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Ágrip 

 

 Börn á Íslandi eyða stórum hluta dagsins inn á leikskóla. Þar borða þau einnig stóran 

hluta af fæðu sinni yfir daginn. Miklu máli skiptir að sú fæða sem leikskólabörn fá inni á 

leikskólanum sé góð og næringarík. Lýðheilsustöð gaf út handbók árið 2009 er nefnist 

Ráðleggingar fyrir leikskólaeldhús. Í handbókinni er að finna ýmsan fróðleik um góða og 

holla næringu handa leikskólabörnum. Þar eru meðal annars upplýsingar um orku- og 

næringarþörf barna yfir daginn. Með því að fylgja þessum ráðleggingum má koma í veg fyrir 

næringarskort barna sem og minnka líkur á sjúkdómum seinna meir. Með fjölbreyttri og rétt 

samsettri fæðu má líka tryggja að börnin fái þau næringarefni og orku sem þau þurfa yfir 

daginn. Bæklingur þessi er hjálplegur öllum þeim sem vinna í leikskólaeldhúsi og hanna 

matseðla fyrir börn. 

 Í ritgerðinni fjalla ég um næringu leikskólabarna og helstu áherslur varðandi hana. Að 

mörgu er að huga þegar kemur að næringu barna og spila þar margir þættir inn í eins og 

leikskólinn, kennarar, foreldrar og almennt félagslegt umhverfi barnanna. Einnig mun ég í 

þessari ritgerð kanna matseðla á fjórum leikskólum landsins. Matseðlana mun ég skoða á 

netinu og meta þá út frá ráðleggingum Lýðheilsustöðvar. Spurningar er varða ráðleggingar 

hennar eru hafðar til hliðsjónar þannig að hægt sé að meta í lokin hvort leikskólarnir fari eftir 

þeim þegar matseðlar þeirra eru hannaðir. Í lok ritgerðar er svo hægt að greina niðurstöður og 

meta stöðu leikskólanna þegar næring leikskólabarna á í hlut. Niðurstöðurnar eftir að hafa 

skoðað matseðla gáfu til kynna að þessir tilteknu leikskólar fara almennt eftir ráðleggingum 

Lýðheilsustöðvar þegar þeir hanna sína matseðla. 
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Inngangur 

 

Fyrstu ár ævinnar eru einstaklega mikilvæg með tilliti til næringar. Mataræði barna og 

næringarástand hefur áhrif á andlega og líkamlega líðan sem og alhliða heilsu þeirra. Strax í 

æsku byrja matar- og hreyfivenjur einstaklings að mótast og haldast óbreyttar að einhverju 

leyti fram á fullorðinsár. Það er þess vegna svo mikilvægt að börnum standi til boða alhliða 

heilsusamlegur lífsstíll. Lífsstíll sem er aðgengilegur bæði hvað varðar hreyfingu barna og 

fæðuval (Inga Þórsdóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir & Tinna Eysteinsdóttir, 2008). 

Það er staðreynd í nútímasamfélagi að börn á unga aldri eyða stórum hluta dagsins inn 

á leikskóla. Í leikskólanum neyta þau þar með stórum hluta af fæðu sinni en þar borða þau 

flest morgunmat, hádegismat og svo hressingu síðdegis. Næring er mjög stór þáttur í þroska 

og vexti barna fyrstu ár þeirra. Óhætt er því að segja að ábyrgð leikskólans er mikil þegar 

kemur að fæðuvali fyrir leikskólabörn og mikilvægt að vel sé staðið að skiplagningu matseðla 

og hvers lags undirbúnings málsverða fyrir börn á leikskólum. Fjölmörg atriði verður að hafa í 

huga þegar skipuleggja á máltíðir barna m.a. ráðlagðan dagskammt (RDS) og orkuþarfir 

þeirra. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) segir að leikskólum beri að stuðla að heilbrigðum 

lífsháttum, hollustu og góðum matarvenjum. Því skiptir innihald og öll umgjörð í kringum 

matmálstíma miklu máli. 

Í Handbók fyrir leikskólaeldhús (Lýðheilsustöð, 2009) eru margar fróðlegar 

ábendingar og er hún nauðsynleg öllum þeim sem koma að matargerð og skipulagningu 

hennar inn á leikskólum.  Í henni er að finna ýmsan fróðleik um næringu leikskólabarna og 

hvernig best sé að skipuleggja matseðla leikskóla svo fæðan sé holl og næringarík.  Með því 

að fylgja ráðleggingum um mataræði barna má koma í veg fyrir skort á næringarefnum og 

einnig að stuðla að jafnvægi milli næringarefna. Með réttum ráðleggingum er líka hægt að 

skipuleggja góðar og orkuríkar máltíðir sem gefa leikskólabörnum þá orku sem þau þurfa til 

að mæta örum vexti sem og mikilli hreyfiþörf (Lýðheilsustöð, 2009). 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um næringu leikskólabarna og mikilvægi þess að vel sé 

að henni staðið. Einnig mun ég í ritgerðinni skoða matseðla sem nokkrir leikskólar landsins 

bjóða upp á. Matseðlana kem ég til með að skoða og bera saman við þær ráðleggingar sem 

Lýðheilsustöð leggur til. 
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1.Ráðleggingar um næringu leikskólabarna 

 

 

1.1.Mikilvægi góðrar næringar fyrir börn 

 

Helsta hlutverk fæðunnar er að sjá líkamanum fyrir nauðsynlegum næringarefnum og 

orku. Hlutverk margra næringarefna er ýmist að gefa orku eða veita líkamanum efni til 

uppbyggingar og stýringar á efnaskiptum. Fæðan og næringin sem við innbyrðum hefur þó 

einnig félagslegt og menningarlegt gildi. Góð máltíð getur því líka veitt okkur ómælda 

ánægju. Eitt af mörgum verkefnum næringarfræðinnar er að finna leiðir sem að fullnægja 

næringarþörf einstaklinga á sem fjölbreytilegastan hátt (Elísabet S. Magnúsdóttir, 2005). 

Mikilvægt er að leikskólabörn fái góða næringu. Mataræði þeirra skiptir miklu þegar 

kemur að þroska þeirra sem og andlegri og líkamlegri líðan. Góð næring dugar þó börnum 

ekki ein og sér.  Þau þurfa einnig öruggt og notalegt umhverfi þar sem þroski þeirra og 

upplifanir fá notið sín (Whitney & Rolfes, 2008). Mikilvægt er að börn fái hollar máltíðir 

reglulega yfir daginn. Þannig fá þau orkuna sem þarf til hreyfingar og annarra athafna.. Ef of 

langur tími líður á milli máltíða er hætt við að börnin finni fyrir orkuleysi og þreytu og 

blóðsykur þeirra lækkar. Þar með er ólíklegra að þau geti tekið þátt í því daglega starfi og 

leikjum sem í boði er á leikskólanum (Gígja Gunnarsdóttir, 2005). Það er grundvallaratriði að 

borða reglulega yfir daginn og góð næring er mikilvæg fyrir daglega líðan barna. Hún á líka 

stóran þátt í að halda þeim hraustum og heilbrigðum.  Einmitt þess vegna er næringaríkt og 

hollt fæði á leikskólum nauðsynlegt öllum börnum (Lýðheilsustöð, 2009). 

Hollt fæði fyrir börn hefur ekki endilega sömu þýðingu og hollt fæði fyrir fullorðna 

því fullorðnir og börn hafa mismunandi næringarþarfir. Magi barna er líka minni en í 

fullorðnum. Börnin borða því minna en fullorðnir en oftar fyrir vikið. Þess vegna er mikilvægt 

að maturinn sem þau borða hverju sinni sé næringaríkur (Carolyn Childs, 2005). Tvær megin 

ástæður eru fyrir því að börn þurfa reglulega orku yfir daginn. Þau hreyfa sig að öllu jöfnu 

mikið og eru á sama tíma að vaxa jafnt og þétt. Stór hluti af orku barna á yngri árum fer í 

viðhald á líkama þeirra en einnig í að vaxa og þroskast (Carolyn Childs, 2005). 

 Fullorðnir þurfa meiri trefjar og minni fitu öfugt við börnin.  Næringarlega séð eru 

áherslurnar mismunandi hvað varðar börn og fullorðna. Börn þurfa fæðu sem er rík af 

hitaeiningum en á sama tíma full af lífsnauðsynlegum næringarefnum. Ólíkt fullorðnum fer 

hluti af heildarorku barna í vöxt á líkama þeirra og þroska en þeir fullorðnu eru þegar búnir 
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með það skeið. Margir foreldrar eru til vitnis um það að börnin þeirra taka vaxtakippi við og 

við á þroskatímabili sínu. Á sama tíma geta þau greint mikinn mun á matarlyst þeirra og 

aukinni þörf á næringu. Það er því greinilega samband á milli vaxtakippa hjá börnum og 

aukinni matarlyst þeirra (Francis, 1986). 

Heili og heilastarfsemi barna þróast afar hratt á forskólaaldrinum, 1-5 ára. Á þessum 

tíma er líka grundvallarskilningur barna að þróast sem og persónulegir eiginleikar. Orðaforði 

barna eykst hratt og mikil aukning á sér stað í hreyfiþroska þeirra og samhæfingu. Þetta 

tímabil barnanna er líka einkennandi fyrir það að þau eru að fara frá því að móðirin stýri og 

velji mat þeirra alfarið í það að velja sjálf hvað þau vilja. Þau eru að þroskast og upplifa 

sjálfstæðan vilja og langanir sem snúa að fæðu og fæðuvali (Francisco J, Rosales, J, Reznick 

S & Zeisel H. S, 2009).  Slæm fæða fyrir leikskólabörn getur seinkað vitsmunaþroska barna 

og valdið heilaskaða. Hún getur einnig valdið veikindum og tafið líkamlegan þroska (Brown 

JL, Pollit E, 1996). Við sex ára aldur hefur 95% af heilarúmmáli myndast hjá börnum. Ýmsar 

rannsóknir hafa líka bent á tengsl á milli heilarúmmáls og minnis. Því stærri heili því meira 

minni (Mercado 3rd, 2008). Næringarefni hafa mikil áhrif á vöxt og þróun heilans. Járn er t.d. 

nauðsynlegt fyrir þroska heilafruma (Georgieff MK, 2007) en skortur á því getur haft áhrif  á 

heilaþroska bæði snemma ævinnar sem og seinna meir (Lenroot RK, 2006). 

