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Markmið rannsóknarinnar
var að auka hreyfingu
barna og stuðla að hollu
og góðu mataræði

þeirra. Engin afskipti voru höfð af
viðmiðunarskólunum, Markmið
hreyfiíhlutunarinnar var að auka
vægi hreyfingar í almennu skóla-
starfi. Næringaríhlutunin fólst m.a. í
næringarfræðikennslu og verklegum
æfingum.

Meira þol og betra fæði
Erlingur Jóhannsson, prófessor í

íþrótta- og heilsufræði við HÍ, hafði
yfirumsjón með rannsókninni og var
verkefnisstjóri. Hann segir að þol
barna í íhlutunarhópnum samanborið
við viðmiðunarhópinn hafi aukist um
10% meðan á rannsókninni stóð eða
frá hausti 2006 til vors 2008. Dagleg
hreyfing barnanna í skólanum hafi
aukist úr 35 mínútum í yfir 70 mín-
útur á sama tíma. Holdafar barnanna
virtist ekki breytast að verulegu leyti,
þ.e. fjöldi of þungra barna var
óbreyttur á tímabilinu, sem sýni að
enn meira þurfi til að hafa áhrif á
holdafar þeirra. Strákar hafi aukið
hreyfingu sína meira en stelpur sem
bendi til þess að íhlutunin hafi höfðað
betur til strákanna. „Það er mjög at-
hyglisvert að ávinningurinn, sér-
staklega í hreyfingunni, er fyrst og
fremst í skólunum en ekki heima,“
segir Erlingur. „Það sýnir enn og aft-
ur hvað skólakerfið er mikilvægt og
sú starfsemi sem unnin er í grunn-
skólum landsins.“

Mat á íhlutuninni sýndi að 9 ára
börn í íhlutunarskólunum höfðu aukið
ávaxta- og grænmetisneyslu sína um
meira en 60 grömm á dag að meðaltali
en neyslan hafði minnkað í viðmið-
unarskólunum um 45 g á dag. Auk
þess var meiri aukning hjá börnum í
íhlutunarskólunum í neyslu á fiski og
lýsi.

Erlingur segir að í ljósi þess að um
20% næringar barna sé í skólanum og
því hafi augljóslega líka náðst árang-
ur varðandi betra mataræði heima.
„Mikilvægasti boðskapurinn er að það
er hægt að snúa og stöðva þessa þró-

un, að snúa óhollum, neikvæðum lífs-
stíl til hins betra með réttum aðgerð-
um, með réttum íhlutunum, réttu
inngripi, þekkingu og fræðslu,“ segir
Erlingur. Hann bætir við að íhlutunin
hafi bæði verið einföld og ódýr og
byggst á gömlum og góðum leikjum
og að vera úti og leika sér.

Viðamesta rannsóknin
Þessi íhlutunarrannsókn er sú

fyrsta sinnar tegundar sem Erlingur
hefur komið að og stýrt og jafnframt
viðamesta rannsókn, sem gerð hefur
verið í íslenskum grunnskólum. Rann-
sóknin hófst með mælingum á um 300
börnum, sem voru í 2. bekk haustið
2006. Inngrip eða íhlutun var fram-
kvæmd í tvö skólaár og mælingar síð-
an aftur framkvæmdar haustið 2008.
Hugmyndafræði verkefnisins var síð-
an notuð í tveimur öðrum verkefnum,
annars vegar í sambandi við íhlutun á
mataræði og hreyfingu sjómanna hjá
Brimi hf. og hins vegar í umfangsmik-
illi íhlutunarrannsókn meðal eldri
borgara. Erlingur segir það mjög slá-
andi og ánægjulegt að nota megi sömu
aðferðafræði á unga krakka og á full-
orðið fólk og aldraða. Í öllum tilfellum
sé verið að veita þjónustu, fræða og
hugsa um fólkið. Kennurum hafi til
dæmis verið kennt að fara með þessa
hluti og hvernig fara ætti með þá í
skólastarfinu.

