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Heimilisfræði hefur löngum verið kennd innandyra, 
ekki að ástæðulausu enda flókið fag sem lýtur ýmsum 
reglum t.d. varðandi hreinlæti og hollustuhætti. Ef-
laust hefur það líka haft áhrif að mörgum hefur þótt 
nauðsynlegt að nýta til fullnustu það dýra kennslu-
rými sem þeir eru í eða þá að auknar �árfestingar í 
nýjum kennsluáhöldum til útikennslu hafa ekki þótt 
við hæfi enda peningarnir allir notaðir til að halda 
við tólum og tækjum í stofunni. Hver sem ástæðan er 
þá hefur útikennsla í heimilisfræði sjaldan eða aldrei 
verið stunduð.

Því miður má ef til vill segja því að náttúran og það 
umhverfi sem við búum í er ómetanlegt til kennslu 

og náms. Fyrir utan að veita allt öðruvísi örvun fyrir 
nemendur gefur það þeim og kennaranum annað 
sjónarhorn á verkefnin og vinnuna. Náttúran býður 
okkur upp á ólíkar aðstæður í hverjum tíma, hún 
býður upp á tækifæri til samþættingar og hún býð-
ur okkur upp á umræðugrundvöll sem er allt annar 
en inni. Að auki verður nálægðin við náttúruna og 
umhverfið til þess að búa til mun sterkari upplifun af 
náminu sem um leið verður til þess að það sem numið 
er varir mun lengur.

Það má því segja að útistofan sé í raun góð kennslu-
stofan fyrir flestar námsgrein.



Útieldhúsið / Kennarasíður / 

Tilgangur og markmið heimilisfræðikennslu eru þau 
sömu hvort sem hún er kennd utandyra eða inni. 
Almenn fræðsla um næringu og gæði matar, elda-
mennsku og aðferðir auk annarar kennslu sem ef til 
vill fær minna pláss (það er jú erfitt að strauja úti eða 
setja í vél). Það er þó ýmislegt sem sökum aðstæðna 
er hægt að bæta við. Íslendingar eiga ríka sögu þegar 
kemur að útimatreiðslu, allt fram á miðja tuttugustu 
öld voru útieldhús hluti af mörgum heimilum. Þetta 
voru þá yfirbyggð eldhús sem stóðu nálægt húsum 
eða við þau og þjónuðu tilgangi sínum eins og veður 
leifðu. Við eigum líka ríka hefð í neyslu og meðferð 
ýmissa matvæla sem fengin voru úr náttúrunni s.s. 
grasa og berja, súra og njóla, hvannar og að sjálfsögðu 
ýmsum afurðum lands og sjáfar bæði úr dýraríkinu 
og flóru landsins. Þessi saga getur fengið aukið vægi í 
kennslunni t.d. með því að rækta íslenskar kryddjurt-
ir eða fara í vetvangsferðir þar sem haust uppskera 
ýmissa jurta er tínd. Gamlar aðferðir og gömul tækni 
í vinnslu og meðferð matar fær líka aukið vægi þegar 
við beytum gömlum aðferðum. Heimilisfræðin verð-
ur þannig einnig að sögu og náttúrufræði fagi.

Útikennslan býður líka upp á samþættingu við aðr-
ar verkgreinar t.d. textíl-mennt eða hönnun og smíði. 
Nemendur geta verið að vinna áhöld eða tæki í þess-
um greinum sem nýtast þeim svo við útileldunina s.s. 
áhaldapoka, kistur, sleifar og ýmis verkfæri.

Samþætting við aðrar greinar er ekki aðeins 
skemmtileg tilbreyting heldur nauðsynlegur þáttur 
í skólastarfi ef þróun á að verða í greinunum. Það 
er auðvelt að staðna þegar við vinnum alltaf ein og 
án afskipta. Það verður hins vegar mjög erfitt þegar 
margir kennarar eru að leita leiða til að gera náms-
efnið spennandi og til að tvinna saman �ölmörgum 
greinum.

