenda og æskilegast
er að fullorðnir séu með nemendum á matartíma (The American occupational Therapy
Association, e.d).
Viðmót starfsfólks hefur einnig mikið að segja, en ánægt starfsfólk endurspeglast í
nemendum. Starfsfólkið þarf að sýna kurteisi, þolinmæði, hvatningu og vera áhugasamt til
þess að fá börnin til að velja fjölbreytt á diskinn. Gott er að hafa fyrirmynd af matnum uppi
við. Annað hvort með því að hafa sýnilegan disk með máltíð dagsins þar sem hún er rétt upp
sett, eða mynd af réttinum og þá helst í litmynd, ásamt því að hafa nafn matvælanna þar
sem við á. Talið er gagnlegt að leyfa nemendum að taka þátt í gerð matseðla og nöfnum
rétta en börn og unglingar geta haft fjörugt ímyndunarafl og þar að auki finnst þeim
skemmtilegt ef þeirra hugmyndir eru notaðar (Smarter lunchroom, e.d; Lýðheilsustöð, 2010).

2.6 Hljóðvist
Ef horft er á matartímann í grunnskólum sem hluta af námi barna ættu aðstæður þar að vera
á þann veg að þær samræmist öllum þeim væntingum sem lög, reglur og handbækur segja til
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um. Í Reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða (nr. 657/2009), lögum
um grunnskóla (nr. 91/2008) og byggingarreglugerð (nr. 112/2012) er að finna tilmæli um
hljóðvist. Hljóðvist skal vera góð í umhverfi barna svo sem í grunnskólum og leikskólum eða
öðrum stöðum þar sem börn dveljast. Mikill hávaði getur bæði valdið óþægindum og verið
heilsuspillandi. Afleiðingar mikils hávaða getur komið fram sem minna þol fyrir hávaða, skert
heyrn og jafnvel aukahljóð eins og stanslaust suð í eyrum. Heyrnin skaðast yfirleitt á löngu
tímabili og því verða aðilar ekki varir við vandamálið strax. Þá eru það aðrir þættir eins og
neikvæð áhrif á atferli barna eða vitsmunalega þætti og getur hávaði haft áhrif á einbeitingu,
streitu, rödd, minni, félagslíf o.fl. (umhverfisstofnun, 2011; heyrnataeki.is, e.d).
Desibel eða dB er mælieining fyrir hljóðstyrk og er hljóðstyrkur fyrir venjulegt talmál á
bilinu 50-70 dB. Ef einstaklingur er undir stöðugum hávaða í 15 mínútur í 100 dB styrk getur
hann hlotið varanlegan skaða af en dæmi um hávaða sem nær allt að 100 dB er t.d. keðjusög
og flugeldar (heyrn.is e.d). Heilsuspillandi hávaði liggur við 85 dB mörk en samkvæmt
reglugerð um varnir gegn álagi vegna hávaða á vinnustöðum (nr. 921/2006) í 5. gr. um
sérstök vinnusvæði ætti hávaði ekki að fara yfir 60 db í matar- og kaffistofum en engin slík
ákvæði eru til sem við eiga sérstaklega um börn önnur en 85 dB heilsuspillandi hávaðamörk.
Hafa skal í huga að börn eru viðkvæmari fyrir hávaða en fullorðnir (Margrét María
Sigurðardóttir, 2012; Reglugerð um hávaða. nr. 724/2008). Þegar einstaklingur er í stöðugum
hávaða verður talhljóð óskiljanlegt og því erfiðara að hlusta og viljinn og/eða getan til þess
verður minni eða enginn. Þannig getur hlustun haft neikvæð áhrif á málþroska barna þar sem
þau heyra ekki rétt og festa því ekki talhljóð, setningar né orð rétt í minni. Þetta hefur meiri
áhrif á börn en fullorðna og hefur mikill hávaði þannig neikvæð áhrif á málþroska (Valdís. I.
Jónsdóttir, 2014). Þeir sem þjást af heyrnarskerðingu eiga erfitt með að halda uppi
samræðum þar sem er hávaði, einstök hljóð verða þeim ógreinanleg og þeir eiga það til að
hækka í sjónvarpi eða útvarpi það hátt að það veldur öðrum óþægindum. Þeir eiga erfitt með
að skilja þegar talað er í síma og þeir hvá oft. Þeir sem verða fyrir heyrnarskerðingu geta ekki
læknast þar sem heyrnarskerðing stafar af því að skynhár í innra eyra eru skemmd og þau
vaxa ekki aftur. Því þurfa þeir sem þjást af heyrnarskerðingu oft að nota heyrnartæki en þau
tæki magna upp hljóð sem skiljast illa og hjálpa því einstaklingum að skilja tal betur (heyrn.is
e.d).
Það er í eðli okkar að hækka röddina þar sem er mikill hávaði. Mikill hávaði getur því haft
skaðleg áhrif á röddina sem getur haft slæmar afleiðingar. Mikil áreynsla á rödd getur orðið
til þess að einstaklingur fái raddþreytu, ráma rödd eða raddbresti og jafnvel langvarandi eða
viðvarandi hæsi (Sala E, Laine A, Simberg S, Pentti J, Suonpää J. 2001; Valdís. I. Jónsdóttir,
2014). Þegar raddbönd skaðast eftir mikla áreynslu kallast sú skemmd „raddbandahnútar“
eða „söngvahnútar“. Þegar þesskonar raddskemmd er komin verður röddin krónískt hás þar
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sem raddböndin ná ekki að titra á þann veg sem þau eiga að gera. Þetta þýðir ekki endilega
að þessu fylgi sársauki heldur raddveilum eins og langvarandi hæsi, þreytu við söng eða
langar samræður (Valdís. I. Jónsdóttir, 2014).
Þar sem börn koma við sögu er mikilvægt að hafa aðstæður þannig að hljóðvist sé
sérstaklega hönnuð þannig að hún sé góð. Algengt er að matsalir í skólum séu nýttir undir
ýmsa aðra starfsemi og því ekki hannaðir sem matsalir eingöngu. Matsalirnir eru meðal
annars nýttir undir skemmtanir eða fundi og því hannaðir til að bera hljóð og sinna
fjölbreyttum athöfnum, það verður til þess að hávaðinn í matsalnum getur orðið meiri en
hann ætti að vera, sérstaklega þegar að börn eru til staðar. Því þarf að hafa bæði
innanhússmuni og bygginguna sjálfa þannig að koma megi í veg fyrir óþarfa hávaðamengun
(Valdís. I. Jónsdóttir, 2014; Umhverfisstofnun, 2012).
Hávaða má skipta upp í tvenns konar flokka, bakgrunnshávaða og erilshávaða og er það
erilshávaðinn sem talinn er valda fólki meiri skaða. Bakgrunnshávaði er hávaði sem við
ráðum alla jafna ekki við en það geta verið hljóð sem koma t.d. frá rafmagnstækjum, ljósum
og utanaðkomandi umferð. Til þess að minnka bakgrunnshávaða þarf að gera viðeigandi
ráðstafanir og hafa í huga að hljóðeinangrun rýmis sé hönnuð í samræmi við notkun og þarfir
þess og uppfylli þær kröfur sem þar eiga við (Valdís. I. Jónsdóttir, 2014; rodd.is, e.d).
Erilshávaði er sá hávaði sem kemur t.d. frá fólki og húsbúnaði, hann er óútreiknanlegur og
ófyrirsjánlegur en slíkur hávaði virðist hafa meiri neikvæð áhrif á fólk heldur en
bakgrunnshávaði. Erilshávaði kemur t.d. frá hreyfingum manna og búkhljóðum frá munni.
Það er hlutverk starfsfólks skólanna að koma í veg fyrir og finna lausnir á þess háttar
hávaðamengun (Valdís. I. Jónsdóttir, 2014; Valdís. I. Jónsdóttir, 2013).
Í grunnskólum eru rekstraraðilar skólans ábyrgir fyrir því að hljóðvist sé við hæfi.
Umsjónaraðilar þessara stofnana ber skylda til að tilkynna til ábyrgðarmanns ef hann telur
hljóðvist umhverfis vera ábótavant. Þá þarf heilbrigðisnefnd undir umsjón
Umhverfisstofnunar að hafa eftirlit með því að reglugerð nr. 724/2008 sé fylgt eftir og að
framkvæmd mælinga sé eftir þörfum. Mælingar á hljóðvist fara eftir ákveðnum aðferðum
þar sem mælingar eru í samræmi við reglugerð nr. 742/2008 (Umhverfisstofnun, 2011;
umhverfisstofnun, 2012).

2.7 Birta, hitastig og litur
Í 8 gr. laga nr. 581/1995 um húsnæði vinnustaða þar sem talað er um dagsbirtu og lýsingu er
tekið fram að dagsbirta skuli vera eins mikil og kostur er og eiga gluggar að vera um 10% af
gólffleti í því rými sem um ræðir. Í mikilli birtu á fólk það til að vera örara en í daufara ljósi.
Rannsóknir hafa sýnt fram á að neysla matar í mjög björtu umhverfi leiðir til þess að fólk
borðar hraðar og virðist drífa sig frekar en þeir sem borða þar sem ljósin eru daufari en þar
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gefur fólk sér lengri tíma til þess að borða og borðar þá einnig meira. Yfirleitt eru
skyndibitastaðir með mjög björt ljós þar sem fólk staldrar stutt við og borðar tiltölulega hratt
þar sem það er oft á ferðinni eins og t.d. í hádegishléi (Stroebele og De Castro, 2004).
Talið er að hitastig í umhverfi hafi áhrif á matarhegðun fólks, þ.e. að í köldu eða svölu
umhverfi borði fólk meira heldur en í hlýrra umhverfi. Ástæða þess er talin vera að í köldu
umhverfi þarf líkaminn á meiri orku að halda þar sem hann þarf að hita sig upp eða jafna út
hitastig líkamans. Í heitu umhverfi tapar líkaminn ekki eins miklum líkamshita og því er
hitaeiningaþörfin minni sem verður til þess að fólk borðar minna (C. Peter Herman, 1993;
Stroebele og De Castro, 2004).
Litir geta skapað ákveðin tilfinningaleg viðbrögð ásamt því að hafa áhrif á líffræðilega
þætti eins og blóðþrýsting, líkamshita, hungur og þorsta. Þá virðast litir í umhverfi hafa
ómeðvituð áhrif á þætti eins og skap, tilfinningu, matarlyst, matarval og hungur, en bjartir
litir virðast örva taugakerfið á meðan dökkir litir hægja á því. Þannig getur litur á rými þar
sem matar er neytt haft áhrif á matarhegðun fólks. Þá hefur litur á matvælum áhrif en talið
er að eftir því sem matarframboðið sé litríkara því meira borði fólk (Stroebele og De Castro,
2004).

2.8 Hreinlæti og handþvottur
Góð regla er að þvo sér um hendur reglulega til að koma í veg fyrir smit og veikindi.
Mikilvægt er að þvo sér vel fyrir matartíma og eftir salernisferðir. Í reglugerð um
hollustuhætti (nr. 941/2007), 37. gr. um húsnæði segir: „Handlaug skal vera í hverri
kennslustofu“ og því ættu nemendur hafi aðgengi að vöskum, handþurrkum og sápu og ættu
þessir hlutir að vera börnunum sýnilegir. Þannig ætti handþvottur að vera hluti af daglegri
rútínu og er mikilvægt að halda við og æfa handþvottinn með nemendum. Nemendur ættu
að fá fræðslu um mikilvægi hreinlætis. Hreinlæti hefur mikið að segja um líf og heilsu fólks en
líðan einstaklinga er betri og afkastameiri í snyrtilegu umhverfi og á það einnig við um
skólaumhverfið. Þá er æskilegt að nemendur og starfsfólk skóla hugi vel að eigin umgengni.
Áherslu skal leggja á að nemendur gangi vel um og beri virðingu fyrir sér sjálfum og
skólaumhverfinu (Margrét, Fanný og Erla, 2013). Til þess að þeir geti tileinkað sér það þurfa
aðgengi, reglur og fræðsla að vera til staðar.
Útbreiðslu ýmissa sjúkdóma er hægt minnka með því að þvo hendur með sápu og hreinu
vatni reglulega yfir daginn. Án þess að einstaklingar geri sér alltaf grein fyrir því eru þeir oft
að snerta staði eins og nef, munn og augu en sýkingar og bakteríur komast auðveldlega inn í
líkamann á þann veg og gerir fólk veikt. Salmonella og E.coli eru t.d. algengar tegundir
baktería sem valdið geta matarsjúkdómum. Ef bakterían kemst í snertingu við fólk getur hún
breiðst frekar auðveldlega á milli manna ef hendur eru ekki þvegnar reglulega. Smitleiðin
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manna á milli eru t.d. vegna hósta, hnerra, með beinni snertingu og jafnvel með því að
smitaður einstaklingur snerti hluti eins og handrið, borðplötur, leikföng eða annað sem svo
verður til þess að bakteríurnar flytjast yfir á hendur næsta einstaklings sem meðhöndlar eða
snertir sömu hluti (Centers for Disease Control and Prevention, 2018; Mast-matvælastofnun,
e.d-b; Mast-matvælastofnun, e.d-c). Handþvottur er því afar mikilvægur til þess að fjarlægja
bakteríur og gerla af höndum fólks en vanræksla á handþvotti er algeng leið á smiti ýmissa
sýkinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að bakteríudrepandi sápa hefur ekki endilega meiri
árangur heldur en venjuleg handsápa heldur hafa rannsóknir sýnt að það sem skiptir
höfuðmáli er fyrst og fremst að þvo hendur vel með sápu og vatni. Handþvottur skilar færri
bakteríum á höndum sem minnkar þannig áhættuna á alvarlegum sýkingum (Centers for
Disease Control and Prevention, 2018; Aiello, A.E, Coulborn, R.M, Perez, V og Larson, E.L.
2008; Burton, M, Cobb, E, Donachie, P, Judah, G, Curtis, V og Schmidt, W.P., 2011; AzorMartínez, E, Cobos-Carrascosa, E, Gimenez-Sanchez, F, Martínez-López, J.M,, GarridoFernández, P, Santisteban-Martínez, J, Seijas-Vazquez, M.L, Campos-Fernandez, M.A og
Bonillo-Perales, A, 2014).
Gerð var rannsókn í fimm bandarískum grunnskólum í Pennsylvaniu þar sem nemendur
fengu þriggja mánaða kennslu og þjálfun í handþvotti og hreinlæti. Niðurstöður sýndu
tæplega 50% færri fjarvistardaga nemenda eftir kennsluna (Patrick Boshell, 2017). Þá var
gerð rannsókn í Englandi sem sýndi að með réttum aðferðum við handþvott mætti vernda
eitt af hverjum þremur börnum sem veikjast af veirum sem valda niðurgangi og eitt af
hverjum fimm börnum sem veikjast af lungnabólgu eða öðrum öndunarfærasýkingum. Í
þessari rannsókn kom fram að um 60% allra fjarvista í skólum þar í landi voru vegna veikinda
og talið var að komast mætti hjá stórum hluta þessara fjarvista með réttri kennslu í
handþvotti. Veikindi barna hafa víðtæk áhrif en langar og miklar fjarvistir nemenda geta haft
áhrif á námsárangur þeirra og vinnu foreldra sem neyðast til þess að taka sé frí þegar börn
þeirra eru veik (Paul Jakeway, 2017).
Grunnskólar ættu að hafa í huga að handþvott ætti að framkvæma reglulega yfir daginn
en ekki eingöngu fyrir matartíma. Gott er að hafa í huga að nemendur ættu að þvo hendur
fyrir og/eða eftir eftirfarandi aðstæður:


Fyrir og eftir meðhöndlun á matvælum



Fyrir matartíma



Eftir klósettferðir



Fyrir og eftir að hafa hugað að veikum einstakling



Eftir snertingu við dýr



Eftir að hafa snert rusl
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Þá væri gott að hafa leiðbeiningar við handþvottalaugar um hvernig eigi að þvo sér um
hendur til þess að minna nemendur á að gera það á sem skilvirkastan hátt:


Bleyta hendurnar með hreinu vatni og setja svo sápu



Skrúbba og þvo hendur með sápu og vatni í a.m.k. 20 sekúndur



Skola hendur undir hreinu, rennandi vatni



Þurrka hendurnar vel með hreinu handklæði, bréfþurrku eða blásturshandþurrkara

(Centers for Disease Control and Prevention, 2020)

Gerðar eru kröfur til eldhúsa skólamötuneyta um hreinlæti. Með réttum aðferðum má
koma í veg fyrir krossmenganir, örverur og sýkingar sem geta borist í fólk. Krafa er gerð um
að starfsfólk skólamötuneyta hafi góða þekkingu á réttri meðferð og öryggi matvæla og ætti
að vera til einhverskonar áætlun um slíkt. Starfsfólk mötuneyta á að fara eftir skýrum reglum
er varða persónulegt hreinlæti, handþvott, vinnuföt og fleira. Þá þurfa að vera skýrar reglur á
vinnustaðnum um hreinlæti og þrif á aðstöðu mötuneytis (Lýðheilsustöð, 2010;
Livsmedelsverket, 2019). Á heimasíðu MAST má finna upplýsingar sem segja til um geymslu
og meðhöndlun matvæla ásamt hreinlæti og umgengni í eldhúsum og því er mikilvægt að
starfsfólk skólamötuneyta sé vel upplýst um þær hættur sem geta verið til staðar til þess að
koma í veg fyrir að nemendur og annað starfsfólk eigi á hættu að neyta matar sem hefur
orðið fyrir mengun eða skemmdum (Mast-matvælastofnun, e.d; Mast-matvælastofnun, e.da).
Í lögum um matvæli, kafla IV, gr. 10 [Matvælaöryggi, framleiðsla, markaðssetning og
rekjanleiki] er tekið fram að þeir sem starfa við matvælaframleiðslu eða dreifingu skuli gæta
hreinlætis við störf sín og hafi þekkingu á meðferð matvæla. Tilgangur þessara laga er að
tryggja eins og best verður á kosið, gæði, öryggi og hollustu matvæla. Til þess að þessum
þáttum verði sinnt með ábyrgum og árangursríkum hætti þarf m.a. að hafa starfsfólk upplýst,
með skipulegri fræðslu og svo þarf innra eftirlit fyrirtækis að vera til staðar (Lög um matvæli,
1995).

