
Málþing um mataræði grunnskólanema - pallborðsumræður 

 

Svandís Svavarsdóttir stjórnar umræðum 

Fundarstjóri: Takk fyrir þessa hugvekju, Jón. Ég vil þakka öllum frummælendum fyrir og ég vil 

biðja ykkur að taka alveg sérlega stutta vatnspásu: labba fram, drekka vatn, koma til baka og 

setjast. Og borða vínber, frítt.  

Ég ætla að kynna snöggvast Kolbrúnu Ýr sem bætist við pallborðið. Hún er 23ja ára og á öðru ári í 

rekstrardeild Háskólans í Reykjavík. Hún hefur æft sund síðan hún var sjö ára og hefur keppt fyrir 

Íslands hönd á tvennum Ólympíuleikum, í Sydney árið 2000 og í Aþenu árið 2004. Hún hefur líka 

keppt á heimsmeistaramótum og nokkrum Evrópumeistaramótum. Sundið hefur verið stór partur af 

hennar lífi og hún gerði sér snemma grein fyrir að næring væri mikilvægur þáttur til að ná árangri. 

Hún hefur sérstaklega kynnt sér mataræði fyrir íþróttamenn, bæði með því að fara til 

næringarfræðings sjálf og svo hefur hún lesið sér til. Sigrún Gunnarsdóttir er hér frá Samfok. Mig 

langar að biðja Sigrúnu að kynna sig hér með nokkrum orðum. 

Sigrún Gunnarsdóttir: Ég á sæti í stjórn Samfok sem eru samtök heimila og skóla í Reykjavík. 

Við höfum nokkuð verið að ræða þessi mál. Ég gæti kannski svarað nokkrum spurningum um það 

hvað Reykjavíkurborg er að gera í þessum málum. 

Sp.: Hvernig er kennslu íþróttakennara á Laugarvatni háttað með tilliti til næringar? Nú eru krakkar 

á fullu í æfingum oft í viku og hvernig er næringartöflu háttað?  

Erlingur Jóhannsson: Við höfum verið að efla þátt næringarfræði í íþróttanámi mjög mikið á 

undanförnum árum og höfum m.a. auglýst eftir næringarfræðingi í fullt starf. Næringarfræðin hefur 

verið mjög í uppsiglingu sem fræðigrein og er farin að koma æ meira inn sem mikilvægur þáttur í 

íþrótta- og afreksstarfi.  

Kolbrún Ýr: Það hefur orðið mikil breyting á þessu og ég var einmitt að hugsa um það áðan að 

áherslan á næringarfræði var miklu meiri fyrir Ólympíuleikana 2004 heldur en leikana árið 2000. 

Árið 2004 höfðum við m.a.s. aðgang að næringarfræðingi. Það er talað miklu meira núna við okkur 

um næringu og passað upp á að við borðum nóg, enda vill verða misbrestur á því þegar krakkar 

eru að æfa svona rosalega mikið.  

Ingibjörg Gunnarsdóttir: Ég held að í sundíþróttinni sé sérstaklega mikið lagt upp úr að borða 

rétt. Sjálf er ég alin upp við sund og get talað af reynslu. Það er ekki eins mikið lagt upp úr 

mataræðinu í neinum íþróttagreinum eins og sundfélögunum og þau eiga heiður skilinn fyrir það. 

Erlingur Jóhannsson: Ég vil bæta því við að margar þjóðir sem keppa á stórmótum eins og 

Ólympíuleikunum flytja allan sinn mat að heiman með sér. Þar má nefna Norðmenn. 

Sp.: Tvær spurningar.  

1. Hefur verið gerð nokkur fagleg úttekt á því hvernig matreiðslu matar er háttað í skólum, annars 

vegar þar sem fenginn er aðkeyptur matur og hins vegar þar sem eldað er á staðnum?  

2. Ráðlagður dagskammtur af grænmeti á Íslandi í dag er 500 gr. Við Íslendingar erum einna 

neðstir í grænmetisneyslu. Hefur ekki markið verið sett of hátt?  