 

 

1.2. Orkuefnin og orkuþörf barna  

 

Orkuþörf er mjög svo breytileg eftir einstaklingum og ræðst meðal annars af kyni, 

hæð, þyngd og hreyfingu hvers og eins. Lýðheilsustöð gefur út leiðbeinandi upplýsingar um 

orkuþörf sem er breytileg eftir aldri og geta ekki átt við um einstaklinga. Einungis er verið að 

miða við meðaltöl á stórum hópum því þarfir hvers einstaklings geta verið mjög breytilegar 

(Lýðheilsustöð, 2009) ( Sjá töflu 1). 

 

Áætluð meðalorkuþörf leikskólabarna: 

12-23 mán 1000 kkal/dag 

2-5 ára 1300kcal/dag 

Tafla 1: Áætluð meðalorkuþörf barna á leikskólaaldri 
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 Einungis er ætlast til að notast sé við þessar upplýsingar þegar skipuleggja á mat fyrir 

hópa fólks eins og t.d. börn á leikskóla. Börn ættu að fá 70% af heildarorku sinni yfir daginn í 

leikskólanum en 50% af henni ef morgunmaturinn er tekinn heima, eins og sjá má á töflu 2 

(Lýðheilsustöð, 2009).  Lýðheilsustöð gefur einnig út ráðleggingar um æskilega samsetningu í 

fæði barna.  Í þeim ráðleggingum er tekið tillit til hlutfalla próteina, fitu og kolvetna sem og 

saltmagns í fæðunni. Mjög mikilvægt er fyrir börnin að þessum leiðbeiningum sé fylgt eftir 

þar sem samsetning orkuefna hefur áhrif á líðan og heilsu barna bæði í nútíð og framtíð 

(Lýðheilsustöð, 2009; Whitney & Rolfes, 2008)( Sjá töflu 2). 

Orkuskipting yfir daginn (kkal) 

Aldur 12-23 mán 2-5 ára 

Morgunmatur (um 15-20% af dagsþörf) 150-200 200-260 

Morgunhressing (5–10%) 50-100 70-130 

Hádegismatur (25–30%)  250-300 330-390 

Nónhressing (15–20%) 150-200 200-260 

Samtals 60–80% 600-800 800-1040 

Tafla 2: Orkuskipting barna yfir daginn. 

( Lýðheilsustöð 2009). 

 

Ráðleggingar frá Lýðheilsustöð um næringarefni gera ráð fyrir að daglega veiti prótein 

u.þ.b. 15% orkunnar, kolvetni u.þ.b. 55% (þar af minna en 10% úr viðbættum sykri) og fita 

u.þ.b. 30% orkunnar (þar af minna en 10% hörð fita). Kolvetni og prótein veita hvort um sig 4 

kkal (hitaeiningar) hvert gramm á meðan fitan veitir ríflega tvöfalt meira, eða 9 kcal/g. Í töflu 

þrjú kemur fram dæmi um dreifingu og magn orkuefna fyrir börn 2-5 ára (Lýðheilsustöð, 

2009). 

 

 

Orkuefni Hlutfall af 

heildarorku (%E) 

Magn orkuefna (g) 

á dag m.v. 1300 kcal 

fæði 

Magn orkuefna(g) á 

dag m.v. 70% af 

meðalorkuþörf 

Prótein u.þ.b. 15 50 u.þ.b 35 

Fita u.þ.b. 30 45 u.þ.b. 30 

Kolvetni u.þ.b. 55 180 u.þ.b. 125 

Tafla 3:Dæmi um dreifingu og magn orkuefna fyrir 2-5 ára börn 



 8 

 

1.2.1. Orkuefnin 

 

Orkuefnin, þ.e. prótein, fita og kolvetni, eru okkur nauðsynleg en þó í mismiklu 

magni. Orkuefni eru okkur öll nauðsynleg en þau gegna mismunandi hlutverkum 

(Lýðheilsustöð, 2009). 

Kolvetni eru efnasambönd gerð úr kolefni (C), vetni (H) og súrefni (O). Kolvetni eru 

sykurtegundir, sellulósi, sterkja og annað efni úr jurtaríkinu. Kolvetni flokkast gróflega í 

einföld og flókin kolvetni þar sem einföld kolvetni eru einsykrur og tvísykrur og flókin 

kolvetni fásykrur og fjölsykrur (Whitney & Rolfes, 2008). Í þeim kolvetnum sem við finnum í 

náttúrunni má finna ýmisleg nauðsynleg hollefni. Þau teljast til æskilegra orkugjafa og eru t.d. 

kornvörur og kartöflur. Kolvetni eru mikilvægasti orkugjafi líkamans (Lýðheilsustöð, 2009). 

Við þurfum öll á fitu að halda en fita er nauðsynleg líkamanum í réttum hlutföllum. 

Einungis í of miklu magni er fita óæskileg. Algengara er að borðað sé of mikið af fitu heldur 

en of lítið (Lýðheilsustöð, 2009). Börn þurfa að fá fitu úr matnum á hverjum dagi því í fitunni 

eru mikilvæg vítamín. Fita gegnir mörgum mikilvægum hlutverkum. Hún er orkugjafi, 

verndar líffæri, útvegar líkamanum fituleysanleg vítamín og veitir lífsnauðsynlegar fitusýrur. 

Fitan gefur matnum líka bragð sem flestum finnst gott (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). Öll 

fita er gerð úr fitusýrum. Fita, sem inniheldur mikið af mettuðum fitusýrum er yfirleitt hörð 

við stofuhita og því stundum nefnd hörð fita.  Transfitusýrur eru einnig hörð fita og myndast 

þær aðallega við herslu á mjúkri fitu, t.d jurtafitu.  Fæða með mikið af harðri fitu getur stuðlað 

að hækkun á LDL kólesteróli sem stundum er nefnt slæma kólesterólið (Lýðheilsustöð, 2009).  

Smjör, hart smjörlíki, rjómi og aðrar feitar mjólkurvörur eru dæmi um fæðu með harðri fitu 

sem og einnig fituríkar bakaríisvörur, kökur, kex og ýmislegt sælgæti. Bæði börn og fullorðnir 

ættu að nota vörur sem þessar í hófi því æskilegast er að fitan okkar komi að mestu leyti úr 

mjúkri fitu (Lýðheilsustöð, 2009). 

Prótein er aðalbyggingarefni líkamans. Það er því sérstaklega mikilvægt fyrir börn 

sem eru að vaxa að próteinþörf þeirra sé fullnægt. Kjöt, fiskur, mjólkurmatur og egg eru allt 

dæmi um íslenskan hefðbundinn og próteinríkan mat. Þau börn sem borða mjög einhæfa fæðu 

og einnig börn sem borða lítið hverju sinni eiga á hættu að prótein skorti í líkama þeirra. Hins 

vegar er of mikil neysla á próteini ekki góð fyrir börn (Lýðheilsustöð, 2009).  
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1.3. Ráðleggingar um mataræði barna 

 

Lýðheilsustöð leggur ríka áherslu á að börn njóti vel samsettrar fæðu í hæfilegu 

magni. Í bæklingi Lýðheilsustöðvar Ráðleggingar um mataræði og næringarefni fyrir 

fullorðna og börn frá tveggja ára aldri (Lýðheilsustöð, 2006) er að finna ráðlegginar um 

mataræði barna. Ef þessum ráðleggingum er fylgt eftir er hægt að koma í veg fyrir skort á 

næringarefnum og tryggja jafnvægi á milli næringarefna. Nauðsynlegt er að bjóða upp á 

fjölbreytt fæði á leikskólum. Best er að velja þau matvæli sem eru ríkust af næringarefnum. 

Grænmeti, ávextir, gróft grófmeti, belgjurtir, fituminni mjólkurvörur, fiskur, þorskalýsi og 

magurt kjöt er allt dæmi um næringarík matvæli. Helstu ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um 

mataræði og næringarefni eru eftirfarandi: 

1) Höfum fjölbreytnina í fyrirrúmi. 

2) Grænmeti og ávextir daglega. 

3) Fiskur að minnsta kosti tvisvar í viku eða oftar. 

 4) Gróf brauð og annar trefjaríkur matur.  

5) Fituminni mjólkurvörur. 

6) Olía eða mjúk fita í stað harðrar fitu. 

7) Salt í hófi. 

8) Þorskalýsi eða annar D-vítamíngjafi. 

9) Vatn er besti svaladrykkurinn. 

10) Stuðlum að heilsusamlegu holdafari. 

11) Borðum hæfilega mikið.  

12) Hreyfum okkur daglega (Lýðheilsustöð,2006). 

Börn ættu að borða bæði grænmeti og ávexti daglega. Ráðlagt er að börn undir 10 ára 

aldri borði um 400g á dag (Lýðheilsustöð, 2006). Flest börn kunna vel að meta ávexti og 

finnst þeir góðir. Hægt er að gefa þeim ferska ávexti eða safa, nota ávexti sem millibita og í 

eftirrétt (Elísabet S. Magnúsdóttir, 2005). Það er staðreynd að íslensk börn borða líklega 

minnst allra barna í Evrópu af grænmeti og ávöxtum (Ása G. Kristjánsdóttir & Inga 

Þórsdóttir, 2006). Grænmetis- og ávaxtaneysla Íslendinga hefur aukist á undanförnum árum 

en samt sem áður má gera betur. Rík ástæða er til að vinna vel í að auka neyslu á ávöxtum og 

grænmeti hjá íslenskum börnum (Lýðheilsustöð, 2009). 

Ráðlagt er að börn borði fisk að minnsta kosti tvisvar í viku. Hann er bæði góður 

próteingjafi og svo er feitur fiskur ríkur af D-vítamíni og löngum ómega-3 fitusýrum. Mikil 
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fiskineysla var eitt sinn eitt megineinkenni á mataræði Íslendinga en hefur minnkað með 

árunum. Í landskönnun frá árinu 2002 kemur fram að fiskneysla Íslendinga hafi minnkað um 

30% frá árinu 1990 (Anna S. Ólafsdóttir, Hólmríður Þorgeirsdóttr & Laufey Steingrímsdóttir, 

2002). Kornvörur, sérstaklega heilkorna, eru næringaríkur matur. Með aukinni neyslu á 

grófum brauðum og trefjaríks kornmatar má draga úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum og fl.  