2.9 Aðgengi fatlaðra
Í 1. kafla, 3 gr. í lögum um mannvirki (nr. 160/2010) er skilgreining nr. 2 aðgengi fyrir alla.
Þessari skilgreiningu má lýsa á þann veg að engum ætti að vera mismunað um aðgengi né
notkun á mannvirkjum þó um einhverskonar fötlun, veikindi eða skerðingar sé að ræða.
Einstaklingur þarf að geta komist leiðar sinnar inn eða út á öruggan hátt í hvaða aðstæðum
sem er. Til þess að einstaklingar sem glíma við hreyfihömlun, sjónskerðingu eða aðra fötlun
geti tekið fullan og virkan þátt í samfélaginu er nauðsynlegt að aðgengi til þess sé gott. Þá
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segir í byggingarreglugerð (nr. 112/2012) að áhersla sé á algilda hönnun sem felur í sér að
umhverfi, áætlanir og þjónusta henti öllum en sérstaklega þeim sem þurfa sérstakar
aðstæður vegna fötlunar sinnar. Þá útilokar skilgreiningin ekki þörf á hjálpartækjum ef við á
(Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, e.d). Kröfur eru gerðar um algilda hönnun en allar byggingar
sem ætlaðar eru almenningi eiga að vera hannaðar á þessum grundvelli, byggingar sem falla
undir þetta eru ýmiss konar og eru skólar og frístundaheimili hluti af þeim
(byggingarreglugerð nr. 112/2012). Þá má sjá í 6.1.2 gr. byggingarreglugerðar (nr. 112/2012)
að algild hönnun nær til ýmissa þátta og taka þarf tillit til sérstakra hópa eins og t.d.


hjólastólanotenda



blindra og sjónskertra



heyrnarskertra



einstaklinga með asma og/eða ofnæmi þar sem loftræsting og byggingarefni þarf að
velja vel



þroskahamlaðra þar sem taka þarf tillit til lita- og efnisvals, skilta og merkinga



Fólks með lestrarörðugleika þar sem huga þarf að merkingum, myndum og
hljóðmerkingum ef það á við

AOTA (the American occupational Therapy Association, Inc) gefur út ráðleggingar hvernig
starfsfólk skóla þarf að gæta að jafnrétti allra nemenda. Meðal annars er tekið fram að gæta
þurfi að einstaklingum sem hafa einhvers konar fötlun eða frávik en passa þarf að þeir upplifi
sig velkomna í matsalnum. Sumir nemendur með einhverskonar frávik eiga það til að
ofskynja hlutina eins og t.d. lykt og hljóð og er mælt með því að hafa aðstöðu í matsalnum
þar sem rólegra og hljóðlátara er t.d. með því að hafa hluta matsalarins sérstaklega rólegan
og jafnvel með rólegri tónlist. Þá er ráðlagt að fullorðnir borði með nemendum sem eiga
erfitt með félagsleg tengsl og samskipti en fullorðnir geta hjálpað til við að móta félagslega
hegðun og jákvæðni ásamt umræðum um matinn (The American occupational Therapy
Association, e.d).

2.10 Aðalnámskrá
Núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er leiðarvísir sem lýsir þeim markmiðum og
kröfum sem skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skólans á að fara eftir. Auk þess
veitir hún öllum þeim sem koma að skólum að einhverju leyti almennar upplýsingar um
skólakerfið og tilgang þess. Aðalnámskrá er gefin út af Mennta- og menningarmálaráðuneyti
og er hún ígildi reglugerða. Í námskránni er að finna þau markmið, fyrirkomulag,
kennsluskipan, viðmið um námskröfur og námsframvindu.
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2.10.1 Grunnþættir menntunar – heilbrigði og velferð
Grunnþættir menntunar eru sex: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og
mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættir þessir komu fyrst fram í núgildandi námskrá
en í þessum kafla verður fjallað um heilbrigði og velferð.
Heilbrigði og velferð stendur fyrir að efla heilbrigði, velferð og vellíðan í skólastarfi þar
sem áhersla er lögð á jákvæða sjálfsmynd, næringu, hvíld, góð samskipti, öryggi,
kynheilbrigði, eigin tilfinningar og annarra, andlega vellíðan og hreyfingu (Margrét, Fanný og
Erla, 2013).
Mikilvægt er að boðið sé upp á hollan og næringarríkan mat í grunnskólum þar sem
viðmið um vel samsetta fæðu er höfð að leiðarljósi en aðstæður til að matast verða að vera
góðar og tíminn nægur. Hafa þarf í huga að matmálstíminn er félagsleg athöfn og því þarf að
sjá til þess að nemendur hafi tækifæri til þess að sinna sínum félagslegu væntingum sem
tengjast þessum tíma. Nemendur þurfa þá að fá nægan tíma til þess að borða en
einstaklingar eru mislengi að borða og því þurfa allir að fá sinn tíma svo maturinn endi ekki í
ruslatunnunni sökum þess að tíminn er of naumur (Margrét, Fanný og Erla, 2013).
Í grunnþættinum heilbrigði og velferð er komið inn á hljóðvist. Þar segir að
hávaðamyndun í mötuneytum sé áhyggjuefni og gæta þurfi þess að hávaði verði ekki of
mikill. Ýmis ráð eru gefin í heftinu en til þess að draga úr hávaða mætti m.a. skipta
nemendum upp í fámennari hópa og/eða setja dúka á borð. Þar sem matartíminn er og ætti
að vera félagsleg athöfn eins og fyrr segir, þá þurfa aðstæður að vera á þann veg að
nemendur geti rætt saman og notið matartímans þar sem þeir endurnærast og hvílast í
leiðinni og því þarf að bregðast við ef hávaði er of mikill (Margrét, Fanný og Erla, 2013).
Hluti af heilbrigðu líferni er hreinlæti og snyrtimennska. Alls staðar er mikilvægt að hugsa
um eigin umgengni og persónulegt hreinlæti. Góð umgengni er merki um sjálfsvirðingu og
því ætti áhersla að vera lögð á umgengnisreglur á öllum skólastigum. Fólki líður almennt
betur í hreinu og snyrtilegu umhverfi og þar sem nemendur grunnskóla eyða stórum hluta
dagsins þar ættu þeir að vera meðvitaðir og vel upplýstir um umgengnisreglur alls staðar í
skólanum og hvernig skal fylgja persónulegu hreinlæti (Margrét, Fanný og Erla, 2013).
Einn hluti undir grunnþættinum heilbrigði og velferð er umhverfið sjálft. Skólabyggingin
og lóðin hefur áhrif á lífsgæði fólks og því þarf þetta umhverfi að vera á þann veg að þar sé
góð dagsbirta, loftræsting, lýsing, hljóðvist, hlýlegt litaval og snyrtimennska (Margrét, Fanný
og Erla, 2013).
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2.11 Heilsueflandi skóli
Heilsueflandi skóli er samstarfsverkefni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO),
Evrópuráðsins og Evrópusambandsins sem fór af stað árið 1992. Árið 1999 varð Ísland
þátttakandi í því verkefni undir umsjón Embættis landlæknis sem hefur það markmið að efla
vitund og áhuga kennara og nemenda um heilsueflingu. Verkefnið fellur vel að
grunnþáttunum sex sem sjá má í Aðalnámskrá (2011) en heilbrigði og velferð er einn þeirra
(WHO 2015; Elva Gísladóttir, 2013; Embætti landlæknis, 2013). Skólar geta sótt um að fá að
taka þátt í verkefninu en verkefnið er hugsað til að styðja skóla við að innleiða heilsueflingu
sem felst í því að skapa umhverfi í skólum sem stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri
heilsu og vellíðan nemenda og starfsfólks (Embætti landlæknis, 2017).
Í leiðbeiningum um heilsueflandi grunnskóla er talað um átta grundvallaratriði og er
skólaumhverfi eitt þeirra. Þegar talað er um skólaumhverfi er átt við skólabygginguna,
lóðina, tækin, búnaðinn og umhverfið. Þar er m.a. nefnt að gert sé ráð fyrir að nemendur geti
borðað hollan og góðan mat ásamt því að grundvallarþægindi séu til staðar eins og aðgangur
að drykkjarvatni og að hávaðastjórnun sé í lagi (Embætti landlæknis, 2013).
2.11.1 Heilsueflandi skóli og skólamötuneyti
Í kaflanum sem um mataræði og matsalinn í Handbók um heilsueflandi skóla er lögð áhersla
á að nemendur fái holla, góða og næringarríka máltíð. Það er hlutverk skólastjórnenda að
leggja til stefnu þar að lútandi en með slíkri stefnu má stuðla að betri líðan, heilsu og velferð
nemenda. Þá er það ábyrgð skólaumhverfis og foreldra barna að stuðla að jákvæðum og
heilbrigðum neysluvenjum og er mikilvægt að byrja sem fyrst á því að kenna börnum réttar
aðferðir því erfiðara getur verið að ætla sér að breyta þeim venjum sem einstaklingur hefur
komið sér upp.
Enn og aftur kemur það fram að matartímann ætti að horfa á sem hluta af kennslu hjá
nemendum. Fullorðnir ættu að borða með nemendum sínum, en það eru þeir sem eru
fyrirmyndir barnanna. Kennurum eða öðrum fullorðnum einstaklingum gefst þarna tækifæri
til þess að kenna börnum borðsiði, umgengni og mikilvægi um hollt og gott mataræði. Þá
ættu nemendur að fá nægan tíma til að matast en með því að þau fái nægan tíma til þess má
áætla að matartíminn verði rólegri og þá eflaust notalegri. Ef tryggt er að nemendur fái holla
og góða næringu og nægan tíma til að matast má stuðla að því að árangur nemenda verði
betri bæði í námi og heilsu. Síðast en ekki síst þá eru matarstundir og jákvæð samskipti hluti
af félagslegum þroska og því æskilegt að matartíminn uppfylli þær þarfir einstaklinga
(Embætti landlæknis, 2013).
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2.12 Handbók fyrir skólamötuneyti
Í Handbók fyrir skólamötuneyti er lögð áhersla á að maturinn sé hollur og næringarríkur
ásamt því að hafa fæðuframboðið fjölbreytt og reynt er að auka matvæli á borð við fisk,
ávexti, grænmeti og vatn. Í bókinni er að finna ráð um matseðla og gerð þeirra og hvernig má
gera þá bæði hagkvæma, holla, með gæði, þarfir og væntingar nemenda í huga. Ráð þessi
eru unnin með aðilum sem hafa reynslu í slíku eldhúsi. Í handbókinni koma fram ráð um
innkaup og hreinlæti ásamt ýmsu öðru. Ásamt því að í handbókinni séu ýmsir gagnlegir
punktar um matseðlagerð og það sem fram hefur verið talið, þá er einnig bent á ýmis atriði
sem varða hreinlæti, öryggi matvæla, borðsiði, reglur og matsalinn sjálfan (Lýðheilsustöð,
2010).
Í Handbók fyrir skólamötuneyti kemur fram að umhverfi mötuneytisnins þurfi að vera
notalegt. Einnig að nemendur ættu að borða með kennurum sínum en þeir sem eru
fyrirmyndir barnanna og ættu að kenna þeim rétta borðsiði, reglur og upplýsa þau um
mikilvægi hollrar og góðrar næringar. Passa ætti upp á að nemendur fái nægan tíma til að
matast því hver og einn hefur sínar þarfir þar sem sumir eru fljótir að borða en aðrir lengur.
Ef tíminn er knappur má gera ráð fyrir því að nemendur borði of hratt og að mikill hávaði geti
skapast í leiðinni. Þá er æskilegt að útbúa matsalinn eða það rými sem matast er í á þann
hátt að hávaði verði minni (Lýðheilsustöð, 2010).
Í Handbók fyrir skólamötuneyti er lagt til að bjóða skuli upp á a.m.k. fjórar heitar máltíðir í
viku og eina kalda, en þó helst að heitu máltíðirnar séu fimm. Þá er gert ráð fyrir því að með
öllum máltíðum skuli bjóða nemendum upp á ávexti og grænmeti í hvaða formi sem er,
steikt, soðið eða hrátt. Þá er talað um að ávallt skuli bjóða vatn með máltíðum og einnig
léttmjólk, a.m.k. með fiskmáltíðum til þess að uppfylla orkuþörf barna (Lýðheilsustöð, 2010).
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3

Rannsóknin - Promeal

Promeal rannsóknin hófst á haustdögum árið 2013 þar sem gögnum var aflað í sex
grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Gagnaöflunin náði til margra þátta en einungis verður
farið yfir þann hluta sem sneri að umhverfi skólamötuneyta í þessari ritgerð (Waling o.fl.,
2016).
Í kaflanum hér á eftir verður farið yfir hvernig gögnum var aflað í upphafi rannsóknar,
þeirri framkvæmd og úrvinnslu sem gerð var í seinni hluta gagnaöflunar og síðast greint frá
niðurstöðum.

3.1 Gagnaöflun
3.1.1 Fyrri gagnaöflun
Fyrri gagnaöflun var gerð skólaárið 2013-2014 (Waling o.fl., 2016). Sex grunnskólar á
höfuðborgarsvæðinu voru heimsóttir í samtals þrjár vikur. Í fyrstu vikunni var gögnum um
umhverfi skólamötuneytanna aflað þar sem gátlisti með 54 spurningum var notaður. Ásamt
því fengu skólastjórnendur tvo spurningalista með spurningum sem tengdust
skólamötuneytinu. Spurningar á gátlistanum voru m.a. um umhverfi skólamötuneytisins,
stærð matsalarins, hljóðeinangrandi efni, hitastig, ljós, borð, stóla, dúka og borðbúnað. Þar á
eftir komu spurningar um fjölda nemenda sem borða á sama tíma, biðraðir, reglur, hvort
fullorðnir borði með nemendum og hvort matseðill sé sýnilegur nemendum og foreldrum
o.fl. (Waling o.fl., 2016).
3.1.2 Seinni gagnaöflun
Síðari hluti gagnasöfnunar fór fram vorið 2019 þar sem aðstæður í níu skólamötuneytum
voru kannaðar til viðbótar við þá sex sem áður hafði verið farið í. Notaður var sami gátlisti og
í fyrri gagnaöfluninni og þar að auki voru lagðir fyrir sömu tveir spurningalistar, annar til
skólastjórnenda og hinn til starfsfólks mötuneytisins ásamt því að myndir voru teknar af
rýminu án nemenda. Heimsóknirnar voru allar gerðar á meðan hádegishléi stóð og varði
heimsóknin í um 2,5 – 3 klst. á hverjum stað. Rannsakandi skoðaði aðstæður mötuneytanna
og fyllti inn i gátlistann, ræddi við starfsfólk mötuneytanna og fylgdist með á meðan börnin
sóttu sér mat og mötuðust.
Áður en gagnaöflunin hófst var haft samband við skólastjórnendur og aðra aðila sem
samþykkja þurftu verkefnið. Ekki var þörf að fá samþykki nemenda, foreldra eða annarra
aðila þar sem engum persónuupplýsingum var safnað og því nægilegt að fá samþykki
skólastjórnenda.
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Allir skólarnir tóku vel í verkefnið, voru samvinnuþýðir og sýndu áhuga á framkvæmdinni.
Af þeim níu skólum sem skoðaðir voru var einn þeirra með útibú á tveimur stöðum. Á öðrum
staðnum voru nemendur í 1.-6. bekk á hinum staðnum voru nemendur í 7.-10. bekk. Því eru
skólarnir skilgreindir sem 15 en ekki 14 í niðurstöðum þessa verkefnis. Skóli þessi er
tilgreindur sem skóli nr. 14 og 15. Einnig má sjá í einni töflunni (tafla 5) hér fyrir neðan að
skóli nr. 12 er merktur 12 og 12-a en í þeim skóla voru tveir matsalir.