Laufey Steingrímsdóttir: Það hefur verið lögð áhersla á það að matur sé eldaður í skólanum, það 

er bæði heimilislegra og einnig er auðveldara að bregðast við vandamálum sem upp kunna að 

koma. Hins vegar er kostnaður mikill og það er jú hægt að útbúa mat í stóru eldhúsi úti í bæ og 

flytja hann svo á staðinn með tiltölulega góðum árangri. Þetta atriði var ekki tekið með í þeirri litlu 



könnun sem við gerðum, hvort maturinn væri betri aðkeyptur eða eldaður á staðnum. Það er að 

vísu rétt að oft er miklu fé varið í byggingar en svo er ekki ráðið fagfólk í störfin. Myndarleg 

húsmóðir getur vel ráðið við að elda ofan í 10– 20 manns en þegar um nokkur hundruð manns er 

að ræða er það skilyrði að fagfólk komi að matreiðslunni.  

Ingibjörg Gunnarsdóttir: Svo er þetta líka spurning um kaup og kjör. Menntuðu matreiðslufólki 

verður að bjóða upp á viðunandi laun.  

Sigrún Gunnarsdóttir: Reykjavíkurborg hefur lagt á það áherslu að hafa alltaf eina fagmenntaða 

manneskju á þessu sviði í hverjum skóla sem á að fylgjast með því að farið sé eftir settum reglum 

um næringargildi og innihald matarins.  

Laufey Steingrímsdóttir. Varðandi seinni spurninguna: Nei, mér finnst 500 gr af grænmeti á dag 

ekki of stór skammtur. Það er banani eða appelsína, gulrót og tómatur eða eitthvað. Þetta er ekki 

svo mikið þegar þess er gætt hvað þú borðar mikið á hverjum degi. Það væri miklu nær að segja 

fólki bara að borða þetta sem ég nefndi á hverjum degi, heldur en miða endilega við einhvern 

grammafjölda. 

Sp.: Þrjár spurningar.  

1. Það er mikill hraði í þjóðfélaginu og hvernig samræmist skyndibitamáltíð heimilanna 

hugmyndum um skólamáltíðir?  

2. Hvað segið þið um það að skólamatur er fluttur landshorna á milli, t.d. milli Reykjavíkur og 

Akureyrar?  

3. Eru æfingar í íþróttakennslu að verða léttari, m.a. til þess að sum börn séu ekki höfð útundan?  

Erlingur Jóhannsson: Ég vil svara síðustu spurningunni. Það er vissulega rétt að líkamsástand 

barna hefur að sumu leyti verið að versna og víða hefur verið slakað á kröfum til að hafa meiri 

breidd. Stundum hefur orðið að sleppa grunnæfingum. Íþróttakennarar eru oft að vinna með mjög 

stóra hópa í mjög misjöfnu húsnæði og því verða þeir að sleppa úr sumum æfingum til að fá meiri 

breidd.  

Sigurveig Sæmundsdóttir: Eins og ég gat um áðan fáum við í Garðabæ matinn sendan frá 

Keflavík og okkar reynsla er bara nokkuð góð af því. Vissulega hefur verið haft orð á því að kartafla 

sé kannski orðin hörð eða of langt sé liðið frá því að fiskurinn var soðinn. En almennt hefur þetta 

gengið mjög vel. Vegalengdin er að vísu ekki löng en þess ber að gæta að bíllinn þarf að koma við 

á fleiri stöðum. Útbúnaður til matarflutninga hefur líka gjörbreyst. Við höfum líka ofn til að steikja 

fisk í, ef hann kemur ósoðinn, en yfirleitt hefur þetta allt gengið mjög vel.  

Laufey Steingrímsdóttir(?): Það eru kannski helst fiskur og grænmeti sem þola illa langa 

flutninga. 

Sp.: Það hefur mikið verið rætt um unnin matvæli, t.d. kjötbollur. Hvað er eiginlega átt við með 

unnin matvæli?  