Hugmyndir að nokkrum tímum
Í þessu hefti eru hugmyndir að 9 kennslustundum. 
Þrjár fyrir hvert aldusstig. Lagt er upp með að þessar 
kennslustundir séu einskonar inngangur að frekari 
kennslu úti. Þær eiga að sýna �ölbreyttar aðferðir 
bæði við matargerðina en ekki hvað sýst við þær að-
ferðir sem notaðar eru, tæki og hráefni. Þær eru mis 
erfiðar og þær má auðveldlega færa á milli aldurs-
tiga með smávægilegum breytingum. Kennsluleið-
beiningunum fylgja uppskriftir sem má ljósrita og 
plasta auk leiðbeininga fyrir kennarann um efnisval 
og kennsluaðferðir. Sérstakur kafli um eldunartæki, 
kol og opinn eld er einnig í leiðbeiningunum, auk 
ítarlegs útbúnaðarlista fyrir gott útieldhús. 

Í þessum kennsluleiðbeiningum verður leitast við 
að gera útikennsluna að spennandi viðfangsefni ekki 
bara fyrir nemandann heldur ekki síður fyrir kennar-
ann, það er jú hann sem ræður för.



Eins og gefur að skilja þá er töflukennsla ekki ein 
af þeim kennsluaðferðum sem gott er að nota utan-
dyra, þó að það sé vissulega hægt í góðu veðri. Þær 
kennsluaðferðir sem nota má eru þó �ölmargar, bæði 
hefðbundnar og óhefðbundnar.

Þó að kennsluaðferðirnar séu �ölmargar er það að 
miklu leiti stjórn kennarans á bekknum sem segir til 
um árangur. Í framandi námsumhverfi er hætt við 
því að nemendur tapi þeim aga sem þeir eru vanir í 
skólastofunni. Þeir gætu upplifað útikennslustofuna 
sem frjálst svæði þar sem reglur gilda ekki. Það er 
mjög mikilvægt að kennarinn geri nemendum það 
ljóst frá upphafi að útikennslan fer fram í útikennslu-
stofu þar sem reglur gilda um hegðun nemenda auk 
þeirra sem eru til að tryggja öryggi þeirra. Það eru ef 
til vill ekki nákvæmlega sömu reglur og í innistofunni 
en þær þarf engu að síður að skýra fyrir nemendum, 
bæði innihald þeirra og mikilvægi.

Kennlsuaðferðir
Það er jafn mikilvægt að velja kennsluaðferðir sem 

henta efni og aðstæðum eins og að velja námsmat 
sem hentar.

Útlistunarkennsla og bein kennsla eru mikilvægar 
aðferðir enda þarf oft að miðla upplýsingum til nem-
enda. Það er mikilvægt að gera þetta á líflegan og 
skemmtilegan hátt til að ná til nemenda.

Umsræðu og spurnaraðferðir er skemmtileg leið 
til að kanna hug nemenda t.d. varðandi ný verkefni. 
Þessa aðferð má líka nota í tenglsum við námsmat.

Samvinnunám hentar vel í heimilisfræði þar sem 
oftast er unnið í hópum. Það er því gott að fela hópn-
um ákveðin verkefni og leggja það á hann að skipu-
leggja þau og leysa.



Útieldhúsið / Kennarasíður / 

Það eru til margar aðferðir til að kenna heimilisfræði 
utandyra. Þó að það kunni að vera freistandi að kenna 
sem mest úti, jafnvel reglulega einu sinni í viku þá er 
það ef til vill ekki góð leið til að byrja með.

Kennslulota
Það fylgir töluvert skipulag og jafnvel aukið álag að 
kenna úti. Það getur því verið gott að byrja á því að 
kenna í kennslulotu. Lengd kennslulotunnar getur 
verið mjög �ölbreytt. Ágætt er að skipuleggja viku-
langa lotu þar sem kennt er á hverjum degi. Lotan 
getur líka teigst yfir einn til tvo mánuði en þá getur 
hentað að kenna einu sinni í viku. Hvorutveggja hef-
ur kosti og galla. 

Vikulöng lota
Það er ýmislegt unnið með því að kenna úti í eina 
viku. Einbeiting nemenda og kennara er oft betri. 
Kennslunni fylgir mikið álag en það tekur aðeins eina 
viku. Öll aðföng er hægt að nálgast í einni ferð. Það 
sama á við um aðstöðu. Það getur verið þægilegt að 
taka kennslugögn og útbúnað til einu sinni. Kennslu-
efnið í þessum leiðbeiningum er auðvelt að kenna á 
einni viku. Þá er mælt með því að fyrsti dagurinn fari 
í að undirbúa nemendur, ræða um fatnað, umgengn-
isreglur og fara vel yfir það hvernig tæki og tól virka.