3.1.3 Úrvinnsla
Við vinnslu og útreikninga gagna var notast við Excel 2016. Valdir voru áhugaverðir þættir
sem snerust að miklu leyti að þeim þáttum sem talað hefur verið um hér að ofan. Þættirnir
voru flokkaðir niður og settir upp í sjö töflur. Reiknuð voru hlutföll skólanna fyrir hvern þátt
fyrir sig þar sem við átti og meðaltal á einhverjum atriðum.
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4

Niðurstöður

Meginmarkmið þessa verkefnis var að skoða umhverfi nemenda í skólamötuneytum 15
íslenskra grunnskóla og athuga hvort að það samræmdist því sem fram kemur í lögum,
reglugerðum, Aðalnámskrá og handbókum.

Tafla 1. Val á milli fæðutegunda

Skólar

Voru fleiri en ein tegund
ávaxta og grænmetis í
boði á hverjum degi ?

Skóli 1
Skóli 2
Skóli 3
Skóli 4
Skóli 5
Skóli 6
Skóli 7
Skóli 8
Skóli 9
Skóli 10
Skóli 11
Skóli 12
Skóli 13
Skóli 14
Skóli 15

já
já
já
nei
já
já
já
já
já
já
já
já
já
nei
nei

Voru fleiri en ein
Voru fleiri en einn aðalréttur í
tegund drykkja í boði á
boði á hverjum degi ?
hverjum degi ?
nei
nei
nei
já
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
já
já
nei
nei

nei
nei
nei
nei
nei
nei
já
já
já
nei
nei
nei
nei
nei
nei

Tafla 1 sýnir hvort boðið hafi verið upp á mismunandi val á milli fæðutegunda. Þegar litið var
á úrval matarins má sjá að í 80% skólanna var boðið upp á mismunandi úrval
grænmetis/ávaxta á hverjum degi. Eingöngu í 20% skólanna var boðið upp á mismunandi val
drykkja og stóð valið á milli þess að fá vatn eða mjólk. Hins vegar var í öllum skólunum boðið
upp á mjólk með sérstökum réttum þegar það átti við og var það aðallega þegar fiskur var í
matinn. Í engum skóla var boðið upp á fleiri en eina tegund af brauði og var brauð sjaldan í
boði nema með einstökum réttum. Í þremur skólum var boðið upp á tvenns konar aðalrétti
og var annar rétturinn alltaf grænmetisréttur. Mismunandi var eftir skólum hvort nemendur
máttu velja bæði eða eingöngu annan hvorn aðalréttinn. Þess má geta að þeir þrír skólar þar
sem boðið upp á tvo aðalrétti tilheyra allir sama sveitarfélaginu.
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Tafla 2. Lögun borða og stóla
Skólar

Kringlótt
borð

Ferhyrnt
borð

Rétthyrnt
borð

Borð með
áföstum kollum

Stólar með
stólbökum

Skóli 1
Skóli 2
Skóli 3
Skóli 4
Skóli 5
Skóli 6
Skóli 7
Skóli 8
Skóli 9
Skóli 10
Skóli 11
Skóli 12
Skóli 13
Skóli 14
Skóli 15

nei
já
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
já
nei
nei
nei
nei

já
já
já
já
já
já
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

nei
nei
nei
nei
nei
nei
já
já
já
já
nei
já
já
já
já

Nei
já
nei
já
já
nei
já
já
já
já
nei
já
já
já
nei

já
nei
nei
bæði
nei
já
nei
nei
nei
nei
já
nei
bæði
nei
nei

Í töflu 2 eru niðurstöður varðandi húsbúnað og má sjá að aðeins í tveimur skólum voru
kringlótt borð, í sex skólum voru ferhyrnd borð og í átta skólum rétthyrnd borð. Í skóla nr. 2
voru tvær gerðir af borðum eða bæði kringlótt og ferhyrnd. Þá var í meirihluti skólanna
felliborð með áföstum kollum. Eða 10 af 15, annað hvort að öllu leyti eða að hluta til.
Þegar stólarnir voru skoðaðir mátti sjá að það var mjög mismunandi eftir skólum hvort
stólar voru með stólbökum eða ekki og jafnvel hvort tveggja til staðar. Í þremur skólum voru
eingöngu stólar með stólbökum eða í 20% þeirra skóla sem skoðaðir. Í tíu skólum voru
eingöngu stólar án stólbaka eða í um 67% skólanna og í tveimur skólum var með hvort
tveggja og eða í 14% skólanna. Allir skólarnir eiga það sameiginlegt að þar voru engir stólar
með örmum fyrir hendurnar.
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Tafla 3. Notalegheit skólamötuneytanna
Skólar
Skóli 1
Skóli 2
Skóli 3
Skóli 4
Skóli 5
Skóli 6
Skóli 7
Skóli 8
Skóli 9
Skóli 10
Skóli 11
Skóli 12
Skóli 13
Skóli 14
Skóli 15

Voru dúkar á
borðum?

Voru
listaverk á
veggjum?

Voru plöntur
í
matsalnum?

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

já
já
já
já
já
nei
já
já
já
já
nei
já
nei
já
nei

já
já
já
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
já
nei

Tafla 3 sýnir hvort borðdúkar, listaverk og plöntur voru til staðar í mötuneytunum skólanna. Í
11 skólum voru einhverskonar listaverk upp á veggjum. Listaverkin voru af ýmsum toga, bæði
listaverk frá nemendum og/eða öðrum. Þá var í einhverjum skólanna með listaverk sem
höfðu þann tilgang að bæði skreyta og hljóðdempa rýmið. Dæmi um hljóðdempandi listaverk
frá nemendum voru t.d. listaverk úr þæfðu efni.
Þá var í fjórum skólanna plöntur í matsalnum sem er 27% skólanna á móti ellefu skólum
eða 73% sem ekki voru með plöntur. Það var mismunandi um hvort var að ræða lifandi
plöntur eða gervi og einnig um hversu margar plöntur það voru. Í einum skóla var t.d. ein
planta í matsalnum en í öðrum skóla voru fjórar plöntur í matsalnum.
Þá voru ekki borðdúkar á borðum skólamötuneytanna.

39

Tafla 4. Upplifun og áhrif nemenda
Skólar

Lengd
matmálstíma í
mínútum

Skammta
nemendur sér
sjálfir ?

Borða fullorðnir
með nemendum ?

skóli 1
Skóli 2
skóli 3
skóli 4
skóli 5
skóli 6
skóli 7
skóli 8
skóli 9
skóli 10
skóli 11
skóli 12
skóli 13
skóli 14
skóli 15

15
30
20
20
20
20
20
20
20
30
20
30
30
20
30

nei
nei
nei
nei
nei
nei
já
nei
nei
já
nei
nei
nei
bæði
já

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
bæði
nei
já
já
nei
nei
nei
já

Er matseðilinn
sýnilegur
nemendum í
skóanum?
já
já
já
já
já
já
já
já
nei
já
já
já
já
já
já

Tafla 4 sýnir hversu langan tíma nemendur fengu til þess að borða, hvort nemendur fengu að
skammta sér sjálfir, hvort fullorðnir borðuðu með þeim og hvort matseðilinn var sýnilegur
börnunum í skólanum.
Þegar spurningin hvort nemendur skammta sér sjálfir er skoðuð má sjá að hjá skóla nr. 14
er skráð „bæði“ ,þar sem það var mismunandi á milli aldursstiga hvort börnin skömmtuðu
sér sjálf eða ekki. Í þeim skóla var yngstu börnunum skammtað á meðan þau eldri
skömmtuðu sér sjálf. Í ellefu skólum má sjá að nemendum var skammtað en í þremur skólum
fengu þau að skammta sér sjálf eða 20% nemenda.
Algengasta tímalengd sem börn fengu til þess að borða voru 20 mínútur en svo var í 60%
skólanna. Næst voru það 30 mínútur en 33% skólanna gáfu nemendum þann tíma til að
matast. Þá var einn skóli eða 7% sem var með 15 mínútna matartíma. Meðaltal matartíma í
þessum 15 grunnskólum voru því 23 mínútur (M=23). Í öllum skólunum þurftu nemendur að
bíða í röðum eftir mat, raðirnar voru mislangar en dæmi voru um að nemendur þyrftu að
bíða í 5-7 mínútur sem dróst þá af þeim tíma sem þeir höfðu í matarhlé.
Í þremur skólum borðuðu kennarar, stuðningsfulltrúar eða annað starfsfólk skólans með
öllum aldurshópum í matartímanum en nemendur borðuðu án starfsfólks í ellefu skólum. Í
einum skóla borðuðu umsjónarkennarar með yngstu nemendum en eldri nemendur borðuðu
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einir. Í öllum skólunum voru stuðningsfulltrúar eða annað starfsfólk eldhússins til staðar í
matsalnum á meðan matartímanum stóð, en þá til að skammta matinn og/eða fylgjast með.
Í öllum skólunum nema einum var matseðilinn sýnilegur nemendum. Mismunandi var hvar
matseðilinn var til sýnis en ýmist var hann hengdur upp á vegg í matsalnum, á sjónvarpsskjá
á gangi skólans eða uppi á töflu eða á vegg inni í heimastofu nemenda.

Tafla 5. Stærð mötuneyta og fjöldi nemenda
Skólar
skóli 1
Skóli 2
skóli 3
skóli 4
skóli 5
skóli 6
skóli 7
skóli 8
skóli 9
skóli 10
skóli 11
skóli 12
skóli 12-a
skóli 13
skóli 14
skóli 15

Fjöldi (n) nemenda sem
borðar í einu

Stærð matsalar í
fm2

44-61
144
120
180
168
160
82-164
94-162
21-273
90-100
150-170
72-195
70-80
200
85
50

90 m²
150 m²
120 m²
120 m²
130 m²
130 m²
188 m²
155 m²
276 m²
130 m²
170 m²
200 m²
90 m²
105 m²
140 m²
78 m²

Tafla 5 sýnir þann fjölda nemenda sem borðar í einu í matsalnum og stærð matsalarins.
Minnst borðar 21 nemandi í einu og mest 273 nemendur. Þess má geta að um er að ræða
sama skólann í þessu tilfelli og einnig er matsalur þessa tiltekna skóla sá stærsti af þeim 15
skólum sem skoðaðir voru.
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Tafla 6. Umhverfi skólamötuneyta
Skólar

Hitastig

Gluggar

Hljóðdempun

skóli 1
Skóli 2
skóli 3
skóli 4
skóli 5
skóli 6
skóli 7
skóli 8
skóli 9
skóli 10
skóli 11
skóli 12
skóli 13
skóli 14
skóli 15

18-20°c
ekki vitað
ekki vitað
18-20°c
ekki vitað
18-20°c
22-23°c
21-22 °c
ekki vitað
ekki vitað
22 °c
ekki vitað
ekki vitað
24°c
ekki vitað

já
já
nei
já
já
já
já
já
já
já
já
já
nei
já
já

já
nei
já
nei
nei
nei
nei
já
nei
já
nei
nei
nei
já
nei

Í töflu 6 sést að í flestum mötuneytum voru glugga í rýminu eða rúm 85% rýmanna sem voru
skoðuð. Fæst mötuneytanna voru með hljóðdempandi varnir á veggjum eða í lofti og ekki var
hitamælir í helmingi matsalanna. Algengasta hitastigið í þeim matsölum sem hægt var að
mæla hitastig var á bilinu 18-23°C.
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Tafla 7. Handþvottur og aðstaða til þess
Skólar

Eiga nemendur að þvo sér um
hendur fyrir hádegismat?

Voru vaskar/handlaugar við
mötuneytið?

Skóli 1
Skóli 2
Skóli 3
Skóli 4
Skóli 5
Skóli 6
Skóli 7
Skóli 8
Skóli 9
Skóli 10
Skóli 11
Skóli 12
Skóli 13
Skóli 14
Skóli 15

já
já
nei
nei
já
nei
já
Ekki vitað
nei
já
já
já
nei
ekki vitað
ekki vitað

nei
nei
já
nei
nei
nei
nei
ekki vitað
nei
já
já
já
nei
ekki vitað
ekki vitað

Tafla 7 sýnir þær kröfur sem skólarnir gera til handþvottar áður en nemendur matast. Af
svörum frá 15 skólum sögðu sjö þeirra að lagt væri upp með að nemendur myndu þvo á sér
hendurnar áður en þeir myndu matast. Eingöngu var boðið upp á handþvottaaðstöðu í
fjórum skólum við eða í mötuneytinu. Þá voru þrír skólar sem svöruðu ekki þessum
spurningum. Einn skóli bauð nemendum upp á að spritta á sér hendurnar áður en farið var í
mat.
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5

Umræður og tillögur að úrbótum

Í þessum kafla verða niðurstöður skoðaðar enn frekar þar sem nánari útskýringar verða
gefnar fyrir hvert atriði. Þá verður komið með hugmyndir að úrbótum þeirra þátta sem bæta
þarf.