Laufey Steingrímsdóttir: Það er eiginlega engin vísindaleg skilgreining til á því hvað sé unnin 

matvæli, það er venjulega bara gert í daglegu tali. Það eru þá helst unnar kjötvörur, t.d. kjötfars, 

þar sem búið er að hræra út í kjötvöruna mjöli, fitu o.fl. Kjötbollur geta bæði verið úr hakki og eru 

þá fínasti matur, eða þá úr kjötfarsi. En „ unnin matvæli“  eru í raun óskilgreinanlegt hugtak. 

Jón Gnarr: Ég fyrir mitt leyti gef börnunum mínum aldrei kjötfars. Mér finnst það torkennilegt á 

litinn!  

Ingibjörg Gunnarsdóttir. Af því formaður félagsins okkar, Matvæla- og 

næringarfræðingafélagsins, er staddur hérna þá langar mig að tilkynna að félagið mun í haust taka 



fyrir hollustu í matvælaframleiðslu. Við næringarfræðingar viljum setja pressu á að 

matvælaiðnaðurinn taki þátt í umræðu um hollustu matvæla. 

Sp.: Hvaða aðferðafræði má beita til að koma matnum ofan í eldri börn?  

Jón Gnarr: Það er þá kannski helst að banna sölu á langlokum o.þ.h. í skólum, hafa grænmeti á 

öllum borðum, gulrætur og papriku, þar sem hver má taka sér sem vill. 

Sp.: [Fyrirspyrjandi veltir því fyrir sér hvernig megi samræma kostnað og bættan skólamat, því þá 

þarf að reisa stærri eldhús og ráða fleira fagfólk. Hún vill heldur hafa matinn eins og hann er en 

auka áherslu á íþróttir og hreyfingu. Hún telur verð á grænmeti í Reykjavík mjög gott, miðað við 

stað úti á landi þar sem hún bjó]. 

Sp.: Hefur verið gerð nokkur athugun á námsárangri skólabarna sem fá heitan mat og svo hinna 

sem ekki fá það?  

Sigurveig Sæmundsdóttir: Slík athugun hefur ekki verið gerð hjá okkur og ég veit ekki til þess að 

hún hafi verið gerð neins staðar. En við finnum til þess að líðan barnanna er almennt betri ef þau fá 

heitan mat. 

Sp.: Er ágreiningur milli heimila og skóla hvað matarmenningu snertir? Er samræmi milli þess sem 

skólarnir bjóða börnunum uppá og þess sem þau fá að borða heima hjá sér? Svo langar mig að 

benda á að í gamla daga voru „ unnar matvörur“  matur sem við keyptum úti í búð og svo var 

maturinn sem við elduðum heima hjá okkur. Í dag er spurningin meira um hvað við kaupum inn.  

Jón Gnarr: Í Breiðholtsskóla, þar sem ég á barn, eru mjög strangar kröfur gerðar til þeirra matvæla 

sem eru keyptar inn. Þrjár kjötvinnslur munu fá samning við skólann og það verða settar mjög 

strangar reglur um litinn á kjötfarsinu, gæði kjötsins o.s.frv. 

Sp.: [Fyrirspyrjandi leggur áherslu á að börn og kennarar matist saman í skólamáltíðum].  

Sigrún Gunnarsdóttir: Það er nú kannski ekki mikið um samvinnu foreldra og skóla á þessu sviði. 

Þessu var velt upp á þingi hjá okkur um daginn. Nýskipaður ráðgjafi á menntasviði fékk það 

hlutverk að útfæra það hvernig slík samvinna geti komist á.  

Sigurveig Sæmundsdóttir: Þessi ráðgjafi hefur haldið fundi með fulltrúum foreldra í skólanum í 

þeim tilgangi að bæta úr því sem betur má fara. Ég tel að foreldrar hafi haft greiðan aðgang til að 

koma sínum hugmyndum og athugasemdum á framfæri. 

Erlingur Jóhannsson: Matseðlar skólanna eru náttúrlega aðgengilegir á netinu. Þannig að það er í 

raun furðulegt að heyra börn segja: „ Oj, ég fékk fisk í gær heima.“  Ef það er fiskur tvo daga í 

viku í skólanum, hvenær eiga þá foreldrarnir að hafa fisk? 