Nemendur eru betur meðvitaðir um það hvað þeir 
eru að gera og aðferðir sitja betur eftir þegar þær eru 
endurteknar dag eftir dag.

Það er mjög mikilvægt að undirbúa kennslulotu 

sem þessa mjög vel. Það er oft ekki tími til að vinna 
mikið af undirbúningsvinnu þegar hún er byrjuð. 
Það þarf því að gæta vel að markmiðum og undirbúa 
námsmatið áður en lotan byrjar. Óhætt er að gera ráð 
fyrir því að veður geti og muni hafa áhrif á eitthvað 
af vinnunni. Það er hins vegar best að undirbúa nem-
endur og kennara þannig að allir séu undir það búnir 
að vera úti í rigningu og roki. 

Mánaðarlöng lota
Líkt og vikulotan þá hefur þetta vinnufyrirkomulag 
marga kosti. Það hentar ef til vill betur fyrir yngri 
nemendur enda eru verkefnin oftar þess eðlis að auð-
velt er að undirbúa þau. Í mánaðarlangri lotu er kennt 
einu sinni til tvisvar í viku. Hægt er að undirbúa 
nemendur vel fyrir hvern tíma t.d. með vinnu daginn 
áður. Klæðnaður er ekki síður mikilvægur í vikulangri 
lotu en það er auðveldara að hnika verkefnum til á 
milli daga í þessu fyrirkomulagi. Það býður því uppá 
að velja veður frekar en í vikulotu.

Undirbúningur er mikilvægur. Velja þarf heildar-
markmið áður en lotan hefst ásamt því að undirbúa 
námsmat. Það auðveldar vinnuna og kemur í veg 
fyrir að geðþóttaákvarðanir ráði matinu. Mikilvægt 
er að ákveða bæði hvað á að meta og hvernig. Löng 
vinnulota er mjög gott tækifæri til að nota sjálfsmat 
nemenda sérstaklega þegar eldri nemendur eiga í 
hlut. Sjálfsmatið getur farið fram í næsta tíma á eftir 
t.d. inni ef veður er leiðinlegt.



Námsmat í útikennslu þarf að vera sniðið að verk-
efnunum. Óhefðbundna kennslu á ekki að meta með 
hefðbundnum prófum. Námsmatið þarf einnig að 
hæfa þeim námsmarkmiðum sem sett vour í upphafi. 
Þannig er ekki eðlilegt að meta verkþætti sem ekki 
hefur verið �allað um. Æskilegt er að námsmat sé 
einstaklingsmiðað og sveigjanlegt enda er bæði upp-
lifun og vinna nemenda mjög mismunandi. Það er 
því eðlilegt að meta nemendur miðað við fyrri fram-
istöðu þeirra en ekki miðað við meðaltal eða aðra 
nemendur. Þetta getur vissulega sett suma kennara í 
vandræði enda er krafist mun meiri virkni þeirra en 
við hefðbundnar aðstæður. Kennarinn þarf að fylgjast 
með með öllum nemendum og vera duglegur að skrá 
hjá sér allt sem honum þykir skipta máli við matið. 
Þó að verið sé að meta með öðrum aðferðum þá er 

oft verið að meta sömu þætti og venjulega. Samvinna, 
hegðun og framkoma, vinnubrögð, sjálfsstæði og að 
sjálfsögðu �ölmarga færniþætti sem byrtast í verk-
efnunum og í Aðalnámskrá.

Símat
Símat er góð leið til að meta frammistöðu nemenda. 
Það er bæði hægt að vinna í tímanum og gefa þá kverj-
um nemanda stig eða umsögn einusinni til tvisvar í 
hverjum tíma. Það má líka nota í lok hvers tíma.

Þegar stuðst er við símat er mikilvægt að hafa bæði 
matstækin og matsatriðin vel skipulögð fyrirfram, 
það minkar líkurnar á að því sé sleppt þega mikið er 
að gera. Gott skipulag auðveldar líka alla fyrirgjöf og 
hjálpar til við að samræma einkunnargjöf, t.d. ef að 
fleiri en einn kenna sama fagið.