Æskilegt þykir að trefjar í fæðu séu að minnsta kosti 25g á dag þegar neytt er fæðis sem 

innheldur 2400kcal. Börn ættu því að fá um 14g á dag miðað við 1300 kkal. Bjóða skal 

börnum upp á gróf brauð og ósæt, bruður og svo hrökkbrauð. Með trefjaríkri fæðu er líka 

verið að viðhalda góðri meltingarstarfsemi (Lýðheilsustöð, 2006). 

 Mjólkurvörur eru sérstaklega mikilvægar fyrir beinmyndun barna bæði í æsku og svo 

á unglingsárum.  Mjólkurmatur innheldur meðal annars kalk, B-vítamín, joð, selen og kalíum.  

Með neyslu á mjólkurvörum er stuðlað að uppbyggingu og viðhaldi beina.  Með neyslu á 

mjólkurvörun er líka verið að koma í veg fyrir beinþynningu.  Mælt er með tveimur glösum , 

diskum eða dósum af mjólk eða mjólkurmat á dag.   Æskilegra er að þær séu frekar fitulitlar 

og lítið sykraðar vörur (Lýðheilsustöð, 2006). 

 Það er mjög nauðsynlegt að fá fitu úr fæðunni. Í fitunni eru fituleysanleg vítamín sem 

og lífsnauðsynlegar fitusýrur.  Það er þó ekki sama hvers konar fitu við neytum. Mælt er með 

því að fitan sé mjúk eins og t.d. matarolíur, mjúkt smjör sem og einnig óhert fiskifita og fita í 

fræjum og hnetum (Lýðheilsustöð, 2006). 

Gott er að halda saltneyslu í hófi. Matarsalt er kallað natríumklóríð en of mikil neysla 

á því getur átt þátt í því að hækka blóðþrýsting. Til að takmarka saltmagn í fæðu er æsilegt að 

neyta minna af matvörum eins og t.d. unnum kjötvörum sem og tilbúnum réttum og 

pakkasúpum. Forsendur þess að hægt sé að minnka saltneyslu þjóðarinnar er að matar-

framleiðsla sé vönduð og saltnotkun sé stillt í hóf (Lýðheilsustöð, 2006). Ekki er ráðlegt að 

bjóða börnum upp á saltan mat. Við matargerð fyrir börn ber því að stilla saltnotkun, krafti og 

öðrum söltum kryddum í hóf. Saltneysla leikskólabarna ætti ekki að vera meiri en sem nemur 

3,5g á dag (samsvarar 1,4g af natríum). Börnin ættu því ekki að neyta meira en 2,5g af salti 

meðan þau dvelja og nærast á leikskólanum (Lýðheilsustöð, 2009). 

D-vítamín gegnir mikilvægu hlutverki fyrir líkama okkar. Það myndast í húð okkar 

með hjálp útfjólublárra geisla frá sólinni. Við getum því fengið D-vítamínið beint frá sólinni á 

sumrin ef húðin er óvarin. Yfir veturna þegar minna er um sól er því ráðlagt að taka inn D-

vítamín aukalega.  D-vítamín er ekki að finna í mörgum fæðutegundum, einna helst í feitum 

fisk, lýsi, eggjarauðum og D-vítamínbættum mjólkurmat. Ein teskeið af lýsi (5ml) er 

ráðlagður dagskammtur leikskólabarna af D-vítamíni (Lýðheilsustöð, 2006). 
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Vatnið er besti kosturinn þegar kemur að því að svala þorstanum. Vatn er besti 

svaladrykkurinn. Þar sem að vatnið inniheldur enga orku og engin óæskileg efni er það 

ákjósanlegasti kosturinn til að svala þorstanum og viðhalda vökvajafnvægi í líkamanum. 

Líkaminn fær vatn úr bæði drykk og mat en nægilegt magn af vökva er nauðsynlegt þannig að 

líkamsstarfsemin haldist eðlileg. Vökvaþörf hvers og eins ræðst af aldri, líkamsstærð, veðri og 

svo hreyfingu og er því breytileg milli manna. Vatnið er líka þeim kostum gætt á Íslandi að 

það er drukkið beint úr krananum ef því er að skipta. Börn ættu ávallt að geta fengið sér vatn 

að drekka til að svala þorstanum (Lýðheilsustöð, 2006). 
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2. Matarumhverfi og félagsleg áhrif 

 

2.1. Börnin læra að borða í leikskólanum 

 

Í handbók fyrir leikskólaeldhús (Lýðheilsustöð, 2009) segir að með hverri máltíð í 

leikskólanum gefst leikskólakennurum tækifæri til þess að skapa og kenna börnum góðar 

neysluvenjur. Þar gefst þeim einnig tækifæri til þess að fræða börn um góða borðsiði, innleiða 

boðskap og gildi um hollt fæði. Með nægum tíma og rólegu andrúmslofti læra börnin að njóta 

og meta matinn sinn um leið og þau gera sér betur grein fyrir gildi hollustu þegar til framtíðar 

er litið. Góðar matarvenjur barna skapast af umhverfinu sem þau búa við og aðgengi þeirra að 

mat (Carolyn Childs, 2005). Þess vegna er svo mikilvægt að bjóða upp á hollan mat strax í 

bernsku. Einnig er nauðsynlegt að einhver fullorðinn taki þátt í máltíðum barna og sé þeim 

góð fyrirmynd í hvert skipti. Við hverja máltíð er mikilvægt að hinn fullorðni tali af jákvæðni 

um matinn, gildi hollustunnar og sé börnunum ætíð góð fyrirmynd. Skilaboð hins fullorðna til 

barnsins ættu alltaf að vera þau að eftirsóknavert sé að borða hollan og góðan mat því þá sé 

líðan okkar betri (Lýðheilsustöð, 2009). Þeir fullorðnu sem sitja til borðs með börnum ættu að 

hafa það fyrir reglu að borða ávallt allt sem er á boðstólum hverju sinni. Þar með er líklegra 

að börnin geri slíkt hið sama. Ef að sá fullorðni ákveður til dæmis að sneiða hjá salatinu er 

líklegt að barnið geri það líka. Mikilvægt er að fullorðið fólk gefi frá sér rétt skilaboð hverju 

sinni í þeirri von að þau verði meðtekin af börnunum og geymd. Mikilvægast er að settar séu 

upp reglur fyrir matmálstímann. Framfylgja þarf svo þessum reglum í öllum matmálstímum 

leikskólans (Lýðheilsustöð, 2009). 

Með því að hjálpa börnum að uppgötva og þróa með sér heilbrigðar og hollar 

matarvenjur strax á yngri árum eru meiri líkur á því að þau tileinki sér þessar venjur og haldi í 

þær í framtíðinni (Carolyn Childs, 2001). Það er hluti af námi barna í leikskóla að læra að 

borða (Lýðheilsustöð, 2009). Leikskólakennarar og aðrir sem koma að uppeldi og umönnun 

barna á leikskólum geta kennt margt sem viðkemur mat og matarsiðum. Börn geta vel lært að 

borða þann mat sem í boði er hverju sinni og jafnvel eitthvað nýtt. Með því að kenna þeim á 

jákvæðum nótum og á fróðlegan hátt getum við komið í veg fyrir að þau þrói með sér 

matvendni (Lýðheilsustöð, 2009). Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn ættu að hafa það 

fyrir reglu að börnin skammti sér eitthvað af öllum þeim mat sem í boði er. Gott er að gefa 
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börnunum tækifæri á að skammta sér sjálf um leið og þau ráða vel við það. Með því móti læra 

þau á sjálfstæði sitt og skammta sér sjálf með tímanum. Börnin eru hvött til að fá sér lítið af 

öllu ef þau eru tortryggin og hrædd við að prufa. Ráðlagt er að bjóða upp á nýjan mat sem 

meðlæti fyrst um sinn þannig að börnin fái tækifæri til þessa að kynnast honum og venjast 

smám saman. Einnig er gott að fá fyrirmyndir t.d. eldri börn til þess að kynna nýja matinn 

fyrir þeim yngri. Þeir aðilar sem koma að matargerð inni á leikskólum ættu líka að gæta þess 

að maturinn sé girnilegur því börn meta matinn sinn mikið til út frá útliti hans (Lýðheilsustöð, 

2009). 

 
 

2.2. Hlutverk leikskólastjóra/leikskólakennara 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) segir að leikskólanum beri að stuðla að heilbrigðum 

lífsháttum, hollustu og góðum matarvenjum.  Þess vegna skiptir innihald matarins sem boðinn 

er börnum og samsetning næringarefna miklu máli.  Jafnframt segir í Aðalnámsskrá að við 

matarborðið gefist kjörið tækifæri fyrir kennara og nemendur að ræða saman og æfa borðsiði.  

Þegar leikskólakennarinn situr til borðs með börnunum skapar hann festu og ró.  Þegar börnin 

hafa náð ákveðnum þroska geta þau svo hjálpað til við undirbúning og frágang máltíða.  

Þannig styrkist félagsþroski og samvinnuhæfni barnanna. Huga ber að því að maturinn sé 

hollur og næringarríkur og börnin þjálfi hreinlætisfærni sína (Aðalnámsskrá leikskóla, 1999). 

Krafa um gott mataræði fyrir börn í leikskólum landsins kemur skýrt fram í Aðalnámskránni 

og er greinilega ætlast til þess að leikskólastjórar íhugi þennan þátt vel, hugi vel að hollustu 

og ráðleggingum Lýðheilsustöðvar sem gefnar hafa verið út.  

 

 

2.3. Samvinna foreldra og leikskóla 

 

Á leikskólanum borða börnin stóran hluta af sinni fæðu. Þegar heim er komið eiga þau 

samt sem áður eftir að næra sig að einhverju leyti. Eins eyða þau frídögum sínum heima fyrir 

fjarri leikskólanum og borða alla sína fæðu þar. Þess vegna er svo mikilvægt að samskipti 

milli foreldra og leikskóla séu góð og upplýsandi. Það sem innleitt er á leikskólanum hvað 

varðar hollustu og heilbrigða næringu þarf að ná heim með börnunum. Sú vitneskja um 

hollustu og heilbrigða næringu sem börnin nema og meðtaka á leikskólanum ætti að skila sér 
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inn á heimili barnanna. Þannig erum við að byggja til framtíðar og freista þess að börnin komi 

til með að framfylgja góðum og heilbrigðum lífsstíl þegar til framtíðar er lítið. Mikilvægt er 

að foreldrar fái góðar upplýsingar um matinn sem börnin borða í leikskólanum.  Þá geta þeir 

samræmt matinn heima fyrir við matinn á leikskólanum.  Þannig er hægt að koma í veg fyrir 

að fæða barnsins verði einhæf og auka líkurnar á að mataræði barnanna uppfylli 

næringarþarfir þeirra (Lýðheilsustöð, 2009). Hlutverk fullorðinna, foreldra sem og annarra 

fyrirmynda er að skapa gott fordæmi fyrir börnin. Foreldrum ber að nýta þann möguleika vel 

að geta með réttum aðferðum og hugarfari mótað hegðun barna sem og hugmyndir þeirra um 

heilsusamlega næringu til framtíðar (Lawrence & Worsley, 2007). 