Sp.: Spurning til Laufeyjar. Það er nokkurt áhyggjuefni að skólarnir leggja áherslu á hollan mat en í 

matvælaauglýsingum, sem einkum er beint til barna, er oftast auglýstur óhollur matur. Hvað er 

gert til að mæta þessu?  

Fundarstjóri: Við skulum geyma okkur að svara þessu því að svarið við spurningunni gæti vel verið 

lokaorð málþingsins. 

Næsta spurning. Sp.: [Fyrirspyrjandi, sem er kennari, leggur í alllöngu máli áherslu á að það sé 

mikilvægt að kennari matist með börnunum; hann hafi eftirlit með því að allir fái nóg, maturinn sé 



skorinn niður, enginn hendi mat o.s.frv. Hún hrósar matnum sem skólinn hennar kaupir, m.a. frá 

Sláturfélagi Suðurlands]. 

Fundarstjóri: Vill þá pallborðið gera athugasemdir við spurninguna sem áðan var borin upp 

varðandi skólamat og markaðsumhverfið?  

Erlingur Jóhannsson: Ég vil helst víkka út hugtakið íþróttir og tala um hreyfingu í staðinn. Ég tel 

að börnin eigi að hreyfa sig í 60 mín. á hverjum degi. Ef skólamáltíðir eiga að vera hluti af 

skólastarfinu, þá á hreyfing að vera það líka.  

Kolbrún Ýr: Mér finnst íþróttafólk ekki borða nógu mikið. Maturinn er orka, eldsneyti, og við 

verðum að passa uppá hann.  

Ingibjörg Gunnarsdóttir: Við stöndum nokkuð höllum fæti þegar farið er að skoða hvaða 

rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða áhrif auglýsingar hafa á fæðumynstur. Við höfum mjög 

veika rannsókn á þessu sviði, þannig að ég get ekki svarað spurningunni. Við höfum mjög veikan 

grunn sem vísindamenn. Þannig að iðnaðurinn sem er svo sterkur hefur miklu fleiri rannsóknir til 

að vísa í. Til þess að auka sölu t.d. á Snickers þarf að draga úr sölu á Mars, og til þess eru þeirra 

rannsóknir gerðar. En við getum alveg sagt okkur það sjálf að auglýsingar hafa áhrif, börnin þekkja 

þessar vörur, þær fá jákvæð viðhorf. Erfitt væri að fá lagafrumvarp í gegn sem bannaði að höfða til 

barna, og Ísland yrði þá fyrsta landið sem gerði það, því að iðnaðurinn er mjög sterkur.  

Sigurveig Sæmundsdóttir: Viðmót þeirra sem sjá um að gefa börnunum að borða skiptir líka 

mjög miklu máli. Ég legg áherslu á það við mínar konur að þær láti þær tegundir sem á boðstólum 

eru á diskinn. Grænmeti á alltaf að vera á boðstólum, ávexti taka þau bara í ábót. Setja sitt lítið af 

hverju á diskinn. Þannig held ég að þau fáist til að prófa alla réttina. Þetta finnst mér mjög 

mikilvægt. Eins það að kennararnir matist með börnunum.  

Laufey Steingrímsdóttir: Það er alltaf verið að halda einhvers konar góðgæti að börnunum. Þó 

að ekki sé hægt að sanna þetta með vísindalegum rökum, segir skynsemin okkur hvað er í gangi. 

Það hefur orðið vitundarvakning hjá almenningi um þetta og í könnuninni sem við gerðum spurðum 

við foreldra hvort það sé rétt að takmarka markaðssetningu á óhollri matvöru og yfir 70% þeirra 

voru því hlynnt.  

Sigrún Gunnarsdóttir: Það er mikil afreksmannastefna í þjóðfélaginu og við sjáum að krakkarnir 

eru að detta út tólf, þrettán ára. Þetta finnst mér vera nokkuð stórt vandamál, vegna þess að 

hreyfing á að vera mikilvæg í skólastarfi. 

Fundarstjóri: Ég vil þakka ykkur öllum, pallborðinu og fundarhöldurum. Hér hafa vaknað margar 

spurningar sem við höfum með okkur út í þessa þorranótt og heim í súra selshreifa. 

 