Erlingur segir að um 80% þátttaka
hafi verið í verkefninu, sem verði að
teljast mjög gott. Nokkrir foreldrar
hafi ekki treyst sér til þess að vera
með vegna umfangs verkefnisins auk
þess sem mikill hraði hafi verið í þjóð-
félaginu, þegar rannsóknin hafi farið
fram. Nú sé hins vegar tími end-
urskipulagningar í samfélaginu og um
leið rétti tíminn til að taka á lífs-
stílnum. „Nú er tímabært að end-

urskipulegga og leggja áherslu á
heilsu, heilbrigði og vellíðan. For-
eldrar eru í algjöru lykilhlutverki og
nýlega kom til mín kona sem sagði að
rannsóknin hefði breytt lífsstíl allrar
fjölskyldunnar. „Við fórum öll að
hugsa öðruvísi en við gerðum áður en
við tókum þátt í rannsókninni, sagði
hún við mig.“ Hann bætir við að ljóst
sé að þátttaka barnanna muni hjálpa
þeim í framtíðinni og því sé mikilvægt
að starfsemi skólanna verði ekki
skert. „Það er líka mikilvægt að nota
umhverfið, útiveruna og náttúruna.“

Þrír doktorsnemar og tveir meist-
aranemar komu að verkefninu. Er-
lingur segir að rannsakendur hafi
áhuga á að vinna skýrslu um rann-
sóknina í samvinnu við menntasvið
Reykjavíkurborgar. Fræðslumynd
hafi verið gerð um verkefnið og hug-
myndin sé að hafa allt efnið aðgengi-
legt fyrir skóla landsins. Ennfremur
verið niðurstöðurnar birtar í erlend-
um fræðiritum.

Lífsstíl breytt á jákvæðan hátt
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Gleði Krakkar í Langholtsskóla kátir eftir að hafa borðað hollan og góðan mat í mötuneyti skólans áður en haldið var út að leika sér. 

Hópur Birgitta Róbertsdóttir, Hreiðar Sigtryggsson og Erlingur Jóhanns-
son framan við krakka að leik á skólalóð Langholtsskóla.

Samstarfsverkefni Há-
skóla Íslands og sex
grunnskóla sýnir að
breyta má lífsstíl og lifn-
aðarháttum barna á já-
kvæðan hátt með réttum
íhlutunaraðgerðum í
skólanum.

Árbæjarskóli, Fossvogsskóli, Ing-
unnarskóli, Laugarnesskóli, Lang-
holtsskóli og Seljaskóli tóku þátt í
verkefninu. Hreiðar Sigtryggsson,
skólastjóri Langholtsskóla, segir

að með mikilli útiveru á skóla-
tíma hafi tekist að auka hreyfingu
barnanna um allt að klukkutíma á
dag. Einum íþróttatíma hafi verið
bætt við vikulega og samfara þessu
átaki hafi verið lögð áhersla á úti-
kennslu sem einnig hafi aukið
hreyfinguna.

Allir nemendur Langholtsskóla fá
útikennslu að minnsta kosti einu
sinni í viku. Laugardalurinn er í
næsta nágrenni og hann er notaður
fyrir ratleiki og fleira auk þess sem
skólinn er með fjöru í Laugarnesi í
fóstri. „Nám getur verið leikur og
leikur getur verið nám,“ segir
Hreiðar og leggur áherslu á mik-
ilvægi samþættingarinnar í útfærsl-

unni. Hann áréttar líka að börn í
góðu líkamlegu ásigkomulagi séu
betur til þess fallin að stunda nám-
ið og aukin hreyfing sé því alltaf af
hinu góða. „Verkefnið hafði enda
mjög góð áhrif á allt skóla-
umhverfið,“ segir hann.