Að borða er félagsleg athöfn, þá sérstaklega fyrir börn (Carolyn Childs, 2005). Börn 

fylgjast með og meðtaka matarvenjur annarra, einkum foreldra sinna. Þau fylgjast með og 

herma eftir fyrimyndum sínum á matmálstímum. Börn verða fyrir áhrifum og móta í leiðinni 

sína eigin hegðun. Rannsókn um áhrif umhverfis á matarhegðun okkar segir að sterkt 

samband sé á milli þess hvernig foreldrar og aðrir umönnunarðilar haga sér og svo börn þegar 

kemur að næringu og vali á henni (Inga Þórsdóttir , Ása Kristjánsdóttir & fl. ,2006). Það 

skiptir því máli hvernig humyndir börn fá um hollustu þegar þau þróa sínar hugmyndir um 

góða næringu og hollustuvenjur (Olson, 1989). Aðgengi að  hollustu er líka mikilvægt bæði í 

skólanum og á heimilum barna. Mikilvægt er  t.d. að grænmeti sé til staðar og aðgengilegt inn 

á heimilum barna því þá eru meiri líkur á að þau sæki í það og velji það fremur en annað (Inga 

Þórsdóttir, Ása Kristjánsdóttir & fl., 2006). Mikilvægir einstaklingar sem líklegir eru til þess 

að hafa áhrif á börn og þeirra hugmyndir eru ekki bara fullorðnir og ummönnunaraðilar. 

Systkini, þá sérstaklega ef þau eru eldri geta líka haft áhrif til góðs og verið þeim yngri góð 

fyrirmynd (Lawrence & Worsley, 2007). Foreldrar geta haft áhrif á hugmyndir barna um 

hollustu með því að hvetja þau í rétta átt, leiðbeina, draga úr og stjórna þeim, allt í þeim 

tilgangi að boðskapur um hollustu og rétt fæðuval nái fram að ganga (Lawrence & Worsley, 

2007). 

 

 

2.4.  Kennsla í næringarfræði fyrir leikskólabörn 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er fjallað um leikskólann og umhverfi hans. Þar kemur 

meðal annars fram að börn læri í gegnum leikinn.  Þau læra með leiknum að nauðsynlegt er að 

vinna saman og taka tillit til annarra. Þar segir enn fremur að barnið mótast af leik sínum, 
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bakgrunni sem og uppeldisumhverfi sínu. Leikurinn getur þess vegna verið verkfæri 

kennarans til að fræða og kenna börnum allt sem við kemur hollustu og heilbrigðum lífsstíl 

(Aðalnámsskrá leikskóla, 1999). Fræða ætti börn um hollustu og gildi hennar. Börn þurfa að 

læra á einfaldan og skiljanlegan hátt um gildi þess að velja sér hollt og gott fæði og tileinka 

sér heilbrigðan lífsstíl til framtíðar (Lýðheilsustöð, 2009). Fræðsla um næringu og innihald 

hennar á vel heima inn á leikskólanum og gæti verið hluti af daglegri rútínu barnanna. Þar 

með má segja að matmálstímar leikskólans séu eins konar kennslustund.  Kennslustund í 

almennum borðsiðum og hollustu, auk þess sem börnin læra að bjarga sér, deila, rétta og 

hjálpa hvort öðru (Lýðheilsustöð , 2009). 

En hvað felst í kennslu í næringarfræði fyrir leikskólabörn? Næringarfræðikennsla er 

t.d. kennsluform sérstaklega hugsað til þess að bæta kunnáttu barna um næringu og hollustu 

(Olson, 1989). Til þess að ná árangri og skila vitnesku til barnanna þurfa kennarar að vera vel 

að sér og fróðir um efnið. Umfram allt þurfa þeir þó að trúa á mikilvægi hollustu og góðrar 

næringar fyrir börn og framkvæma í samræmi við það. Rannsóknir benda til þess að þar sem 

markviss og meðvituð kennsla í næringarfræði fer fram í skólum hefur átt sér stað 

hugarfarsbreyting hjá börnunum (Olson, 1989). Vitund barna um gildi næringar og áhrif 

hennar er meiri á þessum stöðum. Margar rannsóknir hafa líka sýnt fram á það að með 

kennslu fyrir börn um næringu og hollustu er hægt að koma þekkingu til skila. Hægt er að 

kenna börnum allt er varðar hollustu og næringu þannig að þekking þeirra og svo ákvarðanir í 

framhaldi séu góðar (Olson, 1989). Olson greinir frá kennsluformi í næringarfræði fyrir börn í 

grein sinni, Childhood nutrition education in health promotinon and disease prevention . 

Markmiðið með þeirri kennslu var að kenna börnum kosti þess að borða og velja sér frekar 

holla og næringaríka fæðu. Börnin fengu tækifæri til að borða fjölbreytt og hollt fæði í 

jákvæðu umhverfi og í daglegri rútínu. Um leið voru umönnunaraðilar hvattir til að sýna góða 

fyrirmynd, fræða börnin um gildi hollustunnar og lofsama hana á jákvæðan hátt. Börnin voru 

hvött til að prufa allt sem í boði var, en þó lítið í einu. Í stuttu máli má greina frá því að þetta 

kennsluform hafði í för með sér töluvert bætta hegðun barnanna á heildina litið og 

næringarfræðiþekking þeirra varð betri. Til að mynda breyttist fæðuval þeirra til batnaðar, 

minni matur fór til spillis og nýting hans varð betri (Olson, 1989). 

 Ýmsum fróðleik er hægt að koma inn hjá börnum samhliða daglegum leik á leikskóla. 

Börnin læra í gegnum leikinn og leikurinn er mikilvægasta náms- og þroskaleið þeirra. Leikur 

er nám barna í bersku og með honum verður til ný þekking (Aðalnámskrá, 1999). Líta má því 

á matmálstíma barnanna sem hluti af námi þeirra.  Til að vekja áhuga barnanna er þá t.d. hægt 

að tengja leiki við mat og hollustu. Ýmsar hugmyndir er hægt að útfæra í leik með börnum. 
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Fæðuhringinn er t.d. hægt að nota til að fjalla um hollan mat og jafnvel nota sem spil. Börnin 

gætu líka vel tekið þátt í að rækta grænmeti og kryddjurtir hvort sem það er inni eða úti og 

gróðursett steina úr ávöxtum og grænmeti í mold. Þannig eru þau í leik sínum að læra að 

rækta og fylgjast með þegar hollusta verður til (Lýðheilsuatöð, 2009). Það er einnig hvetjandi 

fyrir leikskólabörn að hjálpa til í eldhúsinu.  Það sem að þeir fullorðnu eru að gera í eldhúsinu 

virkar spennandi á börn. Það er því mjög gott að úthluta þeim litlum hlutverkum í eldhúsinu 

og leyfa þeim að vera með. Þar með er áhugi barnanna vakinn.  Börn eru miklu líklegri til að 

prufa nýjan mat ef þau sjáf hafa tekið þátt í að útbúa hann (USDA, 2010). 

 

 

2.5. Ofþyngd og offita leikskólabarna 

 

Undanfarna áratugi hafa lífshættir barna gjörbreyst. Ýmsar óæskilegar breytingar á 

mataræði og hreyfingu hafa átt sér stað sem leitt hafa til ofeldis og jafnvel offitu. Tíðni offitu 

barna hefur aukist víðast hvar í heiminum. Ef miðað er við alþjóðleg viðmiðunargildi fyrir 

ofþyngd barna er um fimmtungur íslenskra barna við upphaf skólagöngu of þungur og um 5% 

barna á aldrinum sex til níu ára of feitur (Inga Þórsdóttir, 2005). Samt sem áður er aðeins um 

þriðjungur barna sem eru of þung eða of feit við 2ja ára aldurinn enn of þung eða of feit 6 ára.  Því 

má álykta að þyngdarþróun fyrstu ár ævinnar skipti miklu máli og mikilvægt sé að koma í veg 

fyrir ofþyngd barna við 6 ára aldur. Athuganir sem gerðar hafa verið á líkamsþyngd sýna að 

langflest börn sem eru of þung við upphaf skólagöngu eru það líka fullorðin (Inga Þórsdóttir, 

2005). 

Til að greina ofþyngd og offitu meðal barna skal nota skilgreiningu Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). Til glöggvunar má þá geta þess að BMI, 

líkamsþyngdarstuðul má finna út fyrir hvern fullorðin einstakling fyrir sig með því að deila í 

þyngd með hæð í öðru veldi, eða BMI= kg/m
2
 (WHO, 2010). Hjá fullorðnum er til einn 

þyngdarstuðull til viðmiðunar. Hjá börnum horfir þetta hins vegar öðru vísi við. Þar eru 

nokkur viðmið. Þyngdarstuðull þeirra er háður bæði aldri og kyni (Brynhildur Briem, 1999). 

Mjög mikilvægt er að stemma stigu við þessari þróun sem blasir við okkur hvað varðar 

almenna þyngdaraukningu barna. Fylgikvillar offitu eru margir og alvarlegir og hafa áhrif á líf 

viðkomandi og lífsgæði. Yfirþyngd og offitu fylgir aukin tíðni á ýmsum langvinnum 
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sjúkdómum en áhættuþættir sem fylgja offitu gjarnan síðar á ævinni eru m.a. hjarta- og 

æðasjúkdómar, krabbamein, sykursýki af gerð 2, og beinþynning (WHO, 2010). 