5.1 Val á milli grænmetis- og ávaxtategunda
Samkvæmt ráðleggingum um mataræði er ráðlagt að neyta 500 g. af grænmeti og ávöxtum
daglega (Embætti landlæknis, 2017-a). Í síðustu könnun á mataræði Íslendinga eru
Íslendingar nokkuð langt frá því. Könnun sem gerð var árið 2011-2012 á mataræði sex ára
barna sýndu niðurstöður að undir 20% barna náðu viðmiðunarskammti á grænmeti og
ávöxtum sem var þá 400 grömm á dag. Þá var um helmingur barnanna sem neytti minna en
40 g. á dag sem er langt fyrir neðan viðmið (Ingibjörg Gunnarsdóttir, Hafdís Helgadóttir,
Birna Þórsdóttir og Ina Þórsdóttir, 2013; Embætti landlæknis, 2017-a; Hólmfríður
Þorgeirsdóttir, Hrund Valgeirsdóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir, Elva Gísladóttir, Bryndís Elfa
Gunnarsdóttir, Inga Þórsdóttir, Jónína Stefánsdóttir og Laufey Steingrímsdóttir 2011).
Niðurstöður í þessari athugun sýndu að í flestum skólum var boðið upp á grænmeti og
ávexti, nær oftast í salatbar. Tveir skólanna voru með salatbar tvisvar í viku en grænmeti var
þó alltaf í boði með aðalréttum. Mjög mismunandi var eftir skólum hvernig þeir höfðu
fyrirkomulagið á framboði grænmetis og ávaxta en til að mynda voru tveir þessara skóla sem
buðu eingöngu upp á ávexti á föstudögum. Í öllum hinum skólunum þar sem boðið var upp á
grænmeti og ávexti daglega var fjölbreytt úrval en oft sami grunnurinn s.s. gúrka, paprika og
tómatar en annað grænmeti var breytilegt. Til að mynda rófur, blaðsalat, gulrætur, vínber og
epli en það fór oft eftir því hvað var í matinn eða hvað var til að hverju sinni. Þá mátti oft sjá
annað en grænmeti eða ávexti í salatbörum en má þar nefna brauðteninga, pasta, maískorn,
kotasælu og annað slíkt sem hentar vel með salatbar. Salatbarir voru yfirleitt staðsettir
þannig að nemendur fengu sér aðalrétt og fóru svo strax í framhaldinu á salatbarinn.
Salatbar er ekki bara góð leið til að fá börn til þess að velja sér grænmeti á diskinn með
aðalréttinum, heldur einnig góð lausn til þess að gefa nemendum meira val um hvað þeir
vilja borða. Ef til vill eru einhverjir nemendur sem kjósa að borða ekki kjöt eða einhverjar
ákveðnar fæðutegundir og því er salatbarinn góður kostur fyrir þá einstaklinga. Að hafa
fjölbreytt úrval í salatbar á hverjum degi gerir þeim nemendum sem vilja grænmetisfæði
auðveldara að uppfylla þarfir sínar á matmálstíma. Minnihluti skólanna var með val um
grænmetisrétt sem aðalmáltíð.
Í Handbók fyrir leikskóla kemur fram að sé grænmeti sett á matarborðið hjá nemendum
séu þeir líklegri til að fá sér sér meira af því. Ef maturinn er fyrir framan nemendur þar sem
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þeir borða er líklegra að þeir bæti á diskinn því sem er til staðar.( Embætti landlæknis, 2018).
Því gæti verið ráðlegt í grunnskólum að hafa grænmeti í boði á matarborðum ef sá möguleiki
er fyrir hendi. Einnig gæti verið gott að hafa grænmetis- og/eða ávaxtavagna á fleiri en
einum stað í matsal þar sem aðgengi þessara matvæla er mikilvægt til þess að nemendur
velji sér þau á annað borð (Smarter Lunchroom, e.d; Embætti landlæknis, 2018).
Yfirleitt var ekki val á milli drykkja. Í flestum skólunum var einungis boðið upp á vatn utan
tveggja þar sem nemendur gátu fengið mjólk. Handbók fyrir skólamötuneyti leggur til að
boðið sé upp á léttmjólk og vatn með hádegismat í skólanum. Auðvelt ætti að vera fyrir
skólana að hafa slíkt í boði fyrir nemendur en tveir skólar voru með mjólkurvélar frá MS sem
nemendur gengu sjálfir að og fylltu á glös sín. Þessi möguleiki var eingöngu fyrir þá
nemendur sem voru í mataráskrift í hádeginu.
Hvergi var í boði fleiri en ein tegund af brauði með hádegsverðinum og hvergi er tekið
fram að daglega eigi að bjóða upp á brauð með hádegisverði. Hins vegar er tekið fram í
ráðleggingum um hádegisverði í grunnskólum að þegar brauð sé í boði ætti það að vera
heilkorna, trefjaríkt og innihalda 5-6 g af trefjum í 100 g. Því væri æskilegast fyrir skólana að
bjóða upp á mismunandi tegundir af heilkorna og trefjaríku brauði með þeim réttum þar sem
brauð fylgir (Embætti landlæknis, 2012).
Þegar aðalréttirnir voru skoðaðir kom í ljós að þrír skólar buðu upp á grænmetisrétti en
það er til þess að koma til móts við þann fjölda sem tileinkað hefur sér ákveðinn lífstíl án
kjöts eða annarra dýraafurða, og jafnvel líka til þess að kynna nemendur fyrir fjölbreyttara
fæðuúrvali og lífstíl. Í þeim skólum sem boðið var upp á grænmetisrétti gátu allir nemendur
fengið sér grænmetisrétt í stað kjöts óháð því hvort þeir væru grænmetisætur eða ekki. Ekki
eru gerðar kröfur um að hafa þennan valmöguleika í boði í grunnskólum landsins en hins
vegar er bent á í Handbók fyrir skólamötuneyti að skólar ættu að koma til móts við
nemendur ef um trúarlegan lífstíl er að ræða eða sérfæði án óþols eða ofnæmis. Það ætti að
sjá til þess að nemendur geti fylgt sama lífstíl bæði í skóla og heima. Hins vegar þarf að meta
hversu kostnaðarsamt slíkt getur verið en oft er hægt að fá foreldra í lið með skólunum þar
sem þeir gætu borið kostnað vegna hráefnis sem telst dýrara en almennt gerist og gengur
eða ef erfitt er að fá einstaka hráefni. Hins vegar er oft hægt að nýta sama grunn sem
notaður er í aðalréttum skólamáltíða og því ætti það ekki að vera mikið mál að útbúa sérfæði
fyrir nemendur sem fylgja ákveðnum lífstíl. Þá var í öllum skólunum sem heimsóttir voru
nemendur með óþol eða ofnæmi af ýmsu tagi og gera má ráð fyrir að nemendur sem fylgdu
ákveðnum lífstíl gætu í einhverjum tilfellum borðað sömu fæðu og börn sem þurftu sérfæði.
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5.2 Lögun borða og stóla
Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að skólahúsnæði og allur aðbúnaður eigi að taka
mið af því að tryggja öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks, svo sem hvað varðar
hentugan húsbúnað. Undir húsbúnað má setja borð og stóla í skólamötuneytum.
Húsbúnaðurinn í skólunum 15 var af ýmsum toga en algengast var að um felliborð væru til
staðar. Slík borð hafa áfasta kolla sem eru hringlaga. Kosturinn við þessi borð eru að ekki
skapast hávaði þegar að nemendur setjast við eða fara frá borði þar sem stólarnir eru ekki
færanlegir. Auðvelt er að taka þau saman til að rýma salinn sem gerir það að verkum að
auðveldara er að þrífa gólfið og minni tíma tekur til að rýma salinn ef þess þarf. Í Handbók
um velferð og öryggi barna í grunnskólum sem gefin er út af Stjórnarráðinu er sérstaklega
tekið fram að þar sem húsgögn eins og þessi eru notuð sé mikilvægt að hægt sé að ganga vel
frá þeim svo þau valdi ekki slysahættu. Gallinn við þessi borð með áföstum stólum er hins
vegar sá að nemendur eru misstórir og þau henta ekki öllum. Enginn stuðningur er fyrir bak
og langt getur verið fyrir yngstu og minnstu nemendurna að teygja sig í diskinn. Því hafa
þessi borð bæði kosti og galla. Ef stök borð væru til staðar þyrfti að hafa staka stóla við
borðin sem gerir það að verkum að möguleiki væri á að hafa stóla með áföstu baki sem gerir
setuna þægilegri á meðan á matartíma stendur. Hins vegar má gera ráð fyrir því að hávaðinn
yrði meiri þegar kemur að því að setjast við borð og standa upp en eins og flest annað mætti
gera ráðstafanir til að minnka þann hávaða. Til eru sérstakar hlífar til að setja undir
stólfæturna til þess að minnka hávaða. Fáir skólar voru með kringlótt borð en talið er að þess
konar borð myndu henta félagslegum aðstæðum best þar sem það er talið geta þétt betur
hópinn sem situr saman (Pannell, D.V. o.fl., 1983; The American Occupational Therapy
Aassociation AOTA, e.d; mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2018).

5.3 Notalegheit í mötuneytinu
Allt er vænt sem vel er grænt er málsháttur sem flestir kannast við. Pottaplöntur geta haft
góð áhrif á líðan fólks og sagt er að þær ýti undir sköpunargáfu, afköst og einbeitingu. Þá
bæta plöntur loftgæði rýmis, þá aðallega í rýmum þar sem lítil eða engin loftræsting er.
Rannsókn sem gerð var af tækniháskóla í Sidney í Ástralíu þar sem rannsakendur komu fyrir
þremum plöntum í þremur skólum hjá nemendum í 6. og 7. bekk sýndu að þær höfðu áhrif á
útlit stofunnar og andrúmsloft nemenda. Einnig bættu nemendur árangur sinn í einstökum
greinum þar sem tengingin var talin vera vegna plantnanna. Aðrar rannsóknir sýndu þá að
plöntur í skrifstofurými bætti árangur og frammistöðu skrifstofufólks og leiddu til minna
stress, minni kvíða, minni höfuðverkja og meiri gleði (Daly, J., Burchetta, M., og Torpy, F.,
2010; Bringslimark, T., Hartig, T., og Patil, GG., 2007). Í stóru rými eins og í matsal er góð
hugmynd af hafa plöntur en þess má geta að plöntur hafa ekki bara notaleg og minna
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stressandi áhrif heldur eru þær líka hljóðdempandi. Auk þessara þátta eru plöntur fallegar og
geta bætt skap einstaklinga, þær lífga upp á rýmið, hreinsa loftið, bæta rakastigið og geta
hjálpað til við að halda nemendum einbeittum (Guðrún Helga Guðbjörnsdóttir, 2013;
Tropical plant rentals, e.d).
Í vettvangsathugun þessara 15 mötuneyta fór lítið fyrir plöntum. Úr því mætti bæta með
mjög einföldum hætti eða með því að koma fyrir plöntum víðs vegar um salinn, í hornum, við
inngang og/eða á borðum. Best væri ef um lifandi plöntur væri að ræða en þó væri í góðu
lagi að hafa gerviplöntur til að gera rýmið notalegra. Þær plöntur sem hafa verið vinsælar og
sagðar hreinsa loftið vel eru m.a. friðarlilja, drekatré, gullpálmi, gúmmítré og mánageisli svo
fátt eitt sé nefnt. Þá eru plönturnar burkni, bergflétta, fíkjutré og skrautgrös plöntur sem
þurfa mikla vökvun og geta því hækkað rakastigið í rýminu (Guðrún Helga Guðbjörnsdóttir,
2013).
Eins og fram kom í niðurstöðum voru listaverk í meirihluta þeirra skóla sem skoðaðir voru
eða 11 af 15. Allur gangur var á því hvort listaverkin voru frá nemendum eða ekki en
rannsóknir hafa sýnt að persónulegt umhverfi hefur jákvæð áhrif á þroska og sjálfsmynd
nemenda. Því væri skemmtilegt ef skólar gætu sett upp sameiginleg verkefni með
nemendum þar sem þeir fá að útbúa listaverk sem gæti þá á sama tíma þjónað fleiri en
einum tilgangi eins og t.d. að vera hljóðdempandi. Ýmislegt er hægt að útbúa til að hafa í
matsölum til að hljóðdempa og gera notalegt á sama tíma. Hægt er að láta nemendur útbúa
listaverk á vegg með þykku undirlagi, en þá er notaður sérstakur dúkur til að myndskreyta
sem er svo strekktur á ramma ásamt undirlaginu, úr þessu verður hljóðdempandi listaverk
sem hengja má upp í matsalnum (Samband Íslenskra sveitarfélaga og kennarasamband
Íslands, e.d.). Þá má einnig eins og fram kom í niðurstöðum, gera ýmiskonar listaverk úr efni
og má þar nefna þæfingu .
Enginn skóli var með borðdúka á borðum en með því að nota borðdúka má gera rýmið
notalegra og draga úr hávaða. Í handbókinni Bra måltider i skolan er talað um að með því að
dúka upp borð fyrir hverja máltíð sýnir það nemendum að sá tími sem þeir borða saman er
mikilvægur (livsmedelsverket, 2019). Huga þarf að því að velja borðdúka með tilliti til ýmissa
þátta og má þar nefna þrif. Að öllum líkindum myndu vax- eða plastdúkar með tau undirlagi
vera einfaldasta lausnin í skólamötuneyti þar sem auðvelt er að þurrka af og þrífa þá og þeir
hefðu hljóðdempandi áhrif (Samband Íslenskra sveitafélaga og kennarasamnand Íslands e.d).