 / Kennarasíður / Útieldhúsið



útieldun / Kennarasíður / 

Sjálfsmat
Þessi aðferð er mjög góð, sérstaklega í verkgreinum. 
Nemendur meta þá eigin vinnu sjálfir (gjarnan á móti 
kennara) og mat þeirra er tekið inn í heildarmat. 
Þetta gefur nemendum aukið sjálfstraust og hvetur 
þá til virkrar sjálfsskoðunar. Nemendur eru oftast 
mjög harðir gagnrýnendur en þá þarf að hjálpa þeim 
til að sjá góða eiginleika og meta vinnu sína að verð-
leikum. Þetta á að sjálfsögðu við um þá nemendur 
sem ekki geta séð staði til að bæta sig á, þeir þurfa líka 
leiðbeiningar og aðstoð.

Sjálfsmat þarf alltaf að útskýra vel fyrir nemendum. 
Kennarinn þarf að gefa skýrt til kynna hvernig hann 
vill að nemendur nálgist matið. Góð leið er að gera 
nemendur þáttakendur í matinu t.d. með umræðum 
eða umsögnum. Þessar umræður geta verið um þá 
sjálfa (þ.e. hvernig fannst þér þú hafa staðið þig í…?) 
eða um framistöðu bekkjarinns í heild. Umræðurnar 
geta líka farið fram í vinnuhópunum og meðlimir 
geta þá metið frammistöðu sína og hvors annars. Sé 
sjálfsmat unnið í hóp með því að ræða vinnu sína 
(gott með eldri nemendur) þarf að útskýra hvernig 
aðrir eiga að bregðast við. Nemendur þurfa að geta 
hrósað þegar það á við o.s.frv.

Hefðbundið mat
Þó að það henti ef til vill síður við þessa kennslu þá eru 
til tækifæri þar sem hefðbundið mat er gagnlegt. Þess 
þarf að gæta að sú þekking sem verið er að prófa sé 
hægt að prófa með skriflegum hætti. Þetta gætu verið 
atriði á borð við hreinlætisreglur, meðferð matvæla, 
lýsingar á uppþvotti o.s.frv. Ýmisa verklega færni er 
t.d. ekki hægt að prófa með hefðbundnum hætti.



 / Kennarasíður / Útieldhúsið

Góður útbúnaður hjálpar mjög mikið við útieldun. 
Útbúnaður sem notaður er við útikennslu í heimilis-
fræði er í megin atriðum ekki mjög frábrugðinn þeim 
hefðbundna. Gott er að forðast gleráhöld og reyna að 
hafa útbúnaðinn eins léttan og hægt er. Oft er verið að 
elda �arri geymslustaðnum og þá getur verið gott að 
þurfa ekki að bera mjög þungar byrgðar. Sterk plastá-

höld sem þola mikinn hita eru kjörin en að sjálfsögðu 
gera sterk tréáhöld sama gagn og í eldhúsinu.

Hér fylgir útbúnaðarlisti fyrir mjög fullkomið úti-
eldhús auk lista yfir grunntæki og tól sem duga til að 
koma kennslunni af stað.



Eldunartæki 
Prímus (t.d. spritt- eða gasprímus) 
Pottar og pönnur
Pottasett (gæti verið ferðasett frá viður-
kenndu fyrirtæki)

Stór pottur (þriggja lítra a.m.k.)
Lítill pottur (einn til tveir lítrar)
Panna (góð teflonpanna)
Lok á alla potta og pönnur
Höldur á potta og pönnur
Hollenskur ofn (dutch oven)
Lítill ketill með loki

Poppsigti 

Eldhúsáhöld
Skurðarbretti (lítið og stórt)
Plastskálar með loki (tvær til þrjár stærðir)
Beittir hnífar (tvær stærðir t.d. grænmetis 
og næsta stærð fyrir ofan)
Sleifar (tré eða plast tvö stykki)
Töng til matargerðar
Steikarspaði (hitaþolið plast)
Gataskeið
Sigti
Pískur (tvær stærðir, gjarnan úr járni og 
plasti)
Grænmetis flysjari
Mæliskeiðar
Desilítramál
Mælikanna
Sleikja
Langir grillpinnar (einnota tré eða marg-
nota járn)
Hnífapör (eitt til tvö sett þ.e. hnífur, gaff-
all, skeið og teskeið)
Dósaopnari (lítill og nettur)
Pottaleppar
Tuskur
Viskastikki 
Mataráhöld (fyrri hvern nemanda)
Diskur
Skál
Bolli
Hnífapör (gaffall, hnífur, skeið og teskeið) 

•
•
•
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»

»

»

»

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sameiginlegur útbúnaður
 fyrir eina kennslustofu 