Dagleg hreyfing barna hefur farið minnkandi. Sú eðlilega hreyfing þar sem farið var 

milli staða og börn léku sér hefur minnkað. Í dag þykir það ekki svo sjálfsagt að börn fari 

fótgangandi á milli staða, t.d. í skólann. Með tilkomu bæði einkabíla og svo meiri og hraðari 

umferðar þykir það líka hættuminna að ferðast frekar á bíl. Tómstundir hafa líka breyst og eru 

í dag tæknivæddari (Inga Þórsdóttir, 2005). Ef skoðaðar eru eldri rannsóknarheimildir virðist 

þó sem tíminn sem notaður er í skipulagða þjálfun eins og æfingar í fótbolta, dansi og þess 

háttar, ekki hafa breyst.  Hins vegar virðist hin daglega hreyfing hafa breyst ef við lítum í 

kringum okkur. Það skiptir að sjálfsögðu máli hvernig frístundir eru notaðar og virðist áhorf á 

sjónvarp hafa t.d. fylgni við lélegt mataræði (Coon et al 2001). Nálægð við sjónvarp eykur 

áhorf og sjónvarpsáhorf eykst verulega ef það er staðsett í svefnherbergi (Wiecha et al 2001; 

Dennison et al 2002; Inga Þórsdóttir, 2005). 

Meðferð offitu hjá börnum og unglingum er vandasöm og árangur lélegur. Þess vegna 

eru fyrirbyggjandi aðgerðir svo mikilvægar. Það er ekki til nein ein einföld aðferð sem þykir 

áhrifarík við meðhöldlun offitu. Fagfólk er fyrst og fremst til staðar til að hvetja og styðja þá 

ákvörðun sem tekin hefur verið. Ákvörðun um að breyta lífsháttum sínum og lífstíl. Hægt er 

bæði að að fyrirbyggja og meðhöndla offitu hjá börnum með því að auka við hreyfingu þeirra. 

Einnig er hægt að draga úr kyrrsetu barnanna (t.d. sjónvarpsáhorfi) sem og stuðla að vel 

samsettu og hollu mataræði. Breytingar á lífsháttum barna felast fyrst og fremst í litlum en 

stigvaxandi breytingum á hegðun. Stuðningur fjölskyldu er mjög nauðsynlegur. Með 

stuðningi fjölskyldu er líklegra að árangur náist (Landlæknisembættið, 2010). 
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3. Ráðleggingar  fyrir leikskólaeldhús 

 

3.1. Fæðuval og matreiðsla 

  

Í Handbók fyrir leikskólaeldhús frá Lýðheilsustöð (2009) er talað um að allur sá matur 

sem boðið er upp á í leikskólanum þurfi að vera í samræmi við þær ráðleggingar um næringu 

og mataræði sem boðaðar eru. Enn fremur kemur fram í handbókinni að morgunmatur ætti að 

innihalda kornmat og mjólkurmat ásamt ávöxtum eða hráu grænmeti. Bjóða ætti upp á 

þorskalýsi með morgunmatnum í leikskólanum í samráði við foreldra. Í morgunhressingunni 

eða ávaxtastund ættu að vera mismunandi ávextir í boði, gjarnan tvær eða fleiri tegundir. Þar 

mætti einnig hafa með bita af hráu grænmeti. Morgunhressing/ ávaxtastund á sérstaklega við 

þá leikskóla sem ekki bjóða upp á morgunmat sem og þá sem ekki bjóða upp á ávexti og 

grænmeti með morgunmatnum. Í hádegismat ætti að bjóða upp á fisk tvisvar í viku, kjöt 

gjarnan tvo daga og svo spónarmat, pastarétti, pítur, pítsur, grænmetis-/baunarétti hina 

dagana. Öðru hvoru má nota bauna- og grænmetisrétti í staðinn fyrir kjöt. Æskilegt er að 

farsréttir eða naggar séu sjaldnar en einu sinni í viku. Alla daga ætti að hafa grænmeti með 

matnum, hrátt og/eða soðið. Nota á bæði ferskt og frosið grænmeti í matargerðina eftir því 

sem við á. Best er að hafa vatn með öllum mat. Hægt er þó að hafa mjólk á boðstólum ef um 

of orkulitla máltíð ræðir ( Lýðheilsustöð, 2009). 

Í kaffitíma sem oftast er í kringum þrjú-leytið má gjarnan bjóða upp gróft brauð með 

viðbiti og áleggi. Gott er að bjóða þá einnig upp á niðurskorið grænmeti til viðbótar við 

áleggið ofan á brauð. Bjóða ætti upp á mjólk með og einstaka sinnum kakó en þó ekki 

vikulega. Hreinn ávaxtasafi er einnig góð tilbreyting. Sætmeti ættu ekki að vera oft á borðum, 

aðeins stöku sinnum til tilbreytingar. Síðdegishressing er svo fyrir börn sem eru í 

leikskólanum fram undir kl. 17 eða lengur. Þá er boðið upp á ávexti. Börn ættu þó ávallt að 

geta fengið sér vatn að drekka við þorsta. Leikskólaeldhús ætti ekki að bjóða upp á feitar 

kjötvörur, saltan mat, sykraðan djús, sykrað morgunkorn, kökur eða annað sætabrauð daglega 

(Lýðheilsustöð, 2009). 
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3.2. Fjölbreytni í fyrirrúmi   

Fæðuframboð á leikskólanum þarf að vera mjög fjölbreytt og fæðuflokkarnir sex eiga 

allir að njóta sín og eiga sitt sæti. Fæðuhringurinn innheldur sex flokka/sneiðar eins og sjá má 

á mynd 1. Sneiðarnar sex innihalda svo mismikið af fæðu sem segir okkur að vægi 

hollustunar er mismikið. Börn þurfa að fá fæðu úr öllum fæðuflokkum daglega en 

fæðuflokkarnir og helstu ráðleggingar um neyslu þeirra eru eftirfarandi (Lýðheilsustöð, 2009): 

1. Mjólk og mjólkurvörur, léttmjólk fyrir eldri börn og stoðmjólk fyrir börn yngri en 

tveggja ára. Nota skal léttmjólk í matargerð en skyr og sýrðar mjólkurvörur eiga að 

vera með sem minnstum sykri. Sýrður rjómi í matargerð ætti að vera 5-10% og ostur 

17% 

2. Fiskur og kjöt, líka feitur fiskur. Velja skal kjöt og kjötvörur með minna en 10g fitu í 

hverjum 100g. Saltmagn ætti að vera minna en 1,25g í hverjum 100g 

3. Brauð og kornvörur. Gróf korn í grauta og morgunkorn. Gróf brauð, 5-6g trefjar í 

100g. Gott er að nota margar tegundir af kornvörum til baksturs. Hófleg notkun 

sykurs. Kex og kökur í hófi 

4. Grænmeti. Grænmeti alla daga, hrátt eða soðið sem meðlæti með hádegismat. Mjög 

gott er að sneiða grænmeti í hæfilega bita fyrir börnin og bjóða upp á sem millibita, t.d 

í ávaxtastund á morgnana 

5. Ávextir ættu að vera í boði alla daga. Í ávaxtastundum fyrir hádegi, sem millibiti, 

meðlæti og svo í síðdegishressingu fyrir þau börn sem eru til 17:00 í leikskólanum eða 

lengur. 

6. Feitmeti. Bjóða skal upp á mjúkt viðbit á brauð og nota hinar ýmsu tegundir af 

matarolíum við matargerð.  Einnig skal þorskalýsi vera á boðstólum ef um morgunmat 

er að ræða og þá í samráði við foreldra ( Lýðheilsustöð, 2009). 
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Mynd :1 

Fæðuhringurinn sýnir okkur sex fæðuflokka. Börn þurfa að fá fæðu úr öllum flokkum daglega. 

 

 

Mynd nr.2 sýnir okkur diskinn. Diskurinn hjálpar okkur á einfaldan hátt að setja 

saman góða og holla aðalmáltíð með því að skipta matardisknum í þrjá jafnstóra hluta 

(Lýðheilsustöð, 2006). Einn hlutinn inniheldur próteinríkan mat s.s., fisk, kjöt, egg eða 

baunarétti. Annar kolvetnaríkan mat eins og t.d. pasta, kartöflur eða hrísgrjón og sá þriðji 

hefur að geyma einhvers konar grænmeti og/eða ávexti. Diskurinn ætti að vera grunnur af 

þeim máltíðum sem boðið er upp á í leikskólum. Hlutföll disksins eru alltaf jafn stór, alveg 

háð því hversu mikið er borðað. Diskurinn segir ekki til um skammtastærðir því 

skammtastærð stjórnast af matarlyst og orkuþörf hvers og eins (Lýðheilsustöð 2006). 
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Mynd :2 

  Diskurinn er góð leið til að stuðla að fjölbreytni í hverri máltíð. 

 

3.3. Ráðleggingar við matseðlagerð  

  

Í ráðleggingum frá Lýðheilsustöð er talað um matseðlagerð fyrir leikskólaeldhús 

(Lýðheilsustöð, 2009). Góðir matseðlar, þar sem næringarinnihald hefur verið reiknað út ættu 

að vera grundvallaratriði hjá hverjum yfirmanni í stóreldhúsi. Með vel skipulögðum matseðli 

má uppfylla þarfir matargestanna, út frá næringu, útliti, bragðlaukum, hagkvæmni og öryggi. 

Með góðri yfirsýn og skipulagningu er líka hægt að huga að hagstæðari innkaupum. Vel 

gerður matseðill sem einkennist af fjölbreytileika og nær yfir 4-8 vikna tímabil getur líka 

sparað tíma og vinnu. Við þannig matseðil er hægt að notast við aftur án þess að framkvæma 

miklar breytingar. Gera má samt ráð fyrir að matseðlarnir taki breytingum eftir árstíðum og 

hátíðisdögum (Lýðheilsustöð, 2009). 

Nokkur góð atriði þarf að hafa í huga við gerð matseðla á leikskóla. Það þarf í fyrsta 

lagi að ríkja jafnvægi í samsetningunni. Bragð, áferð og næringarinnihald þurfa að fara vel 

saman.  Þetta á ekki bara við um matseðilinn í heild sinni heldur verður þetta einnig að eiga 

við um hverja máltíð fyrir sig.  Fjölbreytni þarf að ríkja en það gerir máltíðina einnig meira 

spennandi fyrir vikið. Með fjölbreytileika er líka verið að tryggja að allir geti fundi eitthvað 
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við sitt hæfi. Það hefur góð áhrif á matarlystina þegar fram koma andstæður í lit, bragði og 

áferð sem og matreiðsluaðferð. Mjög góð regla er að í hverri máltíð séu að minnsta kosti tveir 

litir.  Ávextir og grænmeti geta hvort fyrir sig glatt ekki bara munn og maga heldur einnig 

augu (Lýðheilsustöð, 2009).   