5.4 Upplifun og áhrif nemenda
Í niðurstöðum mátti sjá að einungis í tveimur skólum fengu nemendur að skammta sér sjálfir
og í einum skóla fengu eldri nemendur að skammta sér sjálfir. Á leikskólastigi er hvatt til þess
að börn fái að skammta sér sjálf en með þessu er talið líklegra að þau velji sér matvæli á
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diskinn sem eru fyrir framan þau frekar en ef þau fengju ekki að setja sjálf og væri skammtað
af fullorðnum (Embætti landlæknis, 2018). Þar sem nemendur fá að skammta sér sjálfir er
æskilegt að hafa rétt áhöld í þeim mat sem í boði er. Stærri skeið í salatbar gæti orðið til þess
að einstaklingur skammti sér meira af grænmeti og nota þá minni áhöld í þá rétti sem
nemendur ættu að fá sér minna af. Þannig er líklegra að þeir læri að skammta sér minna í
einu og komi því frekar aftur (Embætti landlæknis, 2018).
Líkt og fram kom fengu fæstir nemenda að skammta sér sjálfir. Líklegast eru ástæður
skólanna mismunandi fyrir þeirri ákvörðun en í einum þeirra skóla þar sem nemendur fá að
skammta sér sjálfir var sú ákvörðun tekin um leið og skólinn fór af stað með
matarsóunarverkefni. Nemendur áttu að skammta sér sjálfir á diskinn því sem þau ætluðu að
borða og reyna því að henda sem minnst. Ef þeir væru ennþá svangir gátu þeir frekar komið
aftur. Nemendur hafa fengið að skammta sér sjálfir frá því að matarsóunarátakið fór af stað
árið 2015. Nemendur vigtuðu og skráðu niður það sem fór í tunnurnar og niðurstöður sýndu
að minna af mat var hent eftir að skólinn fór í þessar aðgerðir. Starfsmenn í því eldhúsi sem
nemendur skammta sér sjálfir sögðu að með því að leyfa þeim að vera sjálfstæðir lærðu þeir
að hlusta á líkama sinn og skammta sér eingöngu því sem þeir telja sig þurfa að borða í hvert
skipti og þar af leiðandi henda þeir minna. Hinsvegar er gallinn oft sá að röðin gengur hægar
fyrir sig og einstaka sinnum þurfa starfsmenn að aðstoða nemendur og þá sérstaklega þá
sem minnstir og yngstir eru. Þess má geta að þessi tiltekni skóli er sá eini í sveitarfélaginu
sem um ræðir og þar er einnig aðeins einn leikskóli. Nemendur leikskólans fara þá allir í sama
skólann þegar að grunnskólaganga þeirra hefst. Nemendur á leikskólanum fá að skammta sér
sjálfir að mestu í matartíma þar sem maturinn er lagður á borð í ílátum fyrir framan þá. Því er
rík ástæða til þess að nemendur fái að halda venjum sínum áfram með því að skammta sér
sjálfir þegar að þeir koma upp í grunnskóla. Ein af ábendingum í Handbók fyrir
leikskólaeldhús eru m.a. að leyfa nemendum að skammta sér sjálfir og er ástæða þess t.d. sú
að þeir eiga að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir hvað og hversu mikið þeir ætla að borða
(Embætti landlæknis, 2018). Starfsmenn í eldhúsum þar sem nemendum er skammtað af
starfsmanni voru margir sammála um að ástæða fyrir því að þeim sé skammtað væri vegna
hreinlætisástæðna og einnig til að röðin myndi ganga hraðar fyrir sig.
Í niðurstöðum þessara athugana mátti sjá að í fæstum skólum sátu kennarar eða aðrir
fullorðnir starfsmenn skólans og borðuðu með nemendum. Samkvæmt Handbók fyrir
skólamötuneyti, úr Ritröð um grunnþætti menntunar: heilbrigði og velferð er tekið fram að
æskilegast sé að fullorðnir borði með nemendum til þess að sýna þeim gott fordæmi. Það var
eingöngu í þremur skólum sem fullorðinn einstaklingur sat með nemendum og borðaði með
þeim, og í einum skóla sátu umsjónakennarar með þeim yngstu. Í þeim ellefu skólum þar
sem enginn sat með nemendum fylgdist annað starfsfólk skólans með matartímanum og sá
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til þess að allt gengi vel. Það er hluti af félagslegum þroska að borða saman og því er
mikilvægt að fullorðnir séu fyrirmyndir barnanna og kenni þeim góða siði hvað varðar
borðhald og umgengni. Þar sem fullorðnir borða með nemendum er mun líklegra að
nemendur velji sér grænmeti með matnum ef sá fullorðni sem borðar með þeim gerir það og
því er áríðandi að fullorðnir séu meðvitaðir um að þeir eru fyrirmyndir barnanna. Því er
mikilvægt að velja vel á diskinn og fræða nemendur um góðar matarvenjur með því að sýna
þeim hvernig það er gert en börn læra meira á því það sem þau upplifa og sjá heldur en
eingöngu því sem þau heyra (Embætti landlæknis, 2018). Auk þess sem fullorðnir eru
fyrirmyndir barnana hvað matarval og boðsiði varðar þá geta þeir einnig haldið meiri aga og
þar af leiðandi minni hávaða á matartíma (Valdís. I. Jónsdóttir, 2014).
Eins og fyrr greinir þá er líklegra að nemendur velji frekar grænmeti og ávexti séu þeir
sýnilegir og nálægt börnunum. Ef grænmetið er sett á borðin hjá nemendum eða á fleiri
stöðvar/vagna í salnum mætti jafnframt minnka raðirnar sem oft myndast þar sem margir
nemendur borða í einu. Þess má geta að nemendur þurftu að bíða í röðum í öllum skólum,
þó mismargir í einu og mislengi en dæmi eru um að nemendur hafi þurft að bíða í a.m.k. 5-7
mínútur eftir að fá mat. Sá tími sem nemendur fengu til að borða hádegismat var að
meðaltali 23 mínútur en samkvæmt Handbók fyrir skólamötuneyti (2010) ætti að gera ráð
fyrir a.m.k. 20 mínútna matartíma og því má sjá að flestir skólar eru innan þessara viðmiða ef
um heildartíma er að ræða. Nemendur í einum skóla fengu aðeins 15 mínútur sem er ansi
knappur tími ef litið er til þess að bíða þurfi í 5-7 mínútur áður en nemendur geta sest niður
og borðað. Í raun hefur viðkomandi barn þá aðeins 8-10 mínútur til að borða. Rannsókn
hefur sýnt að æskilegur matartími sé 20-30 mínútur og er þá átt við þann tíma fyrir utan að
standa í röð og sækja sér mat. Jafnframt kom fram að eftir því sem nemendur fengu minni
tíma til þess að borða leifðu þau matnum frekar og fengu sér síður ávöxt eða grænmeti
(Cohen, F.W., Jahn, J.L., Richardson, S., Cluggish, A., Parker, E. og Rimm, E.B, 2016). Skólar
sem eru með styttra matarhlé en 20 mínútur ættu samkvæmt þessu að lengja tímann. Ef ekki
er hægt að lengja matartímann má skoða aðrar lausnir eins og t.d. að koma upp fleiri
stöðvum þar sem nemendur ná sér í mat, stytta þannig tímann sem börnin þurfa að standa í
röð sem gefur þeim lengri tíma til að sitja og borða (Cohen, F.W., o.fl., 2016).
Í Aðalnámskrá (2011) er einn af sex grunnþáttum menntunar lýðræði og mannréttindi.
Skilgreining á lýðræði er sú að einstaklingar fái að taka þátt og hafa afstöðu til þess að móta
samfélagið á sameiginlegan hátt. Samábyrgð, virkni og meðvitund leiðir þannig til þess að
einstaklingar geti haft áhrif. Skólar eiga að sjá til þess að lýðræði og mannréttindi séu til
staðar og því á að leggja rækt á það viðhorf að einstaklingar eigi að vera gagnrýnir, með
framtíðarsýn og lýðræðislegir. Þar sem börn og ungmenni eiga að læra um lýðræðissamfélag
er mikilvægt að þau fái því að taka þátt í því. Í Aðalnámskrá er t.d. sagt: „Gert er ráð fyrir því
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að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði“. Í
lýðræðissamfélagi ættu nemendur því að taka þátt í gerð matseðla t.d. með bekkjarvali eða
árgangavali. Jafnframt gætu þeir aðstoðað við að búa til skemmtileg nöfn á réttina því börn
og unglingar hafa oft fjörugt og skemmtilegt ímyndunarafl og þar að auki finnst þeim gaman
ef þeirra hugmyndir eru notaðar (Smarter lunchroom, e.d; Lýðheilsustöð, 2010). Með því að
hafa matseðilinn áhugaverðan með skemmtilegum nöfnum eins og „víkinga-grænmetis
lasanja“ frekar en „grænmetis lasanja“ eru börn líklegri til að smakka (Smarter lunchroom,
e.d). Því gæti það verið skemmtileg hugmynd ef skólarnir myndu efla þátttöku nemenda við
gerð matseðla en fjórir skólar leyfðu nemendum ekki á neinn hátt að hafa áhrif á gerð
matseðla á meðan ellefu skólar leyfðu það að einhverju leyti. Samstarf við nemendur fór þá í
gegnum bekkjarkennara eða skólastjórnendur, nemendaráð, hugmyndakassa eða heimsókn í
eldhús. Þeir skólar sem ekki voru með nemendur í samvinnu ættu að íhuga þann möguleika
en aðgerðir til þess geta verið mjög einfaldar og fyrirhafnarlitlar, auk þess sem nemendur
geta komið með nýjar og skemmtilegar hugmyndir. Þá var enginn skóli með matseðla sem
gerðir voru sérstaklega til þess að vekja áhuga nemenda en eins og nefnt hefur verið geta
skemmtileg nöfn á matnum haft áhrif á það sem nemendur setja á diskinn. Auk þess að hafa
nemendur með í ráðum um gerð matseðla er einnig gott að hafa í huga að börn dæma
matinn með augunum. Því er æskilegt að tryggja að maturinn líti girnilega út (Lýðheilsustöð,
2010).
Fyrirmyndir af matardiskum var ekki að finna í neinum skóla en með því að hafa slíkt uppi
við matarstöðina sjá nemendur hvernig góð samsetning á máltíðinni gæti litið út.
Matardisknum ætti að vera skipt upp í þrennt, en fyrirmyndin af því er Diskurinn sem gefin er
út af Lýðheilsustöð. Allir hlutar disksins eiga að vera jafnstórir en í einum hluta ætti að finna
próteinrík matvæli, einn ætti að innihalda kolvetnarík matvæli og þriðji hlutinn grænmeti
og/eða ávexti. Skólarnir gætu þannig stuðst við Diskinn og sett saman máltíð sem þeir myndu
hafa uppi þar sem nemendur taka sér mat. Fyrirmynd af disknum ætti þannig að sýna
nemendum hvernig setja mætti tiltekna máltíð saman með rétt næringarhlutföll óháð því
hversu mikið þau borða. Nemendur ættu að fá að setja það magn á diskinn sem þeim hentar
en því stjórnar orkuþörf þeirra og matarlyst (Lýðheilsustöð, 2010). Fyrirhöfn og framkvæmd
við slíkt er mjög einföld og smátt og smátt er hægt að safna saman myndum af máltíðum og
geyma þar til sami matur er framreiddur næst.

5.5 Stærð mötuneyta og fjöldi nemenda
Samkvæmt reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða (nr. 657/2009) og
úr leiðarvísinum Heilsueflandi grunnskóli (2017) á að vera sérstök aðstaða fyrir nemendur til
að matast. Allir þeir skólar sem heimsóttir voru höfðu slíkt og í flestum tilfellum voru
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aðstæður hentugar en var það þá aðallega einn skóli sem bæta mætti aðstæður verulega.
Skólamötuneytin voru mjög misjöfn að stærð en flest voru þau minni en 155 m². Í einum
skóla sem jafnframt var fjölmennasti skólinn var mikill munur á þeim fjölda sem borðaði í
einu. Matarhléið skiptist þannig að yngsta stig eða 1.-4. bekkur kom í mat kl. 11:10 til 12:00.
Frá kl. 12:00 til 12:20 komu eldri nemendur í litlum hópum en það var misjafnt hvaða
árgangar það voru, það fór eftir dögum en þetta voru hópar sem voru að koma úr eða að
fara í íþróttir eða sund. Kl. 12:20 koma svo fjölmennustu hóparnir sem mest urðu 240 til 273
nemendur í einu eftir því um hvaða dag var að ræða.
Ef dæmi er tekið um eitt skólamötuneyti sem er 130 m² að stærð og þegar flest var þar
inni borðuðu um 160 nemendur í einu. Það rými sem hver einstaklingur fékk í matsalnum var
því um 0,8 m² sem er mjög lítið rými. Annar skóli með 105 m² mötuneyti hýsti um 200
nemendur í einu þegar mest var sem þýðir að hver nemandi hafði aðeins um ½ m². Flestir
skólar voru með um 1 m² eða meira fyrir hvert barn þegar fjölmennast var í matsalnum. Þar
sem nemendur hafa lítið rými eða undir 1 m² má ætla að frekar þröngt sé í matsalnum á
þeim tíma og erfitt getur verið að komast að hlutum. Hvergi er að finna reglugerð um þann
fjölda fólks sem má vera að hverju sinni í skólamötuneyti, en í byggingarreglugerð (nr.
112/2012) um fólksfjölda segir að í samkomusal þar sem fólk situr á stólum sem ekki eru
fastir ætti hver einstaklingur að hafa um 2 m² og í samkomusal með föstum sætum fer það
eftir fjölda sæta. Matsalir í skólum hafa oftast nær fleiri en þann tilgang að vera matsalur
nemenda en yfirleitt eru þeir nýttir sem samkomusalur líka. Því má yfirfæra tölur
byggingarreglugerðarinnar yfir á matsali skólanna. Þess má geta að nákvæmar fermetratölur
hjá öllum skólum var ekki hægt að nálgast og því þurfti að mæla og skrefa nokkur rými, því
eins og fyrr segir eru tölur ekki alltaf nákvæmar en þær tölur sem upp eru gefnar hér eru eins
nálægt raunveruleikanum og hægt er að komast miðað við aðstæður.
Til að koma til móts við nemendur og gefa þeim nægt rými til að ganga um matsalinn og
sinna sínum tíma þar þyrfti að takmarka þann fjölda sem borðar þar í einu. Þetta á við um þá
skóla með of marga nemendur í einu í litlu rými. Ef um nýja skóla er að ræða eða skóla sem
hafa fyrirhugaðar breytingar ættu þeir að skoða þennan hluta vel svo nemendur fái nægt
rými til að athafna sig á matartíma.

5.6 Umhverfi skólamötuneytis
Samkvæmt reglugerð um hollustuhætti (nr. 941/2007), reglugerð um gerð og búnað
grunnskólahúsnæðis og skólalóða (nr. 657/2009) og í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er
bent á að lýsing eða dagsbirta þurfi að vera góð en birtan er eitt af því sem á að veita öryggi
og vellíðan í því rými sem um ræðir. Við athugun á þeim 15 skólum sem heimsóttir voru,
voru gluggar í flestum mötuneytanna en þó voru tvö mötuneyti gluggalaus. Í öðrum
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skólanum þar sem matsalurinn var gluggalaust rými voru fyrirhugaðar framkvæmdir á næstu
árum. Rýmið sjálft var bæði lítið eða um 105 m² og gluggalaust og þegar mest var borðuðu
um 200 nemendur í einu. Aðstæður voru því ekki þær bestu, þröngt og langar raðir. Eins og
segir voru fyrirhugaðar framkvæmdir á næstunni en til stendur að opna rýmið inn á annað
svæði sem nú er nýtt undir aðra stafsemi í skólanum. Að hluta í því rými eru gluggar í loftum
en þar kemur mikil birta inn. Skólinn er fjölmennur og því mikil þörf á því að stækka
mötuneytið vegna margra ástæðna.
Gluggarnir í matsölunum voru mismunandi, allt frá því að vera stórir, litlir, langir eða
mjóir og þá var ýmist um marga eða fáa glugga að ræða í hverju rými. Í tveimur skólanna
voru gluggarnir mjóir og langir þar sem lítið var hægt að horfa út um þá sökum þess að hluti
þeirra var filmaður eða með rúllutjöld. Því buðu þessir gluggar ekki upp á að nemendur væru
að horfa út og skoða umhverfið, heldur þjónuðu þessir gluggar að öllum líkindum frekar þeim
tilgangi að fá örlitla birtu inn sem þeir þá gerðu. Þá voru tveir skólanna með glugga sem
staðsettir voru alveg við loft sem varð til þess að ekki var hægt að horfa út. Í öðrum þeirra
var heill veggur þakinn gluggum en sá veggur sneri inn á gang skólans en ekki út. Í einum
skólanna var matsalurinn þannig staðsettur að hann var fyrir miðju skólans og sitthvoru
megin við hann voru inngangar. Rýmið var mjög opið í allar áttir og hátt til lofts. Á annarri
hlið salarins voru nánast eingöngu gluggar, fyrir þeim voru engin gluggatjöld en eitthvað var
um hangandi listaverk. Hinumegin þar sem einnig var inngangur var lægra til lofts og færri
gluggar. Rýmið var því mjög bjart, opið og hljóðbært. Þá var í matsölum sumra skólanna
gluggar sem hægt var að horfa út um.
Í flestum mötuneytunum voru tjöld fyrir gluggum en mismunandi var um hverskonar tjöld
var að ræða eftir skólum. Sums staðar voru þykk síð tjöld sem lokuðu alveg fyrir birtu á
meðan annars staðar var ekkert. Í einum þeirra skóla þar sem ekki voru gluggatjöld fyrir
gluggum mátti sjá að þegar sólin skein hafði það truflandi áhrif á starfsfólk mötuneytis en
hún skein beint á starfsfólkið og á salatbarinn þar sem nemendur sóttu sér meðlæti. Í einum
skóla var stórt opið rými þar sem nánast ein hlið þess voru eingöngu gluggar.
Hljóðvist í umhverfi barna skiptir miklu máli og finna má ábendingar í lögum,
reglugerðum og handbókum sem segja til um það. Í byggingarreglugerð (nr. 112/2012),
reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða (nr. 657/2009), í lögum um
grunnskóla (nr. 91/2008) og í Ritröð um grunnþætti menntunar: heilbrigði og velferð er alls
staðar talað um að hljóðvist eigi að vera við hæfi og passa þurfi að hávaði sé undir
hávaðamörkum. Í þriðjungi skólanna voru engin hljóðdempandi efni í lofti eða veggjum.
Mikill hávaði skapaðist í flestum mötuneytunum og hljóðdempandi efni hefði minnkað
hávaðann mikið. Starfsfólk mötuneytanna talaði flest allt um að mikill hávaði væri í
matsalnum í matartímanum og þá sérstaklega þegar mörg börn borðuðu þar í einu. Upplifun
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höfundar þessarar ritgerðar er sú sama og hann er sammála þeirri umsögn en þar sem flest
rýmin voru frekar opin og erilinn mikill þegar mest gekk á skapaðist töluverður hávaði. Í
engum skólanna var svokallað „eyra“ sem er tæki til að mæla hávaða, en í algerri ágiskun
kæmi það ekki á óvart að hávaðinn væri yfir hávaðamörkum í flest öllum skólunum sem
heimsóttir voru vorið 2019. Hljóðeinangrandi efni eitt og sér gerir ekki út um hávaðann
heldur þurfa nemendur einnig að vera meðvitaðir um eigin framkomu. Til þess að hjálpa
nemendum að átta sig betur á aðstæðum væri æskilegt að setja upp slíkan mæli í mötuneyti
skólanna til þess að leyfa nemendum að sjá með eigin augum hvar mörkin liggja. Mælirinn
virkar á þann veg að grænt ljós logar á eyranu þegar hávaðamörkin eru í lagi, gult ljós kemur
þegar hávaðinn er kominn yfir viðmiðunarmörk og að lokum kemur rautt ljós ef hávaðinn er
orðinn of mikill. Þarna geta nemendur séð nákvæmlega stöðuna í rýminu sem þeir eru í hvað
hávaða varðar. Með þessari úrbót má eins og fyrr segir gera nemendur meðvitaðri um eigin
hávaða. Hins vegar geta verið gallar við slíkt. Í einum skólanna sem átti fyrrnefnt tæki var
búið að fjarlægja það af veggnum en það var vegna þess að nemendur voru farnir að nota
tækið sem einhverskonar skemmtun þar sem keppst var við að gera hávaðann það mikinn að
rauða ljósið kviknaði. Í þeim skólum þar sem nemendur geta ekki séð sér fært um að láta
mælitækið eiga sig gæti verið sniðugt að taka það niður reglulega og hvíla það en hengja það
svo upp aftur. Líkt og tekið var fram í kaflanum þar sem talað var um listaverk á veggjum,
plöntur og borðdúka er hægt að fara ýmsar leiðir til að skapa þægilegt umhverfi sem dregur
niður hávaða.
Mögulega væri hægt að draga úr hávaða með því að róa umhverfið niður með rólegri
tónlist. Rannsóknir hafa sýnt að róleg tónlist getur minnkað óþarfa hávaða sem kemur m.a
frá eldhúsi og öðru fólki. Hæg og róleg tónlist getur orðið til þess að einstaklingar verða
rólegri og að þeir borði hægar og meira sem leiðir síðan til þess að einstaklingar fái frekar alla
þá næringu sem þeir þurfa. Þá er mikilvægt að hafa tónlistina rólega og helst að það sé
bakgrunnstónlist en hröð og hávær tónlist eykur frekar stress sem verður til þess að
einstaklingar borða hratt og of mikið. Rannsóknir á þessu sviði hafa komið vel út hjá eldri
borgurum þar sem róleg tónlist hafði jákvæð áhrif á þunglyndi, kvíða og matarlyst (Stroebele
og De Castro, 2004).