Sýniseldhúsið
Öll þau áhöld sem notuð eru við kennsluna 
(sjá hér að ofan)
Borð sem er nógu hátt fyrir kennarann
Stærri prímus eða gaseldavél     
Brauðsög
Járn þrífótur og grind til að setja yfir eld-
stæði

Þvottaaðstaða
Þvottasvampur
Þvottabursti
Þvottabalar (tveir til þrír)
Borð eða aðstaða til að sinna uppþvotti við/
á

Annað 
Plastkassi til að geyma kennsluáhöld og 
flytja þau á milli staða. (þarf að vera nægi-
lega stór og sterkur til að þola illa meðferð)
Ílát fyrir mat og hráefni sem hægt er að taka 
með (plastdúnkar í ýmsum stærðum)
Löng töng til að færa til kol og eldivið
Heavy duty álpappír (þykkur og sterkur)
Eldhúsbréf
Ruslaílát
Stórir vatnsbrúsar fyrir drykkjarvatn (sé 
það ekki nálægt)
Lítil skófla
Exi
Sög
Eldfæri
Eldsneyti
Einangrunardýnur til að sitja á
Borð og bekkir til að sitja á
Segldúkur til að sitja undir ef að veður er 
slæmt
Stórt tjald til að sitja á inni í ef verður er 
slæmt (ekki nauðsynlegt)

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Útbúnaðarlisti
Útbúnaðarlisti fyrir útikennslu í heimilisfræði

Listinn miðast við vel útbúið eldhús. Hver upptalning 
er fyrir 2-4 nemendur  (það er í eitt færanlegt vinnu-
eldhús). Annar sameiginlegur útbúnaður miðast við 

eina
kennslustofu sem getur þjónustað hvern bekk. 
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Primus er samheiti yfir ferðaeldavélar eða færanleg-
ar eldavélar sem ganga fyrir eldfimum orkugjöfum. 
Raunar er primus líka sérnafn á sænsku fyrirtæki sem 
framleiðir ferðaeldavélar en hér verður þetta nafn 
notað yfir allar gerðir.

Prímusa má flokka eftir mörgum aðferðum s.s. 
stærð, tegund, notkunarmöguleikum eða eldsneyti 
sem tækið notar. Eldsneytið er ef til vill einfaldasta 
og skilvirkasta aðferðin enda hefur það oft úrslitaá-
hrif bæði á eldunareiginleika, þyngd og það hversu 
vel tækið lætur að stjórn.

Prímusum má þá skipta í �óra meginflokka:

Prímusa sem nota fast eldsneyti 
s.s. hexamin kubba eða eldivið
Prímusa sem nota spritt eða 
svipað eldsneyti
Prímusa sem nota gas eða 
gasblöndur
Prímusa sem nota annað fljót-
andi eldsneyti (oftast kolefnis-
eldsneyti s.s. bensín eða olíu).

Notagildi og tilgangur eldunartækjanna ræðst svo 
oftast af því hvernig eldsneytið virkar. Hér verður 
sérstaklega �allað um spritt-, gas- og bensínprímusa, 
enda hefur Hexamin aldrei náð verulegri útbreiðslu 
á Íslandi.

Prímusar koma í �ölmörgum stærðum og gerðum 
auk þess sem þeir nota mismunandi eldsneyti. Þegar 
kemur að því að kaupa prímusa fyrir kennslu er gott 
að hafa í huga aldur og færni nemenda auk aðstæðna 
á hverjum stað. Sumt eldsneyti getur verið erfitt að 
fá en á öðrum stöðum er ráðlagt að vera með ein-
föld tæki fyrir nemendur. Ef ráðgert er að ganga með 
prímusana t.d. í �allferðum getur þyngd spilað stórt 
hlutverk, auk þess sem mismunandi eldsneyti er bæði 
misþungt og gefur frá sér mismikinn hita.

Hér á eftir er smá um�öllun um mismunandi gerðir 
prímusa, kosti þeirra og galla og nokkrar reglur sem 
mikilvægt er að fara eftir.

•

•

•

•
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Eins og nafnið gefur til kynna þá nota þessi eldun-
artæki oftast brennsluspritt eða rauðspritt. Þetta eru 
mjög einföld tæki sem byggja á því að eldfimum 
vökva er hellt í þar til gert brennsluhólf og svo er 
kveikt í honum með eldspýtu eða eldfærum. Vökvinn 
brennur svo við stöðugan hita (hámarkshita) þar til 
hann er uppurinn eða slökkt er í honum með því að 
kæfa logann.