Við skipulagningu á matseðlum er gott hafa eftirfarandi í huga. Hádegismaturinn getur 

t.d.verið of fitulítil miðað við ráðleggingar. Þá er hægt að laga hlutföllin með því  að nota 

viðbit eða fituríkari sósur þannig að máltíðin gefi nægilega mikla fitu. Annars er líka hægt að 

endurskoða uppskriftina með tilliti til fitumagns. Einnig væri hægt að notast við olíuríkar 

salatsósur. Ef hins vegar hádegismaturinn er of orkulítill miðað við ráðleggingar má bæta við 

brauði með mjúku viðbiti, bjóða upp á eftirrétt eða hafa mjólk með matnum. Þegar búið er að 

hanna matseðlana þarf að kanna hvort fjölbreytni sé nægileg og val á hráefni sé í samræmi við 

ráðleggingar. Þá er einnig gott að lagfæra hluti sem að betur máttu fara í fyrri matseðlagerð og 

laga jafnvel skammtastærðir eða skipta út t.d. meðlæti. Einnig má velta fyrir sér hvort sé pláss 

fyrir meira af grænmeti og ávöxtum á matseðlinum og hversu oft er boðið upp á unnar og 

saltar kjötvörur. Síðan þurfa máltíðirnar að henta bragðlaukum barna og vera þannig gerðar að 

auðvelt sé að brytja niður eða stappa fyrir þau yngstu (Lýðheilsustöð, 2009). 

Ljóst er að nú ríkja erfiðir tímar í íslensku samfélagi og efnahagslegar aðstæður hafa 

breyst mikið. Skera verður niður á hinum ýmsu stöðum og fjárframlög verða því ekki þau 

sömu og Íslendingar hafa vanist. Leikskólar eru þar engin undantekning og skera verður niður 

þar eins og annars staðar. Það gæti bitnað á gæðum matarins sem pantaður er og boðið er upp 

á í leikskólaeldhúsi. Þegar skera á niður er oft gripið til þess ráðs að bjóða oftar en ekki upp á 

ódýra matvöru á borð við kjötfars, nagga, bjúgu sem og annan mikið unnin mat. Þar sem 

þessar vörur eru mjög svo saltar og feitar eru þær ekki heppilegar í miklum mæli þegar heilsa 

og hollusta eru annars vegar (Elva Gísladóttir o.fl., 2009). 
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4. Könnun á leikskólamatseðlum 

 

Eins og áður hefur komið fram gefur Lýðheilsustöð út leiðbeinandi upplýsingar fyrir 

leikskólaeldhús sem æskilegt er að fara eftir þegar skipuleggja á matseðla á leikskólum. 

Mikilvægt er að farið sé eftir þessum ráðleggingum því þannig má með góðu móti hanna 

hollar, fjölbreyttar og næringarríkar máltíðir fyrir börn. Með ráðleggingunum má þá líka 

koma í veg fyrir einhæft fæði og næringarskort sem og stuðla að jafnvægi á milli 

næringarefna (Lýðheilsustöð, 2009). Hér á eftir verða fjórir matseðlar frá fjórum leikskólum, 

nefndir A, B, C og D, skoðaðir og bornir saman við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar. 

Leikskólarnir voru valdir af handahófi. Tveir leikskólanna eru staðsettir á Akureyri og tveir 

þeirra eru í Kópavogi. Matseðlarnir voru skoðaðir yfir fjögurra vikna tímabil og birtust á 

heimsíðum leikskólanna. Algengt er orðið nú til dags að leikskólar birti matseðla sína á netinu 

og þá oftast yfir mánaðatímabil í einu. Við skoðun á matseðlum voru nokkrar rannsóknar-

spurningar lagðar til grundvallar með ráðleggingar Lýðheilsustöðvar að leiðarljósi. Kannað 

var hvort boðið sé upp á fiskmáltíðir tvisvar í viku, hvort grænmeti fylgi með sem meðlæti 

með hádegismat og hvort ávaxtastund sé í boði á hverjum degi. Með þessari könnun er 

ætlunin að kanna hvort þessir tilteknu leikskólar fari eftir ráðleggingum Lýðheilsustöðvar 

þegar þeir skipuleggja matseðla sína fram í tímann. 

 

 

4.1. Leikskóli A 
 

Leikskóli A býður upp á morgunmat þar sem á boðstólum er til skiptis hafragrautur, 

súrmjólk og Cheerios morgunkorn. Lýsi, vatn og mjólk eru einnig til staðar á hverjum morgni 

sem og rúsínur. Einu sinni í viku er svo boðið upp á ristað brauð með osti, marmelaði og 

grænmeti og heitt kakó í morgunmat. Ávaxtastundin er til staðar á hverjum morgni þar sem 

boðið er upp á niðurskorna ferska ávexti til hressingar. 

Í hádegismat er boðið upp á fiskmáltíðir tvisvar til þrisvar í viku, kjötmáltíðir tvisvar í 

viku og svo spónarmat einu sinni yfir vikuna. Þegar boðið er upp á spónarmat fylgir með 

brauð og álegg. Fjölbreytileiki er í vali á fisk og kjötmáltíðum. Boðið er upp á soðinn fisk, 

steiktan á pönnu og svo fisk í grænmeti og sósu. Í kjötréttum er boðið upp á steik, lasagna, 

slátur, hakk og kjúkling svo eitthvað sé nefnt. Í öllum heitu máltíðunum nema einni, sem 

reyndar er öskudagur og telst því ekki regludagur, er boðið upp á grænmeti með, hrátt eða 
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soðið. Í einstaka fiskimáltíðum fylgir með rúgbrauð og smjör. Með fiskimáltíðum er boðið 

upp á tómatsósu, smjör eða feiti. Með kjötmáltíðum er svo boðið upp á sósur eða jafning. 

Lang oftast fylgja kartöflur með heitum máltíðum. Með hádegismatnum er ávallt boðið upp á 

vatn að drekka. 

Síðdegis er svo boðið upp á síðdegishressingu. Þar er hægt að velja annað hvort brauð 

eða hrökkbrauð með fjölbreyttu áleggi og mjólk með að drekka. Einnig er ávallt boðið upp á 

ferska ávexti í síðdegishressingu (Naustatjörn, 2010). 

 

 

4.2. Leikskóli B 

 

Leikskóli B býður upp á morgunmat. Mánudaga og miðvikudaga er boðið upp á 

morgunkorn og súrmjólk. Þriðjudaga og fimmtudaga er hafragrautur á boðstólum. Á 

föstudögum er svo boðið upp á kakó og ristað brauð. Á hverjum morgni er svo líka 

ávaxtastundin á sínum stað. 

Hádegismaturinn einkennist af fiskimáltíðum tvisvar í viku og kjötmáltíðum tvisvar í 

viku. Ein undantekning er gerð eina vikuna hvað varðar kjötmáltiðirnar. Þá er einn dag 

vikunnar boðið upp á grænmetisbuff. Margbreytileiki ríkir í bæði fiski- og kjötmáltíðum. 

Boðið er upp á til skiptis soðinn fisk, ofnbakaðan fisk, fiskibollur sem og steiktan fisk. Í 

kjötmáltíðunum er boðið upp á hakk, slátur, smásteik, lasagna, fjárhirðaböku og lambasteik. 

Grænmetið vantar fjórum sinnum með heitum máltíðum sem meðlæti samkvæmt matseðli. 

Einnig vantar á matseðilinn upplýsingar um síðdegishressingu. Þar mætti þá gjarnan 

koma fram hvað er í boði hverju sinni. Ef t.d. brauð er í boði er það þá gróft eða fínt. Taka má 

fram hvað er í boði að drekka með. (Grænatún, 2010). 

 

 

4.3.Leikskóli C 

 

Leikskólinn býður ekki upp á morgunmat. Hins vegar er ávaxtastund í boði alla daga 

fyrir hádegi. 
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Í hádegismat er ávallt boðið upp á fiskmáltíðir tvisvar í viku, kjötmáltíðir tvisvar í viku 

að undanskildu einu skipti. Þá er boðið upp á pítu í staðinn sem þó er með skinku meðal 

annars. Spónarmatur er í boði einu sinni í viku, súpa, grautur eða skyr og þá með brauði og 

áleggi. Fjölbreytni er í fyrirrúmi í heitu máltíðunum. Boðið er upp á soðinn fisk, steiktan fisk, 

fiskibúðing, plokkfisk og fiskibollur sem og gúllas, hakk, lasagna, kjötsúpu og kjöt í karrý. 

Grænmeti er ávallt í boði með heitum mat að undanskildum tveimur máltíðum þessar fjórar 

vikur sem fylgst var með og matseðillinn náði yfir. Rúgbrauð er í boði öðru hvoru með 

fiskmáltíðum og svo annað brauð með spónarmat og þá álegg. 

Við síðdegishressingu er boðið upp á brauð, álegg og mjólk að drekka. Ekki er boðið 

upp á ávexti í síðdegishressingu hjá leikskóla C (Kópahvoll, 2010). 

 

 

4.4.Leikskóli D 

 

Leikskólinn býður upp á morgunmat. Á heimasíðu leikskólans er tekið séstaklega fram 

að leitast sé við að hafa hollan og góðan mat á borðum og reynt að halda sykri og salti í 

lágmarki. Eins er talað um að unnin matvara sé í algjöru lágmarki en boðið sé upp á gott úrval 

af ávöxtum og grænmeti. Á morgnana, í hádegi og svo síðdegis. er alltaf boðið upp á 2 

tegundir af ávöxtum. Í hádegi er svo alltaf boðið upp á 1-2 teg. af ávöxtum og í 

síðdegishressingu er alltaf boðið upp á 1 teg. af ávöxtum. Í hádegi er alltaf hrátt grænmeti og 

stundum soðið líka. Í kaffitíma er alltaf boðið upp á 1-3 tegundir af hráu grænmeti (Iðavöllur, 

2010). 