5.7 Handþvottur
Í reglugerð um hollustuhætti (nr. 941/2007) er tekið fram að handlaugar skuli vera í hverri
kennslustofu og í Handbók fyrir skólamötuneyti segir að hreinlæti og þrif séu mikilvæg. Í
niðurstöðum spurningalista fyrir skólastjórnendur kom fram að um helmingur skólanna gerir
kröfur um að nemendur þvoi sér um hendur fyrir matmálstíma en eingöngu fjórðungur var
með aðstöðu fyrir nemendur til handþvotta. Í skólunum var ekki að sjá neinar sérstaka
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aðstöðu til handþvottaa sem væru skýr merki um að þvo ætti hendur fyrir matmálstíma. Ætla
má að gerðar séu óbeinar kröfur til nemenda um handþvott fyrir matartíma og að
aðstöðurnar sem þeir vitna í séu vaskar í kennslustofum eða salernum. Í tveimur skólum í
seinni athuguninni sem fór fram vorið 2019 voru vaskar í matsölum en þessir matsalir eru
báðir dæmi um rými sem ekki tilheyra upphaflega matsal heldur annað hvort viðbót við
rýmið úr frá öðru rými og svo kennslustofa sem breytt hefur verið í matsal. Þá var hvergi að
sjá einhverskonar reglur eða tilmæli um að nemendur ættu að þvo sér sérstaklega um
hendur fyrir matmálstíma. Því þarf að bæta úr þessu með því að gera aðstöðu fyrir
nemendur til handþvotta.
Hreinlæti er gríðarlega mikilvægt en ýmsir sjúkdómar, pestir og bakteríur berast
auðveldlega manna á milli ef ekki er hugað að hreinlæti. Einstaklingar snerta marga hluti yfir
daginn eins og t.d. leikföng, handrið, borð o.fl. og ef smitaður einstaklingur gætir ekki að
hreinlæti sínu er líklegra að hann breiði út smit með snertingu ýmissa hluta sem aðrir svo
snerta. Einstaklingar snerta ómeðvitað nef, munn, og augu en þessir staðir gera bakteríum
og sýkingum auðveldara fyrir að komast inn í líkama fólks (Centers for Disease Control and
Prevention, 2018). Því er mikilvægt að nemendum sé gefinn kostur á að þrífa hendur fyrir
matartíma en í matsalnum er fjöldinn allur af nemendum saman kominn á sama stað til þess
að borða yfir skamman tíma.
Nauðsynlegt er að skólar séu með sérstaka handþvottaaðstöðu fyrir nemendur við
mötuneyti. Slíkt hefur ekki tíðkast í skólum hér á landi þó einhverjir skólar kunni að hafa slíkt.
Þeir skólar sem heimsóttir voru í þessari rannsókn höfðu ekki slíka aðstöðu þó einhverjir
skólar hefðu einhverskonar aðstöðu að þeirra mati. Því er mikilvægt að skólar ásamt
heimilum taki sameiginlega ábyrgð og kenni börnunum að handþvottur er mikilvægur partur
að heilsusamlegu lífi og því ætti handþvottur að vera hluti af daglegri rútínu allra, bæði í
skólanum og utan hans. Því væri ráðlagt að allir skólar myndu gera þær kröfur að nemendur
þvoi sér um hendurnar fyrir matmálstíma til þess aðallega að koma í veg fyrir óþarfa
smitleiðir fyrir ýmsa sjúkdóma og bakteríur. Það væri í það minnsta fyrsta skrefið til þess að
efla nemendur til tíðari handþvotta en þar næst mætti huga að betri búnaði og aðstæðum til
þess. Þar sem verið er að byggja nýja skóla eða gera endurbætur á eldri skólum væri vert að
hafa í huga að koma upp slíkum aðstæðum fyrir handlaugar svo nemendur hafi greiðan og
góðan aðgang til handþvotta. Ef litið er á reglugerð um hollustuhætti (nr. 941/2007) í 37. gr
um húsnæði, þá segir þar að handlaug ætti að vera í hverri kennslustofu. Lögð hefur verið
áhersla hér í þessari ritgerð á að matmálstími nemenda ætti að vera hluti af námi þeirra og
horfa ætti á matsalinn sem kennslustofu ættu handlaugar að vera þar til staðar.
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Lög, reglugerðir og ráðleggingar – niðurstöður

Í upphafi ritgerðar var sú spurning lögð fyrir hvort mötuneyti í íslenskum grunnskólum væru í
samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá og handbækur.
Allir skólarnir sem heimsóttir voru áttu það sameiginlegt að uppfylla þær kröfur um
aðstöðu fyrir nemendur til að matast, þó voru aðstæðurnar misgóðar og mishentugar. Í
lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er tekið fram að húsnæði og allur aðbúnaður eigi að
tryggja nemendum og starfsfólki skólans öryggi og vellíðan sem varðar m.a. hentugan
húsbúnað, hljóðvist, lýsingu og loftræstingu. Ekki uppfylltu allir skólar þessar kröfur en
hljóðvist var heldur slæm í flestum mötuneytum. Tekið er fram í byggingarreglugerð (nr.
112/2012) að gæta eigi sérstaklega að hljóðvist í umhverfi barna og er grunnskóli þar á
meðal. Þá var lýsingu ábótavant í a.m.k. tveimur skólum þar sem skortur var á gluggum. Í
reglugerð um hollustuhætti (nr. 941/2007) er m.a. tekið fram að dagsbirta eða lýsing ætti að
vera góð. Að minnsta kosti einn af tveimur skólum hafði áætlun um úrbætur tengdar birtu.
Húsbúnaður var í öllum skólum í lagi þó deila megi um hvort felliborð með áföstum kollum
séu hentug fyrir alla nemendur.
Í 23. gr um skólamálsverði í lögum um grunnskóla segir að nemendur eigi að hafa kost á
málsverði á skólatíma. Allir skólar uppfylltu þær kröfur.
Handlaug á að vera í hverri kennslustofu samkvæmt reglugerð um hollustuhætti (nr.
941/2007). Skiptar skoðanir eru á því um hvort að matsalur ætti að flokkast undir
kennslustofu eða ekki og því er erfitt að segja til um hvort reglugerð þessi nái yfir það. Hins
vegar kemur fram í handbókum að horfa ætti á matartímann sem kennslustund og því mætti
gera ráð fyrir því að handlaugar ættu að vera til staðar í matsal eða við matsal. Enginn skóli
var með slíka aðstöðu og því er nauðsynlegt að gera viðeigandi ráðstafanir sem viðkoma
hreinlæti og handþvotti. Tveir skólar voru þó með vask í rýminu þar sem nemendur matast
en eins og tekið hefur verið fram hér að ofan eru þau rými ekki upprunalega hönnuð sem
matsalir.
Í Aðalnámskrá, í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), úr Heilsueflandi grunnskóla og
Ritröð um grunnþætti menntunar: heilbriði og velferð er tekið fram að nemenum á að standa
til boða hollur og næringarríkur matur. Allir skólar voru með viðeigandi úrval og fylgdu
einhverskonar áætlun. Grænmeti var í flestum skólum í boði alla daga en þó ekki í öllum og
bæta mætti úr því.
Í Handbók fyrir skólamötuneyti, Heilsueflandi grunnskóla og úr Ritröð um grunnþætti
menntunar: heilbrigði og velferð er talað um mikilvægi þess að fullorðnir einstaklingar sitji og
borði með nemendum, fæstir skólar uppfylltu það.
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Samkvæmt ráðleggingum eiga nemendur að fá nægan tíma til að matast, yfirleitt er talað
um 20 mínútur og uppfylltu flestir skólar það. Hins vegar mátti sjá að 20 minútur eru ekki
alltaf nægur tími og þá sérstaklega ekki þegar að börn þurfa að bíða lengi í röðum. Skoða
mætti þann tíma sem nemendur fá til að matast eða gera úrbætur á því fyrirkomulagi þegar
nemendur ná sér í mat til þess að minnka þann tíma sem þeir þurfa að standa í röð.
Hvað vellíðan og öryggi varðar er erfitt að segja þar sem mat á þeim þáttum var ekki
framkvæmt í þessari rannsókn. Hins vegar er það mat höfundar að flest öll mötuneytin mætti
gera huggulegri til að reyna að skapa betri stemningu og gera má ráð fyrir að notalegt
umhverfi bæti öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks skólans. Lítið var um plöntur, dúka,
listaverk eða annars konar búnað sem gæti haft jákvæðari áhrif á þennan þátt.
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Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist svo vera að nemendur fái að meðaltali
um 23 mínútur í matarhlé. Eins og fram hefur komið ættu nemendur að fá nægan tíma til að
matast eða a.m.k. 20 mínútur til að sitja og borða. Róa mætti niður stemninguna í matsal
með því að dimma ljós, setja upp viðeigandi og hentugt efni til hljóðdeyfingar, bæta við
plöntum hvort sem það eru lifandi eða gervi en lifandi plöntur eru þá talinn betri kostur ef
horfa á til loftgæða. Setja mætti dúka á borð og spila rólega bakgrunnstónlist. Samkvæmt
niðurstöðum hér að ofan sem farið hefur verið yfir eru þetta atriði sem talin eru hafa jákvæð
áhrif á matarumhverfið og leiða má þá líkum að því að matarupplifun nemenda ásamt
stemningu yrði betri. Fyrst og fremst þyrfti að huga að lengd matartímans, en með því að róa
niður stemninguna með lýsingu og tónlist borða einstaklingar hægar og því þyrfti
matartíminn að vera í takt við það þar sem nemendur myndu fá að lágmarki 20 mínútur til að
sitja og borða.
Athugun þessi er nauðsynleg til að sjá hvernig og hvort skólamötuneyti í skólum landsins
séu að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru. Með því að skoða þessa hlið skólastarfsins fáum
við tækifæri til að bæta það sem bæta má og sjá á sama tíma hvað er gott. Niðurstöður
þessar eru mikilvægar fyrir alla þá sem koma að skólastarfi og á það við um starfsfólk skóla
og sveitarfélaga en sveitarfélögin bera fyrst og fremst ábyrgð á skólum innan þeirra svæða.
Vinnan við þessa athugun hefur verið mjög lærdómsrík og skemmtileg en á sama tíma
krefjandi. Að fá innsýn inn í mörg mismunandi mötuneyti hefur gefið mér fjölbreyttari sýn á
þann veruleika sem skólabörn búa við. Skólarnir voru margir og afskaplega misjafnir,
mötuneyti þeirra gjörólík en fyrirkomulag oft svipað. Þá var mjög áhugavert að fræðast og
heyra um nágrannalönd okkar og hvernig þau reka mötuneyti.
Áhugavert væri að heimsækja enn fleiri skóla og jafnvel í öðrum landshlutum. Allir þeir 15
skólar sem skoðaðir voru hér tilheyra suðvesturhorni landsins. Hvort aðbúnaður og umhverfi
mötuneyta annars staðar á landinu sé svipaður eða frábrugðinn væri gaman að sjá. Einnig
væri áhugavert að heimsækja sömu skóla aftur eftir nokkur ár og sjá hvort einhverjar
breytingar hafa átt sér stað sem varða þá þætti sem bæta þarf.
Það er von mín að þeir skólar sem heimsóttir voru eigi eftir að bregðast við því sem
ábótavant er og grípa inn í með breytingum sem bætt geta umhverfið sem börnin borða í.
Handþvottur er þá fyrst og fremst það atriði sem bæta þarf ásamt skýrari kröfum til
nemenda um slíkt og svo hljóðvist en til þess þurfa allir að leggjast á eitt og hafa skilaboðin
bæði skýr og aðstæður góðar. Ásamt heilsufarslegum þáttum væri einnig gaman að sjá
mötuneytin gerð huggulegri og sjá þannig hvort að draga megi úr hávaða ásamt öðrum
atriðum sem því tengist.
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Viðauki A: Gátlisti
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Viðauki B: Spurningalisti til skólastjórnenda
Spurningalisti 4
Spurningum svarað af skólastjórnendum
Skólamáltíðir – þjónusta, menntun og umhverfisáhrif
Spurningalisti 4 hefst á spurningum um þjónustu og atriði tengd fræðslu um
skólahádegisverði. Heppilegast er að skólastjórnendur og/eða kennarar skólans svari þeim
hluta sem snerta menntun. Spurningalisti 4 endar á spurningum um viðleitni skólans á að
draga úr umhverfisáhrifum máltíða.
1. Er skólinn með sitt eigið eldhús?
a. Já, fullbúið eldhús þar sem allar máltíðir eru matreiddar
b. Já, móttökueldhús þar sem hlutar máltíða eru matreiddar (t.d. kartöflur
soðnar), restin kemur tilbúin frá öðru eldhúsi
c. Nei, allar máltíðir/matur koma fulleldaðar frá öðru eldhúsi
d. Nei, og nemendur borða annarstaðar
2. Er skólinn með eigið mötuneyti/matsal þar sem hádegisverður er borinn fram?
a. Já
b. Nei
Í eftirfarandi spurningum - ef það er ekki mötuneyti/matsalur í skólanum eiga spurningarnar
við mötuneytið/staðinn þar sem nemendur borða skólahádegisverðinn (t.d. annar skóli,
veitingastaður utan skóla/í skólastofunni). Það er alltaf möguleiki á að svara „ég veit það
ekki“ ef þú getur ekki svarað spurningunni.

Tímasetningar
3. Hvenær hefst fyrsta hádegisverðarhlé nemenda skólans á venjulegum degi?
________________________________________________________________
4. Hvenær hefst síðasta hádegisverðarhlé nemenda skólans á venjulegum degi?
________________________________________________________________
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5. Hve stórt hlutfall nemenda skólans er með fastan tíma daglega fyrir
hádegisverðinn? Með föstum tíma er átt við að hádegisverður nemenda byrjar á
svipuðum tíma á hverjum degi (mismunurinn milli fyrsta og síðasta áætlaða
byrjunartíma hádegisverðar nemenda er 20 mínútur)
a. 100%
b. 75-99%
c. 50-74%
d. Minna en 50%
e. Veit það ekki
6. Hve stórt hlutfall nemenda skólans er með að lágmarki 25 mínútna fastan tíma
daglega til að borða í mötuneyti/matsal skólans?
a. 100%
b. 75-99%
c. 50-74%
d. Minna en 50%
e. Veit það ekki
7. Hve stórt hlutfall nemenda skólans þarf að bíða í röð í meira en fimm mínútur eftir
matnum sínum á venjulegum degi?
a. Meira en 50%
b. 25-50%
c. 1-24%
d. 0%
e. Veit það ekki
8. Eru nægilega mörg sæti í mötuneyti/matsal skólans?
a. Já, alltaf
b. Já yfirleitt alltaf, en stundum þurfa nemendur að bíða eftir sæti
c. Nei, það vantar oft sæti
d. Veit það ekki
9. Er skólinn með svokallaðar matarstundir? Matarstundir þýðir að bekkurinn fer með
kennaranum í mötuneyti/matsal (eða á annan stað þar sem nemendur borða
hádegismatinn sinn) og borða saman og fara síðan saman aftur í skólastofuna.
Nemendur fara í frímínútur á öðrum tíma – ekki í tengslum við hádegisverðinn.
a. Já, allir nemendur fara í matarstund
b. Já, hluti nemenda skólans fer í matarstund
c. Nei
d. Veit það ekki

69

10. Í hvaða bekkjum fara nemendur í matarstundir? Veljið einn eða fleiri valmöguleika.
a. 1-4
b. 5-7
c. 8-10
d. Veit það ekki

Samskipti
11. Er matseðill dagsins/matseðill mánaðarins til sýnis á töflu/vegg fyrir framan
mötuneyti/matsal? Eða á öðrum stað miðsvæðis í skólanum.
a. Já
b. Nei
c. Veit það ekki
12. Er matseðill dagsins/matseðlar sýnilegur á heimasíðu skólans eða sveitafélagsins?
a. Já
b. Nei
c. Veit það ekki
13. Er skólinn með (hugsanlega í gegnum sveitafélagið) þjónustu þar sem
foreldrar/nemendur geta verið áskrifendur að vikulegum eða mánaðarlegum
matseðli
já

Nei

Veit það ekki

Gegnum farsíma
Í netpósti

14. Hefur skólinn samskipti við nemendur sem borða í mötuneytinu eða foreldra þeirra
á eftirfarandi hátt? (Svarið aðeins ef skólinn er með eigið eldhús)
Já
Gegnum Facebook síðu eða á svipaðan hátt
Gegnum blogg / reglulegan póst / uppfærslur á vefsíðu
Starfsmaður skólaeldhúss kemur á foreldrafundi
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Nei