Sérstaklega var tekið á mataræð-
inu. Hreiðar segir að þó að boðið
hafi verið upp á góðan og hollan
mat í mötuneytinu fyrir rannsókn-
ina hafi allur kostur verið skoðaður
og matseðillinn yfirfarinn. Fundir
hafi verið haldnir með foreldrum og
lögð áhersla á mikilvægi ávaxta og
grænmetis í þeim tilgangi að skapa
vitund um hollara mataræði og
börnin séu mun meðvitaðri um holl-
ustuna en áður en verkefnið byrjaði.
„Það skiptir mjög miklu máli í
svona verkefni að foreldrarnir taki
boltann með skólanum og þar má
gera betur,“ segir hann.

Hollur matur og aukin útivera á skólatíma

Birgitta Róbertsdóttir segir að
þátttaka dóttur sinnar í verkefn-
inu hafi haft jákvæð áhrif á alla
fjölskylduna. „Dóttirin fylgdist
sérstaklega með því að alltaf
væri til grænmeti og ávextir til
að taka með í nesti og við öll
hreyfðum okkur meira, þau fóru
meira í sund og við hjónin í
gönguferðir,“ segir hún og bætir
við að nákvæm skráning á mat-
aræðinu hafi líka mælst vel fyrir. 

Góð áhrif á alla
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Á TÍUNDA áratugnum voru umræður um
kúariðu og díoxínmenguð matvæli á markaði
áberandi í Evrópu. Traust neytenda gagnvart
matvælaframleiðendum þótti skorta og því var
farið að rýna í matvælalöggjöfina og velta fyrir
sér leiðum til úrbóta til að koma í veg fyrir slík
hneyksli í framtíðinni. Rekja mátti uppruna
mengunar til fóðurs og því þótti ástæða til að
breyta matvælalöggjöfinni með það að mark-
miði að ná yfir allt matvælaferlið, allt frá fóðri
og frumframleiðslu að lokaafurð. Settar voru
nýjar reglur um hollustuhætti þar sem ábyrgð
framleiðenda á öllum stigum framleiðslu og

dreifingar matvæla var dregin fram. Einnig
voru settar nýjar reglur um skipulagningu eft-
irlits, viðvörunarkerfi og neyðaráðstafanir
komi upp grunur um hættu í matvælum eða
fóðri. 

Nýjar reglur voru innleiddar í Evrópu árið
2006 og nú er komið að innleiðingu þessara
reglna hérlendis þar sem sama löggjöf á að
gilda um matvæli í öllum ríkjum á EES. Frá 1.
mars 2010 eiga framleiðendur fisks og fisk-
afurða og almennra matvæla að uppfylla skil-
yrði löggjafarinnar en reglur um búfjárafurðir
taka gildi 1. nóvember 2011.

Markmið löggjafarinnar er að vernda líf og
heilsu manna og tryggja jafnframt frjálst flæði
vöru á EES svæðinu. Löggjöfin tekur einnig
til fóðurs og frumframleiðslu og veitir þar með
heildarsýn á matvæli og fóður frá hafi/haga til
maga og skapar skilyrði fyrir skilvirkt mat-
væla- og fóðureftirlit á öllum stigum fram-
leiðslu og dreifingar. Sömu reglur gilda óháð
því hvort um er að ræða framleiðslu eða dreif-
ingu á kjöti, fiski, matjurtum eða unnum mat-
vælum. Hagsmunir neytenda eru settir í önd-
vegi.

Matvælastofnun (MAST) heldur opinn
fræðslufund um breytingar með nýrri mat-
vælalöggjöf þriðjudaginn 26. janúar kl. 15-16
þar sem fjallað verður um þær breytingar sem
innleiðing matvælalöggjafar ESB hefur í för
með sér og áhrif þeirra á neytendur, framleið-
endur, innflytjendur og eftirlitsaðila. Fræðslu-
fundurinn verður haldinn í umdæmisskrifstofu
MAST í Reykjavík að Stórhöfða 23. Sjá
www.mast.is.

Örugg matvæli – allra hagur! 

Markmið nýrrar 
matvælalöggjafar
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Reglur Frá 1. mars eiga framleiðendur fisk-
afurða að uppfylla skilyrði matvælalöggjafar.

Dóra S. Gunnarsdóttir, fagsviðsstjóri
hjá Matvælastofnun.