Í hádeginu er boðið upp á fisk tvisvar í viku. Fjölbreyttir fiskréttir eru í boði t.d. 

soðinn fiskur, fiskipottréttur, steiktur fiskur og ofnbakaður fiskur. Kjöt er tvisvar í viku t.d. 

hakkréttur, kjúklingur, soðið slátur, íslensk kjötsúpa o.fl. Þess á milli er svo boðið upp á 

spónarmat, ýmist súpur , grjónagrautur eða skyr. Boðið er upp á grænmeti með öllum heitum 

fisk og kjötmáltíðum. Alltaf er tekið fram hvernig grænmetið er matreitt hverju sinni. Þegar 

boðið er upp á viðbit er notaður smjörvi. Þegar hrísgrjón eru á boðstólum eru þau annað hvort 

hvít eða hýðishrísgrjón og er það tekið sérstaklega fram. Öðru hvoru er boðið upp á 

heimabakað brauð með heitum máltíðum.  

Ekki er fjallað sérstaklega um síðdegishressingu nema að henni fylgi ávallt grænmeti 

(Iðavöllur, 2010). 
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4.5. Samanburður á leikskólum og ályktanir 

 

Þrír af fjórum leikskólum bjóða upp á morgunmat. Tveir þeirra útlista nákvæmlega 

matseðil fyrir morgunmat, dag fyrir dag. Aðeins einn þeirra nefnir þó að boðið sé upp á lýsi 

með máltíðinni. Fyrir hádegi bjóða svo allir leikskólarnir fjórir upp á ávaxtastund fyrir börnin. 

Allir leikskólarnir hafa það sameiginlegt að bjóða upp á fisk tvisvar í viku og svo kjötmáltíðir 

tvisvar í viku. Fjölbreytileikinn er líka ríkjandi í hádegismat hjá öllum leikskólunum bæði 

hvað varðar fisk- og kjötmáltíðir. Framboð á grænmeti og ávöxtum kemur best út hjá 

leikskóla D og er þar líka nákvæmlega útlistað hversu mikið og oft á dag grænmeti og ávextir 

eru í boði. Þar er einnig tekið sérstaklega fram að áhersla sé lögð á neyslu á grænmeti og 

ávöxtum meðal barnanna. Grænmeti er í boði með öllum hádegismáltíðum hjá leikskóla A, C 

og D en vantaði í fjögur skipti hjá leikskóla B samkvæmt matseðli. Leikskóli D er svo sá eini 

af fjórum sem tilgreinir matreiðsluaðferð á grænmeti. 

Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar og spurningum sem lagðar voru til 

grundvallar koma leikskólarnir fjórir vel út. Leikskóli A býður upp á ráðlagt magn af fiski og 

kjöti. Grænmetið er ávallt látið fylgja og fjölbreytileikinn er ríkjandi. Ávextir eru í boði á 

hverjum degi bæði morgna og síðdegis. Leikskóli B býður upp á fisk- og kjötmáltíðir tvisvar í 

viku. Grænmeti fylgir með aðalmáltíðum þessar fjórar vikur að undanskildum fjórum dögum. 

Ávextir eru í boði í ávaxtastund á morgnana. Leikskólar C og D koma mjög vel út og eru með 

allar áherslur sem skoðaðar eru á hreinu. Boðið er upp á fiskmáltíðir tvisvar í viku, 

kjötmáltíðir tvisvar í viku, grænmetið fylgir ávallt með og ávaxtasundin er fastur liður á 

báðum leikskólunum. 

Það er ályktun mín eftir þessa könnun og skoðun á matseðlum að þessir tilteknu 

leikskólar standa vel að vígi og framfylgja þeim ráðleggingum Lýðheilsustöðvar sem til 

athugunar voru. Athugasemd er þó gerð við leikskóla B sem ekki býður upp á grænmeti 

daglega samkvæmt matseðli. Það skal þó tekið fram að könnun þessi er lítil um sig og 

einungis fjórir leikskólar skoðaðir. Tímabil matseðlanna náði líka aðeins yfir fjórar vikur og 

því aðeins hægt að álykta fyrir þann tíma. Annað sem vert er að hafa í huga er að einungis 

voru skoðaðir matseðlar á netinu en ekki farið á vettvang leikskólanna. Það er því einungis 

hægt að álykta sem svo að leikskólar þessir standi vel að vígi og fari eftir ráðleggingum 

Lýðheilsustöðar ef matseðlarinr eru áreiðanlegir og þeim fylgt eftir eins og þeir birtast á 

netinu. 
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Lokaorð: 

Börn á Íslandi eyða stórum hluta dagsins inn á leikskóla. Þar borða þau einnig stóran 

hluta af fæðu sinni yfir daginn. Miklu máli skiptir að sú fæða sem leikskólabörn fá sé góð og 

næringarrík. Lykilatriði er að rétt sé staðið að skipulagningu máltíða barna þannig að þau fái 

öll þau næringarefni og þá orku sem þarf á hverjum degi. Fjölbreytileiki þarf að ríkja og alla 

fæðuflokka verður að nota þegar skipuleggja á fæðu fyrir börn. Með handbók 

Lýðheilsustöðvar Handbók fyrir leikskólaeldhús (2009) að leiðarljósi er hægt að skipuleggja 

og hanna holla og góða matseðla fyrir börn sem innhalda næringarríkan mat í þeim hlutföllum 

og skömmtum sem æskilegt og ráðlagt er.  

Margir þættir spila inn í þegar fræða á börn um kosti þess að velja sér holla fæðu og 

heilbrigðan lífsstíl. Skapa þarf góðar fyrirmyndir sem gefa rétt skilaboð til barnanna. 

Leikskólar, leikskólastjórar, leikskólakennarar og annað starfsfólk eru fyrirmyndir barna 

stóran hluta dagsins inn á leikskólanum. Þegar heim er komið eru það svo foreldrar og jafnvel 

eldri systkini sem hafa áhrif á börnin og erum þeim fyrirmyndir. Allir þessir aðilar eru í góðri 

aðstöðu til að boða góðar og hollar venjur handa börnunum. Það er því mikilvægt að sýna gott 

fordæmi og vera börnunum góð fyrirmynd hverju sinni. Það er best gert með því að iðka góða 

siði þannig að börnin upplifi og meðtaki sjálf. Gott samband og upplýsingastreymi þarf einnig 

að vera á milli leikskóla og foreldra þannig að báðir aðilar gefi sömu skilaboð til barnanna. 

Aðgengilegir matseðlar á netinu eru góð þjónusta við foreldra barna á leikskóla. Með þá til 

hliðsjónar geta foreldrar skipulagt máltíðir heima fyrir í samræmi við þá fæðu sem börnin 

hafa borðað yfir daginn á leikskólanum. Einnig er það talið árangursríkt að hollur og 

næringarríkur matur sé sýnilegur börnum og aðgengilegur bæði í skóla og heima fyrir. 

Ýmsum fróðleik er hægt að koma inn hjá börnum samhliða daglegum leik á leikskóla. 

Börnin læra í gegnum leikinn og leikurinn er mikilvægasta náms- og þroskaleið þeirra. Bent 

hefur verið á að börnum finnist eldhússtörf spennandi og vilji gjarnan hjálpa þar til. Það er 

líka staðreynd að börn sem hjálpa til við matseld eru líklegri til að borða matinn sem þau elda. 

Nýta þarf leik barna til að koma réttum skilaboðum og hugmyndum til barnanna. Hvetja þarf 

börn til að hreyfa sig og borða hollan mat og sneiða frekar frá óhollustu sem og mikilli 

kyrrsetu t.d. við tölvu- og sjónvarpsnotkun. Með því móti má sporna við óþarfa 

þyngdaraukningu barna sem annars gæti fylgt þeim áfram og jafnvel valdið sjúkdómum 

seinna á ævinni. Nauðsynlegt er að leikskólaeldhús fari eftir fyrirmælum frá Lýðheilsustöð og 

séu faglegir við matseðlagerð. Þeir leikskólar sem skoðaðir voru standa vel að vígi og eru 
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öðrum leikskólum góð fyrirmynd. Verum börnum ávallt góð fyrirmynd. Það læra börnin sem 

fyrir þeim er haft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Ísabella María Markan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Heimildaskrá 

 

Aðalnámskrá leikskóla (1999).  Reykjavík:Menntamálaráðuneytið:  

 

 

Anna Sigríður Ólafsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Laufey Steingrímsdóttir 

(2002). Hvað borða Íslendingar? Landskönnun á mataræði 2002. Sótt 17.apríl 2010 frá: 

http://www.lydheilsustod.is/media/manneldi/rannsoknir/skyrsla.pdf. 

 

 

Ása G Kristjansdottir,
 
Inga Þórsdóttir, Ilse De Bourdeaudhuij, Pernille Due, Marianne 

Wind, & Knut-Inge Klepp. (2006).  Determinants of fruit and vegetable intake among 11-

year-old schoolchildren in a country of traditionally low fruit and vegetable consumption. 

Reykjavík: Unit for Nutrition Research, Landspitali-University Hospital & Department of 

Food Science, University of Iceland. 

 

 

Brynhildur Briem. (1999). Íslendingar þyngjast. Sótt frá Lýðheilsustöð.is 15.apríl 

2010. http://www.lydheilsustod.is/media/manneldi/rannsoknir/bmi.PDF. 

 

 

Brown JL, Pollit E.  (1996).  Malnutrition, poverty and intellectual develpment.  Sci 

Am.  

 

 

Childs, C. (2001). Food and nutrition in the early years. London:Hodder & 

Stoughton. 

 

 

Coon KA, Goldberg J, Rogers BL, Tucker KL. (2001). Relationship between use of 

television during meals and children´s food consumption patterns. Pediatrics. 

 

 

Elísabet S. Magnúsdóttir. (1992).   Næring og hollusta.  Reykjavík: Iðunn. 

 

 

http://www.lydheilsustod.is/media/manneldi/rannsoknir/bmi.PDF


 30 

Elva Gísladóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir. (2009).  Kreppan má ekki gera mataræðið 

óholt. Sótt frá Lýðheilsustöð.is 20.mars 2010. http://www.lydheilsustod.is/deiglan/hollrad-

fyrir-heilsuna/nr/2733 

 

 

Francis, D. (1986).  Nutrition for Children. Great Britain: Billing and Sons Ltd. 

 

 

Francisco J,  Rosales, J, Reznick & Zeisel. H. S. (2009).  Understanding the role of 

nutrition in the brain and behavioral development of toddlers and preschool children: 

identifying and adressing methodological barriers. Nutritional Neuroscience. 

 

 

Georgieff  MK. (2007).  Nutrition and the developing brain: nutrient priorities and 

measurement.  Am J Clin Nutr. 