Veit það ekki

Framreiðsla
15. Er máltíð dagsins sett fram sem diskamódel (sýnidiskur)? Þ.e sýndur diskur með
viðmiðunarskammti eða mynd af máltíð(um) dagsins þar sem nemendur sækja/fá
matinn sinn.
a. Já, daglega
b. Ekki á hverjum degi, en minnsta kosti 3 daga í viku
c. sjaldnar en 3 daga í viku
d. Veit það ekki
16. Geta nemendur sjálfir lesið einfaldan skýringartexta sem útskýrir máltíð/máltíðir
dagsins? Til dæmis á töflu þar sem þeir ná í matinn sinn/á borðum eða töflu í
matsal skólans.
a. Já, um alla rétti
b. Já, fyrir suma rétti
c. Nei
d. Veit það ekki
17. Skammta nemendur sér sjálfir?
a. Já, allir nemendur skammta sér sjálfir
b. Að hluta til, starfsmenn skammta sumum nemendum
c. Nei, starfsmenn skammta öllum nemendum
d. Veit það ekki
18. Í hvaða bekk er nemendum skammtað af starfsmönnum? Veljið einn eða fleiri
svarmöguleika. (Sleppið spurningunni ef allir nemendur skammta sér sjálfir.)
a. 1-4
b. 5-7
c. 8-10
d. Veit það ekki

71

Umhverfi máltíða
19. Eiga nemendur að þvo sér um hendur fyrir hádegismat?
a. Já
b. Nei
20. Er aðstaða fyrir nemendur til handþvottar við mötuneyti/matsal skólans?
a. Já
b. Nei
21. Hefur verið farið í hávaðahindrandi aðgerðir í mötuneytinu/matsalnum? Til dæmis
sett hljóðeinangrun í loft/veggi, hljóðgleypandi skilrúm, uppþvottarými aðskilið frá
matsal ofl.
a. Já
b. Já, en meiri aðgerða er þörf
c. Nei, en aðgerða er þörf
d. Nei, það er engin þörf á því
e. Veit það ekki
22. Er hönnun mötuneytis/matsalar skólans þannig að aðdrættir eldhúss og biðraðir
trufla ekki nemendur sem eru að borða? Það geta verið, t.d. biðraðir sem myndast
við afgreiðslu eða þar sem salat/grænmeti er skammtað og/eða þar sem
borðbúnaði er skilað í uppvott. Góð hönnun getur þýtt til dæmis notkun skilrúma,
léttra veggja eða svipaðs til aðskilja svæði.
a. Já
b. Að hluta til, það þarf einhverja úrbætur
c. Nei, það er brýn þörf á úrbótum
d. Veit það ekki

23. Er skólinn með skýra starfshætti (ákveðnar tímasetningar) hve oft borð og
afgreiðslusvæði eru þvegin á hádegisverðartíma? Starfshættir vísa til skilgreindra
(munnlegra eða skriflegra) leiðbeininga sem allt hlutaðeigandi starfsfólk þekkir.
a. Já, munnlegar
b. Já, skriflegar
c. Nei
d. Veit það ekki
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Áhrif nemenda
24. Gerir skólinn könnun til að kynna sér hvernig nemendur upplifa skólamáltíðir?
a. Já, reglulega á hverju ári
b. Já, reglulega með um það bil 2 ára millibili
c. Já, en sjaldnar en annað hvert ár
d. Nei, en við áætlum að gera það innan árs
e. Nei
f. Veit það ekki
25. Er nemendum gefið tækifæri til að hafa áhrif á umhverfi máltíða og matinn á
einhvern hátt? Veljið einn eða fleiri svarmöguleika.
a. Já, innan skólans gegnum kennara eða skólastjórnendur
b. Já, í gegnum nemendaráð (bekkjarráð)
c. Já, annað (tillögukassi, bekkjarheimsóknir starfsfólk skólaeldhúss)
d. Nei
e. Veit það ekki
26. Ef þú svaraðir „Annað“ að ofan í spurningu 25, vinsamlegast útskýrðu það hér:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
27. Fylgir skólinn eftir niðurstöðum úr nemendakönnunum? (sleppið spurningu ef
engin könnun er gerð).
a. Já,
b. Nei
c. Veit það ekki
28. Hver af eftirfarandi er fulltrúi í matarráði/heilsuráðgjöf skólans? Veljið einn eða
fleiri svarmöguleika
a. Nemendur
b. Foreldrar
c. Starfsfólk skólaeldhúss
d. Kennarar
e. Skólastjórnendur
f. Skólahjúkrunarfræðingur
g. Skólinn er ekki með matarráð/heilsuráðgjöf
h. Veit það ekki
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Uppeldi tengt hádegisverði
29. Ber öllum eða hluta starfsmanna skólans skylda til að taka þátt í skólahádegisverði?
Það er, að starfsfólkinu ber að borða í skólamötuneytinu (eða á öðrum stöðum þar
sem nemendur borða) með nemendum.
a. Já
b. Nei
c. Veit það ekki
30. Fær starfsfólk, sem borðar með nemendum, frítt að borða eða á niðurgreiddu
verði? (Sleppið spurningunni ef svarið við spurningu 29 er Nei.)
a. Já, frítt
b. Já, á niðurgreiddu verði
c. Nei, borga fullt verð
d. Veit það ekki
31. Hve margt starfsfólk borðar með nemendum í mötuneytinu/matsalnum? (Sleppið
spurningunni ef svar við spurningu 29 er Nei).
a. 2 eða fleiri starfsmenn á um það bil 25 nemendur
b. 1 starfsmaður á um það bil 25 nemendur
c. 1 starfsmaður á um það bil 50 nemendur
d. 1 starfsmaður á um það bil 75 nemendur
e. 1 starfsmaður á um það bil 100 nemendur eða meira
f. Veit það ekki
32. Er skólinn með skýrar leiðbeiningar sem útskýra hvað uppeldi sem tengist
hádegisverði er? (Sleppið spurningunni ef svar við spurningu 29 er Nei)
a. Já
b. Nei
c. Veit það ekki

33. Hvaða merkingu hefur það að borða með nemendum í þínum skóla? (Sleppið
spurningunni ef svar við spurningu 29 er Nei)
a. Að segja nemendum í skólastofunni hvað er í matinn í hádeginu
b. Að fylgja nemendum í mötuneyti/matsal skólans
c. Að fylgjast með næringarlegum sérþörfum nemenda
d. Að halda friðinn/gæsla
e. Að vera til staðar
f. Að sitja og borða hádegismat við sama borð og nemendur (félagsleg samskipti
milli fullorðinna og barna)

74

g. Að vera góð fyrirmynd með því að borða vel samsetta máltíð
h. Að vera góð fyrirmynd með því að sýna jákvæð viðbrögð við bragði matarins
og lögun
i. Að hvetja nemendur til fá sér af öllu sem tilheyrir máltíðinni
j. Að hvetja nemendur til að prófa nýja rétti og matvæli
k. Að hvetja nemendur til að borða rólega
l. Að kenna nemendum góða borð- og mannasiði
m. Annað (vinsamlegast tilgreinið hér að neðan)
34. Að borða með nemendum í okkar skóla þýðir: (ef þú valdir „Annað“ hér að ofan,
útskýrið þá hér hvað átt er við)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

35. Eru skólamáltíðir/skólaeldhús samþættar kennslunni á eftirfarandi hátt? (í minnst
einum árgangi þýðir þetta að allir nemendur árgangsins sinna verkefninu (t.d.
verklegri þjálfun) í a.m.k. einum árgangi á sínum tíma í skólanum).
Já, í það
minnsta
einum
árgangi
Starfsfólk eldhúss talar í bekk um t.d. mat/ heilsu/ áhrif
matar
Bekkurinn heimsækir skólaeldhúsið
Nemendur eru í “starfsnámi” í skólaeldhúsi við matreiðslu
(hugsanlega með kennurum)
Nemendum er ætlað að aðstoða í mötuneyti/matsal skólans
(t.d. þurrka af borðum)
Eru skólamáltíðir/skólaeldhús samþættar við kennslu á
einhvern annan hátt ? (vinsamlega lýsið hér að neðan)
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Nei

Veit
það
ekki

36. Vinsamlega útskýrið á hvaða annan hátt skólaeldhúsið er samþætt í/við kennslu.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aðrir fullorðnir í skólamötuneyti/matsal. (skólamötuneyti/matsalur vísar í staðinn
þar sem nemendur borða, ekki mötuneyti starfsfólks.)
37. Borðar annað starfsfólk skólans í skólamötuneytinu/matsalnum daglega? („annað
starfsfólk“ á við starfsfólk sem ekki á að borða með nemendum)
a. Já, frítt
b. Já, á niðurgreiddu verði
c. Já, á venjulegu verði
d. Nei
e. Veit það ekki
38. Hve oft borða skólastjóri/aðstoðarskólastjóri í skólamötuneytinu/matsalnum?
a. 1-5 daga í viku
b. 1-3 daga í mánuði
c. 1-3 daga á misseri
d. Sjaldan eða aldrei
e. Veit það ekki
39. Mega foreldrar/forráðamenn borða í skólamötuneytinu/matsalnum?
a. Já, og þeir fá að borða frítt að minnsta kosti einu sinni
b. Já, og þeir fá að borða á niðurgreiddu verði að minnsta kosti einu sinni
c. Já, en þeir borga alltaf fullt verð
d. Nei
e. Veit það ekki
Samantekt á flokki framreiðslu, þjónustu og menntunar. Þú hefur nú svarað öllum
spurningum í flokki framreiðslu, þjónustu og menntunar (Sp.15-39). Tilgangur þessara
spurninga er að meta hvernig skólinn vinnur með máltíðir frá sjónarhóli þeirra sem nota
mötuneytið og hvernig skólamáltíðir eru notaðar í skólastarfinu sem hluti af kennslu.
40. Hverjir tóku þátt í að svara spurningum í flokki framreiðslu, þjónustu og
menntunar? Veldu einn eða fleiri valkosti.
a. Matreiðslumaður/matráður eða annað starfsfólk skólaeldhúss
b. Fulltrúar skólastjórnenda
c. Framkvæmdastjóri mötuneyta
d. Aðrir
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Umhverfisáhrif. Þessi flokkur metur viðleitni skólans til að draga úr umhverfisáhrifum
skólamáltíða og viðleitni skólaeldhúss til að framreiða umhverfisvænar sjálfbærar
skólamáltíðir.
Matarsóun/úrgangur. Hugtakið úrgangur þýðir matur sem hefði geta verið borðaður af
mönnum, en er þess í stað hent sem úrgangi. Það kann að fela í sér rýrnun hráefnis við
matreiðslu og framreiðslu, afgangar sem ekki eru notaðir og matarafgangar af diskum.
Matarsóun á ekki við óumflýjanlega rýrnun vegna t.d. beina og skelja, né tapi vegna
þjófnaðar eða annars konar efnahagslegrar rýrnunar.
41. Er skólinn með skriflega stefnu um að minnka sóun á mat? (sleppið ef skólinn er
ekki með eigið eldhús)
a. Já
b. Nei, en ætlunin er að gera hana innan árs
c. Nei
d. Veit það ekki
42. Mælir og skráir skólinn magn matarafganga/úrgangs vegna skólamáltíða? (sleppið
ef skólinn er ekki með eigið eldhús). Mælingartímabil vísar til viku eða meira.
Daglega

1 mælingar
tímabil hvern
mánuð

1-3
mælingar
tímabil hvert
misseri

Sjaldnar Veit
eða
það
aldrei
ekki

Skólinn mælir rýrnun við
framleiðslu (t.d. úrgangi sem er
hent)
Skólinn mælir matarafganga (þ.e.
af diskum)

43. Vinnur skólinn að því að auka skilning nemenda á umfangi matvælasóunar og
afleiðingum þess fyrir umhverfið og efnahaginn/hagkerfið: veldu einn eða fleiri
svarmöguleika.
a. Já, þekking á afleiðingum matvælasóunar er samþætt í einni eða fleiri
námsgreinum
b. Já, allir nemendur taka þátt í, að minnsta kosti eitt ár, í viðleitni skólans í að
mæla og/eða reikna út matarafganga fyrir hvert ár
c. Já, skólinn er árlega með þemadaga um mat og umhverfi
d. Já, öðruvísi (t.d. átak/herferðir, fréttabréf til nemenda/foreldra)
e. Nei
f. Veit það ekki
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44. Hvernig er förgun matarúrgangs háttað? (sleppið ef skólinn er ekki með eigið
eldhús)
a. Svo til allt er notað í rotmassa, moltu eða hauggas
b. Að minnsta kosti helmingurinn fer í rotmassa, moltu eða hauggas
c. Minna en helmingurinn er notaður í rotmassa, moltu eða hauggas
d. Öllu er hent í blandaðan úrgang
e. Veit það ekki
45. Hvernig fargar skólaeldhúsið úrgangi (sleppið ef skólinn er ekki með eigið
skólaeldhús)
Allt er
endurunnið

Að minnsta kosti
helmingurinn er
endurunnin (en ekki
allt)

Meira en
helmingurinn fer í
blandaðan úrgang

Veit það
ekki

Pappakassar
Járn
Gler
Hart plast
Mjúkt plast

46. Flutningur matvæla og máltíða til eldhúss. (sleppið ef skólinn er ekki með eigið
skólaeldhús)
Já

Skólinn/sveitarfélagið er með skriflega
stefnu sem miðar að því að lágmarka
flutninga á mat og máltíðum til skóla
Skólinn/sveitarfélagið lágmarkar flutninga
matvæla og máltíða til skóla með
samningum um samræmda flutninga
Skólinn/sveitarfélagið fer fram á að
samgöngur til/frá eldhúsinu séu með
ökutæki sem uppfyllir umhverfiskröfur
sveitafélagsins
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Nei, en við
höfum ráðgert
að þróa það
innan árs

nei

Veit það
ekki

47. Vinnur skólinn skipulega að því að minnka magn kjöts í skólamáltíðum? (Sleppið ef
skólinn er ekki með eigið eldhús). Veljið einn eða fleiri svarmöguleika
a. Já, eldhúsið hefur kosið að vera með að minnsta kosti einn kjötlausan dag í
viku
b. Já, eldhúsið er að reyna að draga úr kjötmagni og nota meira
grænmetisprótein og/eða grænmeti (t.d. baunir í kjötrétti, potrétti o.s.frv.)
c. Já, við erum með mismunandi rétti og veljum að mestu/alltaf grænmetisrétti
sem valkost við aðalrétt
d. Já, annað
e. Nei
f. Veit það ekki
48. Ef þú svaraðir „Annað“ að ofan vinsamlegast útskýrið stuttlega hér:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Lífrænar afurðir. Með lífrænni framleiðslu er átt við matvæli þar sem leitast er við að nýta
náttúruauðlindir á sjálfbæran hátt. Í lífrænni framleiðslu er hvorki notað skordýraeitur eða
tilbúinn áburður. Að auki við búfjárrækt – verður ummönnun húsdýra að fara fram á
siðferðislegan réttan hátt. Til að matvæli geti kallast vistfræðileg þarf að framleiða þau í
samræmi við reglur sem settar eru af Evrópusambandinu. Í ESB reglugerð 834/2007 eru
ákvæði um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og hvernig upplýsingagjöf skuli háttað um
landbúnaðarafurðir og matvæli. Sú reglugerð gildir í meginatriðum á Íslandi.

49. Að hve miklu leyti notar skólaeldhúsið lífrænt vottuð og / eða Eco-merkt matvæli?
(sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús). Veldu hlutfall fyrir hvert matvæli

Allt

Minnsta Minna en
kosti
helmingur
helmingur

Mjólk
Egg
Ostur
Smjörlíki
Smjör
Nautahakk
Nautakjöt (heilt)
svínakjöt
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Ekkert

Matvæli
ekki
notað

Veit það
ekki

Kjúklingur
Grænmeti
Rótargrænmeti
Ávextir
Brauð
Hveiti

50. Hvað kemur í veg fyrir að eldhúsið notar meira af lífrænum matvælum? (Sleppið ef
skólinn er ekki með eigið skólaeldhús eða ef skólinn velur alltaf lífræn matvæli).
Veldu einn eða fleiri svarmöguleika.
a. Það er erfitt að meta/finna út hvaða matvæli eru lífræn
b. Það er ekki aðgangur að markaði með lífræn matvæli
c. Það eru of fá lífræn matvæli í boði
d. Pakkningar eru ekki hentugur fyrir skólaeldhús
e. Það er of kostnaðarsamt
f. Það eru engar viðmiðunarreglur/stefna í gildi
g. Það er ekki til pólitísk ákvörðun í sveitafélaginu um það
h. Skólinn hefur ekki áhuga á því
i. Annað
j. Veit það ekki
51. Að hve miklu leyti notar skólinn siðferðislega merkt matvæli? Teldu með allt
skólastarf, að meðtöldum öllum viðburðum, mötuneytið, samkomur eða fundir
eftir skólatíma, kaffivélar o.s.frv. (líka fyrir starfsfólk). Siðferðisleg merki eins og
Fairtrade, Utz vottað og Rainforest Alliance miða að því að bæta lífskjör bænda í
þróunarlöndunum. Veldu hlutfall fyrir hvert matvæli.