Sprittprímusinn hefur verið notaður í næstum 
hundrað ár í þeirri mynd sem þekkist í dag. Þekktasta 
fyrirtækið, Trangia, seldi fyrsta prímusinn árið 1925 
og síðan þá hefur hann bæði þróast og staðið í stað. 
Sjálft brennsluhólfið hefur lítið breyst enda afskap-
lega vel útfært í upphafi en umgjörð þess hefur tekið 
stakkaskiptum. Prímusinn hefur þannig orðið örugg-
ari og einfaldari í notkun og um leið getað boðið upp 
á fleiri möguleika s.s. að stjórna hitanum (lítillega).

Sem kennslutæki er sprittprimusinn áreiðanlegur 
og einfaldur. Það þarf þó að fylgja nokkrum öryggis-
reglum eins og alltaf þegar um opinn elda er að ræða.

Sé þessum reglum fylgt og almennri skynsemi beitt 
þá ætti að vera lítið mál að læra á og nota sprittprím-
usinn í kennslu. Þess þarf þó að gæta að það er erfitt 
að stilla hita á sprittprímus. Nýjustu útgáfur bjóða 
upp á lítinn flipa sem hægt er að nota til að stækka 
og minnka opið á brennsluhólfinu en það getur verið 
erfitt að stilla það því að flipinn hitnar mjög mikið. 
Það getur því þurft að velja einfaldar uppskriftir til að 
kenna í byrjun. Súpur eða matur sem er eldaður með 
suðu er tilvalinn auk þess sem auðvelt getur verið að 
elda suma pönnurétti (sérstaklega í góðu veðri þar 
sem pannan situr mjög hátt).

Nýr prímus frá Trangia kemur með sérstakri vind-
hlíf sem smellt er saman og brennsluhólfið sett í miðj-
una. Prímusinn verður því mjög stöðugur og þægileg-
ur í hvernig veðri sem er. Kynnið ykkur og nemendum 
ykkar leiðbeiningar sem fylgja mjög vel.

Mikilvægt er að kynna prímusinn vel fyrir nemendum, 
hvernig hann virkar og hvernig á að slökkva í honum.

Gæta þarf vel að því að velja stöðugt og slétt undirlag.
Ekki skal setja meira eldsneyti en nauðsynlegt er í brunahólfið og aldrei má 
fylla á það meðan kveikt er.
Nemendur ættu aldrei að fylla á brunahólfið (hvorki í upphafi né á meðan á 
notkun stendur)
Fara skal mjög varlega með hitastilli í loki (einfaldur flipi til að opna eða loka 
fyrir brennsluhólfið) því að hann hitnar mjög mikið.
Nemendur eiga ekki að slökkva sjálfir á prímusnum heldur skal aðstoða þá 
við það.
ALDREI MÁ NOTA VATN TIL AÐ SLÖKKVA Á PRÍMUSNUM!!!!

•

•

•

•

•

• !

Kostir
Prímusinn er einfaldur í notkun.

Eldsneytið er ódýrt og aðgengilegt (það má fá 
í apótekum, á bensínstöðvum og í byggingar-
vöruverslunum)

Þar sem engir hreyfanlegir hlutir eru í tækinu 
bilar það ekki.

Eldsneytið brennur þó að kalt sé úti.

Loginn er oftast hreinn og stöðugur

Vegur lítið 

•

•

•

•

•

•

Gallar
Loginn er opinn og óvarinn

Eldsneytið er í opnu brunahól�. Verði það fyrir 
hnjaski getur kviknað í.

Ekki er hægt að stjórna hitanum nema afar 
takmarkað.

Ekki er hægt að bæta eldsneyti á fyrr en slökknað 
hefur í því sem fyrir er.

Loginn er viðkvæmur fyrir vatni og vindum

•

•

•

•

•
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Kostir
Einfaldir í notkun

Auðvelt að nálgast eldsneyti

Auðvelt að stjórna hita

Auðvelt að kveikja og skökkva

Oftast litlir og léttir

•

•

•

•

•

Gallar
Eldsneyti frekar dýrt

Geta verið óstöðugir

Þola illa vind og veður

Geta virkað illa í kulda

•

•

•

•

Nokkrar reglur er gott að hafa í huga þegar notaður er gasprímus.