 

 

Gígja Gunnarsdóttir. (2005). Börn og hreyfing. Skoðað 29,mars 2010 frá 

Landlæknisembættið. http://www.landlaeknir.is/pages/518 

 

 

Grænatún. (Leikskóli). Sótt 12.mars 2010 af:  

http://graenatun.kopavogur.is/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=34 

 

 

Inga Þórsdóttir. (2005). Rannsóknir á ofþyngd og offitu barna. Hvernig mætum við 

aukinni tíðni offitu? Rannsóknarstofa í næringarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala 

Háskólasjúkrahús.Sótt22.Mars2010.af  

www.landspitali.is/lsh_ytri.nsf/htmlpages/index2.html=naering_0057 

 

 

http://www.lydheilsustod.is/deiglan/hollrad-fyrir-heilsuna/nr/2733
http://www.lydheilsustod.is/deiglan/hollrad-fyrir-heilsuna/nr/2733
http://www.landspitali.is/lsh_ytri.nsf/htmlpages/index2.html=naering_0057


 31 

Ingibjörg Gunnarsdóttir, Inga Þórsdóttir og Tinna Eysteinsdóttir (2008). Hvað borða 

íslensk börn á leikskólaaldri. Könnun á mataræði 3ja og 5 ára barna 2007. Rannsóknarstofa í 

næringarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala-háskólasjúkrahús: Reykjavík. 

 

 

Kópahvoll ( Leikskóli). Sótt 15 mars 2010 af: 

http://kopahvoll.is/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=83. 

 

 

Lawrence, M & Worsley, T. (2007). Public health nutrition. England: Open 

University Press.  

 

 

Lenroot RK, Giedd JN. (2006). Brain development in children and adolescents: 

insights from anatomical magnetic resonance imaging.  Neurosi Biobehav Rev. 

 

 

Lýðheilsustöð. (2009).  Handbók fyrir leikskólaeldhús. ( Handbók). Reykjavík 

 

 

Lýðheilsustöð. (2009). Ráðleggingar um mataræði og næringu fyrir fullorðna og börn 

frá tveggja ára aldri. (Bæklingur). Reykjavík. 

 

 

Mercado 3rd E. (2008). Neural and cognitive plasticity: from maps to minds. Psychol 

Bull. 

 

Naustatjörn(leikskóli). Sótt 25.febrúar 2010 af:  

http://www.naustatjorn.akureyri.is/grunnur/frettir1.htm. 

 

 

Olson, M.C.  (1989). Childhood nutrition education in health promotion and disease 

prevention. Bull. N.Y. Acad. Med. 



 32 

 

 

Ólafur G. Sæmundsson. (2007). Lífsþróttur, næringarfræði fróðleiksfúsra. 

Seltjarnanesi: ÓS,  

 

 

Pálmholt. (leikskóli).  Sótt 10.mars 2010 af: 

http://www.palmholt.akureyri.is/Eldhus/matsedill.htm 

 

 

The World Health Organization (WHO). Sótt 5.apríl 2010 af: 

http://www.who.int/topics/obesity/en/ . 

 

 

United States Department of Agriculture (MyPyramid.gov). Sótt 10.apríl 2010 af: 

http://www.mypyramid.gov/Preschoolers/HealthyHabits/PickyEaters/kitchenactivities.html. 

 

 

Whitney, E & Rolfes, S. R.  (2008)  Understanding nutrition. U.S.A:Thomsons 

Wadesworth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mypyramid.gov/Preschoolers/HealthyHabits/PickyEaters/kitchenactivities.html


 33 

Viðauki 
 
 
 
Leikskóli 1 
 
 
Vikan 1.-5. mars 2010 

Mánudagur: soðinn fiskur/kartöflum, rúgbrauði, smjörva og tómatsósu. 
Þriðjudagur: Lagsanja og salat 

Miðvikudagur: Steiktur fiskur/kartöflum, salati og sósu. 
Fimmtudagur: Steik/steiktum kartöflum, grænmeti og salati  
Föstudagur: Grænmetissúpa, brauð og álegg 

 
 

Vikan 8.-12. mars 2010 
Mánudagur: Soðinn fiskur/kartöflum, rófum og tómatsósu 
Þriðjudagur: Steiktar kjötbokkur m/kartöflum, rauðkáli og sósu. 

Miðvikudagur: Steiktur fiskur m/hrísgrjónum, karrysósu og salati 
Fimmtudagur: Saxbauti m/kartöflumús, grænmeti og sósu. 
Föstudagur: Skyr , brauð og álegg. 

 
 

Vikan 15.-19. mars 2010 
Mánudagu: Steiktar fiskibollur m/kartöflum og sósu (Bolludagur). 
Þriðjudagur: Saltkjöt og baunir (Sprengidagur) 

Miðvikudagur: Pylsuparty 
Fimmtudagur : Broccolyfiskur m/kartöflum , sósu og salati. 
Föstudagur: Makkarónusúpa, brauð og álegg. 

 
 

Vikan 22.-29. mars 2010 
Mánudagur: Soðinn fiskur m/kartöflum , rúgbrauði og smjörva. 
Þriðjudagur: Slátur m/kartöflum, jafningi og rófum 

Miðvikudagur: Steiktur fiskur m/kartöflum, sósu og salati 
Fimmtudagur : Kjúklingur m/hrígrjónum, salati og sósu 

Föstudagur: Hrísgrjónagrautur, brauð og álegg. 
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Leikskóli 2 
 

 
Vikan 1.-5. mars 2010 
Mánudagur: súpa og brauð 

Þriðjud: Soðinn fiskur, kartöflur og rófur 

Miðvikud: Hakk og spaghetti 

Fimmtud: Fiskur í ofni með púrrulauk og kartöflur 

Föstud: Slátur, rófustappa og kartöflumús 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 
Mánud: Kakósúpa og grænmetisbaka 

Þriðjud: Soðinn fiskur kartöflur og rófur 

Miðvikud: Kóngafæði, kartöflumús og gúrkur 

Fimmtud: Karrýfiskur í ofni, hrísgrjón og salat 

Föstud: STARFSDAGUR 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 
Mánud: Grjónagrautur og slátur 

Þriðjud: Soðinn fiskur, rófur og kartöflur 

Miðvikud: Lasagna salat og hvítlauksbrauð 

Fimmtud: Fiskibollur, kartöflur og sósa 

Föstud: Smásteik, kartöflur og sulta 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 
Mánud: Ávaxtasúrmjólk og brauð með áleggi 

Þriðjud: Soðinn fiskur, kartöflur og rófur 

Miðvikud: Fjárhirðabaka 

Fimmtud: Steiktur fiskur, kartöflur og sósa 

Föstud: Lambasteik með öllu 
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Leikskóli 3 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 

Mánudagur: Ávextir.Soðinn fiskur með kartöflum og grænmeti.  

Þriðjudagur: Ávextir. Gúllas með kartöflum og grænmeti. 

Miðvikudagur: Ávextir. Makkarónugrautur- brauð og álegg 

Fimmtudagur: Ávextir. Steiktur fiskur með kartöflum og salati. 

Föstudagur: Ávextir. Kálbögglar með kartöflum. 

 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 

Mánudagur: Ávextir. Steiktur fiskur með kartöflum og salati. 

Þriðjudagur: Ávextir. Aspassúpa- brauð og álegg. 

Miðvikudagur: Ávextir. Hakk með kartöflumús. 

Fimmtudagur: Ávextir. Fiskibollur með kartöflum og salati. 

Föstudagur: Ávextir. Píta með skinku og grænmeti.  

 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 

Mánudagur: Ávextir. Soðinn fiskur með kartöflum og grænmeti. . 

Þriðjudagur: Ávextir. Kjöt í karrý. 

Miðvikudagur: Ávextir. Skyr - brauð og álegg. 

Fimmtudagur: Ávextir. Fiskbúðingur og gulrætur. 

Föstudagur: Ávextir. Lasagne með salati. 

 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 

Mánudagur: Ávextir. Steiktur fiskur með kartöflum og grænmeti. 

Þriðjudagur: Ávextir. Grjónagrautur - brauð og álegg.  

Miðvikudagur: Ávextir. Kjötsúpa.  

Fimmtudagur: Ávextir. Plokkfiskur - rúgbrauð. 

Föstudagur: STARFSDAGUR. 
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Leikskóli 4 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 

Gufusoðin ýsa, kartöflur, smjörvi, tómatsósa, hrátt grænmeti 
Heimalag. lifrarbuff, kartöflumauk, rauðkál, sósa, ferskt salat m/ ávöxtum 

Fiskipottréttur, hrísgrjón, hvítlauksbrauð, ferskt grænmeti 
St. kjúklingur, st. kartöflur, maísbaunir, sveppasósa, hrásalat   
Blaðlauks- og kartöflusúpa, heimabak.brauðbollur, hrátt grænmeti 

 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 

Steiktur fiskur, kartöflur, köld súrmjólkursósa, hrásalat 
Hakkréttur, kartöflumauk, gróf snittubrauð,  hrásalat, 
Ofnbak. fiskur m/ tómat-sósu, kartöflur, ferskt salat 

Íslensk kjötsúpa, heimabak.rósmarínbrauð, hráar gúrkur 
Kjúklingaréttur,  heimabak.brauð, ferskt grænmeti 

 

Vikan 1.-5. mars 2010 

Ýsa björkeby, kartöflur, gulróta- og gulrófusalat 
Ofnst. rótargrænm. krydd-hýðishrísgrjón, maísbaunir, köld sósa, ferskt 
grænmeti 

Soðið slátur, kartöflur, soðnar rófur, hvítur jafningur, hráar gúrkur 
St. fiskiklattar, kartöflur, tómatsósa, smjörvi, ferskt salat 
Mjólkurgrautur, kanel, slátur, hrátt grænmeti  

 

Vikan 1.-5. mars 2010 

Heimalagaður kjötbúðingur, kartöflur, rauðkál, brún sósa, ferskt grænmeti 
Ofnbökuð blaðlauks-ýsa, kartöflur, hrátt grænmeti 
St. Grísasnidsel, kartöflur, grænar baunir, paprikusósa, hrásalat 

Spaghettí- ýsa heimabak. hvítlauksbrauð, ferskt grænmeti 
Skyr, rúgbrauð, kindakæfa, smjörvi, ferskt grænmeti 

 