Allt

Minnsta Minna en
kosti
helmingur
helmingur

Ekkert

Matvæli
ekki
notað

Veit það
ekki

Kaffi
Te
Kakó
Bananar

Samantekt á spurningum í flokki umhverfisáhrifa. Þú hefur nú svarað öllum spurningum í
flokki umhverfisáhrifa. Tilgangur þessara spurninga er að meta viðleitni skólans við að
framreiða umhverfisvænar og sjálfbærar máltíðir.
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52. Hverjir tóku þátt í að svara spurningum í flokki umhverfisáhrifa? Veldu einn eða
fleiri valkosti.
e. Matreiðslumaður/matráður eða annað starfsfólk skólaeldhúss
f. Fulltrúar skólastjórnenda
g. Framkvæmdastjóri mötuneyta
h. Aðrir
53. Gerir skólinn eitthvað annað til að auka gæði og ánægju af mat við skólamáltíðir?
Höfum við misst af einhverju mikilvægu sem skólinn er að gera til að bæta gæði og
ánægju af mat við skólamáltíðir? Þá viljum þig biðja til að skrifa það hér fyrir neðan.
Athugið að spurningalisti 5 er um skipulagið á bakvið tilbúning máltíða starfshæfni, ábyrgð, stjórnun, o.fl.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Viðauki C: Spurningalisti til starfsfólks í mötuneyti
Spurningalisti 5
Spurningum svarað af skólum/skólamötuneytum
Skólamáltíðir – Spurningalisti 5. Stofnanir og stjórnun
Þessi spurningalisti fjallar um skipulagið á bakvið tilbúning máltíða – hæfni og kunnáttu
starfsfólks, forystu, markmið skóla og búnað í skólamötuneytum/eldhúsum. Spurningalisti 5
er mjög mikilvægur þegar metin eru þau tækifæri sem eru fyrir hendi við að útbúa og
afgreiða gæða máltíðir.

54. Er skólinn með sitt eigið eldhús? Getur annað hvort verið fullbúið eldhús eða
móttökueldhús.
a. Já, fullbúið eldhús þar sem allar máltíðir eru matreiddar
b. Já, móttökueldhús þar sem hlutar máltíða eru matreiddar (t.d. kartöflur
soðnar)
c. Nei, allur matur kemur fulleldaður úr öðru eldhúsi
d. Nei, og nemendur borða annarstaðar
55. Fyrir hvað marga einstaklinga er matreitt daglega í eldhúsi skólans? (sleppið ef
skólinn er ekki með eigið eldhús). Teljið með alla skammta sem eru sendir til
annarra skóla eða stofnana. Skrifaðu „?“ ef þú veist það ekki.
__________________________________einstaklinga

56. Er matreiðslumaður/matráður/umsjónarmaður starfandi í eldhúsinu? (sleppið ef
skólinn er ekki með eigið eldhús).
a. Já
b. Nei
57. Hefur skólinn aðgang að næringarráðgjöf/leiðbeiningum utan skólaeldhúss?
(sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús). Til dæmis næringarútreikningum eða
mataræðisskipulagi. Veljið einn eða fleiri svarmöguleika.
a. Já, í frá opinberum aðila/sveitarfélaginu
b. Já, í formi utanaðkomandi verktaka (núverandi samningur)
c. Að hluta, skólinn kaupir stundum slíka ráðgefandi þjónustu
d. Nei
e. Veit það ekki
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Ábyrgð og áhrif
58. Hver er næsti yfirmaður matreiðslumanns/matráðs (umsjónarmanns)
skólaeldhúss? (sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús).
a. Yfirmaður matarmála/skólamáltíða í sveitafélaginu eða einhver slíkur
b. Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri
c. Utanaðkomandi verktaki
d. Einhver annar
e. Veit það ekki
59. Hver ber ábyrgð á starfsmannamálum í skólaeldhúsinu? Til dæmis með tilliti til
ráðninga, þjálfunar og heilsu- og öryggismála. (sleppið ef skólinn er ekki með eigið
eldhús).
a. Matreiðslumaður/matráður (umsjónamaður skólaeldhúss)
b. Yfirmaður matarmála/skólamáltíða í sveitafélaginu eða einhver slíkur
c. Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri
d. Utanaðkomandi verktaki
e. Einhver annar
f. Veit það ekki
60. Hver ber ábyrgð á gerð matseðla skólans? Veldu einn eða fleiri svarmöguleika.
a. Matreiðslumaðurinn/matráðurinn (umsjónamaður skólaeldhúss)
b. Yfirmaður matarmála/skólamáltíða í sveitafélaginu eða einhver slíkur
c. Utanaðkomandi verktaki
d. Einhver annar
e. Veit það ekki
61. Hver ber ábyrgð á skipulagningu innkaupa fyrir skólaeldhúsið? Veldu einn eða fleiri
svarmöguleika
a. Matreiðslumaður/matráðurinn (umsjónamaður skólaeldhúss)
b. Yfirmaður matarmála/skólamáltíða í sveitafélaginu eða einhver slíkur
c. Utanaðkomandi verktaki
d. Einhver annar
e. Veit það ekki
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62. Hefur matreiðslumaður/matráður eða annað starfsfólk eldhúss tækifæri til að hafa
áhrif á innihald matseðilsins? Til dæmis hvað margar eða hvernig máltíðir eru í boði
fyrir nemendur skólans. (sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús).
a. Já, eldhúsið er ánægt með þau áhrif sem það hefur
b. Að hluta til, eldhúsið vildi geta haft meiri áhrif
c. Nei, en eldhúsið vildi geta haft meiri áhrif
d. Nei, og eldhúsið hefur enga þörf fyrir að hafa áhrif
e. Veit það ekki
63. Hefur matreiðslumaður/matráður eða annað starfsfólk skólaeldhúss tækifæri til að
hafa áhrif á hvaða máltíðir/hráefni er borið fram? (sleppið ef skólinn er ekki með
eigið eldhús).
a. Já, eldhúsið er ánægt með þau áhrif sem það hefur
b. Að hluta til, eldhúsið vildi geta haft meiri áhrif
c. Nei, en eldhúsið vildi geta haft meiri áhrif
d. Nei, og eldhúsið hefur enga þörf fyrir að hafa áhrif
e. Veit það ekki

Starfsfólk og hæfni
64. Hver er mesta menntun matreiðslumanns/matráðs?
a. Grunnskólapróf
b. Framhaldsskólapróf (ekki í matreiðslu)
c. Þjálfun (þar með talin á framhaldsstigi) innan veitingahúsa, matreiðslu o.þ.h.
d. Háskólapróf (t.d. næringarrekstrarfræði, næringarráðgjöf, næringarfræði)
e. Veit það ekki
65. Er matreiðslumaðurinn/matráðurinn með einhverja þjálfun í stjórnun? Teljið með
námskeið sem standa minnst viku (kann að hafa tekið þátt t.d. faglega/fræðilega)
en ekki einstaka fyrirlestur.
a. Já
b. Nei
c. Veit það ekki

66. Hve mörg stöðugildi eru í skólaeldhúsinu? Leggið saman hlutastöður, þ.e. tvær
hálfar stöður sem eina fulla stöðu. Teljið alla með, einnig þá sem vinna við
uppþvott, þrif, framreiðslu o.s.frv. (sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús).
______________________________________árleg stöðugildi
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67. Hve margir vinna í skólaeldhúsinu við matreiðslu/undirbúning máltíða (bæði kaldar
og heitar máltíðir)? Ekki telja þá með sem vinna eingöngu við uppþvott, þrif,
framreiðslu o.s.frv. (sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús).
______________________________________einstaklingar (hlutfall stöðugildis
skiptir ekki máli)

68. Hve margir af starfsmönnum skólaeldhússins sem vinna við matreiðslu/undirbúning
máltíða (bæði heitar eða kaldar) hafa lokið einhverri starfsmenntun á sviði
matreiðslu? (sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús).
______________________________________ einstaklingar (hlutfall stöðugildis
skiptir ekki máli)

69. Hefur starfsfólkið, sem sinnir matreiðslu/undirbúningi máltíða, menntun í
eftirfarandi? Með matreiðslu/undirbúningi máltíða er átt við bæði heitar og kaldar
máltíðir. (sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús).
Allir

Hluti

Enginn

Veit það
ekki

Matreiðslu í atvinnueldhúsi (minnst 4 klst.)
Sérfæði vegna sjúkdóma (minnst 4 klst.)
Umhverfisvænni matreiðsla (minnst 4klst.)
Næringarfræði (minnst 4 klst.)
Skynmati (minnst 4 klst.)

70. Starfsfólk eldhúss vill fá meiri þjálfun/hæfni í (veljið einn eða fleiri möguleika)
(sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús).
a. Hreinlætisfræði
b. Matreiðslu í stóreldhúsi
c. Formlegri þjálfun/námi sem matreiðslumaður
d. Sérfæði
e. Umhverfisvænni matreiðslu
f. Næringarfræði
g. Skynmati
h. Búnaði stóreldhúsa
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i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Leiðtogaþjálfun
Þjónustu/meðferð
Tölvukunnáttu
Hagfræði
Innkaupum
Engu
Öðru

71. Ef þú svaraðir „Öðru“ hér fyrir ofan vinsamlega útskýrðu það hér:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

72. Hve margt starfsfólk, sem matreiðir/undirbýr máltíðir, hefur fengið aukaþjálfun í að
minnsta kosti 4 klst. síðustu 2 ár? Til dæmis tekið þátt í ráðstefnu eða námskeiði.
(sleppið ef skólinn er ekki með eigið eldhús).
_______________________________________________einstaklingar

Staðsetning og tæki
73. Er athafnasvæði skólaeldhússins þannig að það er mögulegt að matreiða/undirbúa
góðan, næringaríkan og öruggan mat fyrir alla nemendur skólans? Athafnasvæði
vísar í húsnæði, gólf, birgðageymslur o.s.frv. (sleppið ef skólinn er ekki með eigið
eldhús).
a. Já
b. Nei, húsnæðið þarfnast einhverra endurbóta
c. Nei, húsnæðið þarfnast mikilla endurbóta
d. Veit það ekki
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74. Er búnaður skólaeldhúss hannaður til að gera það mögulegt að matreiða/
meðhöndla góðan, næringaríkan og öruggan mat fyrir alla nemendur skólans?
Útbúnaður er t.d. ofnar, eldavélar, eldunaráhöld, afgreiðsluborð o.s.frv. (sleppið ef
skólinn er ekki með eigið eldhús).
a. Já
b. Nei, við þurfum einhverjar endurbætur
c. Nei, eldhúsið þarfnast mikilla endurbóta
d. Veit það ekki

Ákvörðunartökur og stefnur
75. Er til skrifleg stefna (markmið og leiðbeiningar) hjá sveitarfélaginu um næringargildi
skólamáltíða í sveitafélaginu? Stefnan getur einnig tekið til máltíða í annarri
starfsemi, svo sem í leikskólum og hjá öldrunarheimilum.
a. Já
b. Nei
c. Veit það ekki
76. Eru til skrifuð markmið eða stefna um skólamáltíðir hjá skólanum?
a. Já
b. Nei
c. Veit það ekki

77. Hvað felst í skrifuðum markmiðum eða stefnu skólans? Veljið einn eða fleiri
valkosti.
a. Gæði skólamáltíða
b. Neysla nemenda
c. Aðsókn/aðild nemenda
d. Þjónusta (tímasetningar, umhverfi máltíða o.s.frv.)
e. Menntun („borða með nemendum“ o.s.frv.)
f. Umhverfismál (lífræn matvæli, kjötneysla, o.s.frv.)
g. Matarráð / heilsuráð
h. Gæði morgunverða og nestis /millibita
i. Takmörkun skólans á framboði (sölu) á sælgæti, kökum, ís o.fl.
j. Annað
k. Veit það ekki

78. Ef þú svaraðir „Annað“ hér fyrir ofan vinsamlega útskýrðu það hér:
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

79. Er skólinn með stefnu sem miðar að takmörkun á því hve oft skólinn býður /
framreiðir nemendum kökur, gosdrykki, ís og sælgæti? Stefnu sem nær til alls
skólaumhverfisins, svo sem mötuneytis, afmælisveislna, styrktarsölur vegna
ferðalaga nemendahópa, heimilisfræði, bakstur í tómstundum og svo framvegis.
a. Já, þessar vörur eru ekki í boði
b. Já, við takmörkum afgreiðslu þessara matvæla við örfá skipti á misseri
c. Já, við takmörkum afgreiðslu þeirra, en höfum ekki ákveðið hversu oft þær
verða í boði
d. Nei, en við stefnum á að gera það innan árs
e. Nei
f. Veit það ekki

Notkun þjónustu skólamötuneytis
80. Skráir skólinn fjölda nemenda sem borða skólamáltíðir. Þetta gæti verið gert með
því að telja nemendur eða diska. Ef skólinn er ekki með eigið skólamötuneyti á
þessi spurning við mötuneytið/staðinn þar sem nemendur borða hádegismatinn
sinn í skólanum.
a. Já, daglega
b. Já, nokkrum sinnum í viku
c. Já, nokkrum sinnum í mánuði
d. Já, nokkrum sinnum á misseri, eða sjaldnar
e. Nei
f. Veit það ekki
81. Hve stórt hlutfall nemenda skólans borðar skólamáltíð á hefðbundnum degi
(prósenta)? Skrifaðu „?“ ef þú veist það ekki. Ekki geta þér til.
__________________________________________________prósent%
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82. Metur eða mælir skólinn það sem borðað er af skólamáltíðunum? Þetta gæti verið
gert með því að áætla/mæla meðalfjölda skammta af grænmeti, aðalréttum og/eða
meðlæti á hvern nemanda
a. Já, daglega
b. Já, nokkrum sinnum í viku
c. Já, nokkrum sinnum í mánuði
d. Já, nokkrum sinnum á misseri, eða sjaldnar
e. Nei
f. Veit það ekki

Vöruverð. Skrifaðu „?“ ef þú veist það ekki. Ekki geta þér til.
83. Hver er áætlaður kostnaður á hráefni í skólamáltíð með mjólk (á hvern skráðan
nemanda)? Kostnaðurinn á að ná yfir allan mat sem er borinn fram í hádegisverð
(heitur matur, salat, brauð, smjör, mjólk o.s.frv.).
__________________________________________kr/pr nemanda/dag

84. Hver er áætlaður kostnaður á hráefni í skólamáltíð án mjólkur (á hvern skráðan
nemanda)? Kostnaðurinn á að ná yfir allan mat sem er borinn fram í hádegisverð
(heitur matur, salat, brauð, smjör o.s.frv.).
__________________________________________kr/pr nemanda/dag

Samantekt á flokki spurninga um stjórnun. Þú hefur nú svarað öllum spurningum um
skipulag og stjórnun. Tilgangur þessa spurningalista er varpa ljósi á getu skólaeldhússins til
að útbúa og afgreiða góðan og hollan mat.

85. Gerir skólinn eitthvað annað til að auka gæði og ánægju af matnum á meðan á
skólamáltíð stendur. Spurningalisti 3 er um skipulagið á bakvið framleiðslu máltíð starfshæfni, ábyrgð, stjórnun, o.fl. Höfum við misst af einhverju mikilvægu sem
skólinn gerir til að bæta gæði og ánægju af mat við skólamáltíðir? Þá viljum biðja
þig til að skrifa það hér!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
86. Hverjir tóku þátt í að svara spurningum í flokki stjórnunar? Veldu einn eða fleiri
valkosti.
i. Matreiðslumaður/matráður eða annað starfsfólk skólaeldhúss
j. Fulltrúar skólastjórnenda
k. Framkvæmdastjóri mötuneyta
l. Aðrir
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