Notið aðeins nýja gaskúta sem eru óbeyglaðir og óryðgaðir.
Gætið þess að prímusinn sé stöðugur og láréttur svo hann detti ekki, né pottar 
af honum.
Skrúfið ekki meira frá prímusnum heldur en nauðsynlegt er.
Gætið þess að slökkva alltaf á honum, líka þegar logann hefur blásið af. Gas 
hefur einkennandi lykt en það getur verið hættulegt við innöndun.
Farið varlega með prímusa sem verið er að nota því þeir hitna mjög mikið. 
Leyfið þeim alltaf að kólna áður en þeir eru hand�atlaðir.

•

•

•

•

• !

Þetta eru prímusar sem nota gas í einhverju formi 
sem eldsneyti. Þessi tæki eru Íslendingum ekki ókunn 
enda höfum við notað þau um árabil bæði á heimilum 
og í ferðalögum. Oftast nota gasprímusar própangas, 
bútangas eða blöndu þessara beggja. 

Fjölmargar útgáfur af gasprímusum hafa verið not-
aðar hér á landi með góðum árangri. Það er þó ekki 
langt síðan einnota kútar fóru að mestu af markaðnum 
og í staðinn komu kútar sem hægt er að skrúfa af og á 
eftir þörfum. Hægt er að fá þessa kúta í mismunandi 
stærðum og frá �ölmörgum framleiðendum en þeir 
hafa flestir sama skrúfganginn og nýtast því á flesta 
gasprímusa sem útbúnir eru með skrúfgangi.

Gasprímusar eru mjög einföld tæki. Þar sem gasið 
er ekki fljótandi nema undir þrýstingi þá þarf ekki 
sérstakan búnað til að það brenni vel. Því er einfald-
lega hleypt út úr kútunum og inn í brunahaus prím-
usins sem er alsettur litlum götum. Á leiðinni fer það 
úr fljótandifasa yfir í loftfasa og þegar það kemur út 
úr brunahausnum er hægt að kveikja í því. Magni 
gassins sem kemur úr kútnum og þar með hitanum 
er hægt að stjórna með einfaldri loku.

Gasprímusar sem fást á Íslandi eru yfirleit góð vara. 
Sé verið að huga að kennslu gæti verið gott að velja 
örlítið dýrari prímus þar sem þeir eru yfirleitt betri og 
endingarmeiri. Þá gæti verið gott að velja prímus sem 
tengist gaskútnum með slöngu en skrúfast ekki beint 
ofan á hann. Þetta býður upp á mun meiri stöðugleika 
auk þess sem pottar og pönnur eru nær jörðinni og 
því minni hætta á slysum ef þeir detta eða færast til. 
Dreifing logans og stærð brunahaussins skiptir miklu 
máli þegar kemur að eldunareiginleikunum. Reynið 
að velja prímus sem hefur stóran brunahaus þar sem 
hann þolir meiri vind og hitar hraðar. Þá getur verið 
gott að búa til skjól fyrir prímusinn til að verja hann 
fyrir vindi.

Við lágt hitastig eða um 5°C fer gasið að renna 
mun hægar og á um leið erfiðara með að skipta um 
fasa úr fljótandi yfir í loftfasa. Þetta getur valdið litl-
um loga eða flökti í loganum sem hægir á allri eldun. 
Sé ætlunin að elda mikið í kulda eða um vetur getur 
því verið ráð að nota aðrar gerðir af prímusum heldur 
en gas.
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Bensínprímusar er samheiti yfir margar gerðir prím-
usa sem nota kolefniseldsneyti s.s. bensín, steinolíu, 
flugvélabensín, hreinsað bensín eða eitthvað annað í 
ætt við það. Þessum prímusum má skipta í tvo flokka : 
svokallaðar alætur sem brenna mörgum gerðum elds-
neytis (það eru jafnvel til prímusar af þessari gerð sem 
brenna líka gasi) og svo prímusar sem eru hannaðir 
fyrir eina gerð af eldsneyti. Í seinni tíð hefur hreinsað 
bensín orðið vinsælasti eldsneytisgjafinn þrátt fyrir að 
vera mjög dýrt en alæturnar eru líka að verða mun 
vinsælli. Þær eru samt yfirleitt með dýrari gerðum af 
prímusum.

Langflestir þessara prímusa eiga það sameiginlegt 
að þá þarf að hita fyrir notkun. Þeir virka þannig að 
eldsneytinu er veitt í gegnum pípu sem liggur við eða 
nálægt brennsluhausnum. Þegar pípan hefur hitnað 
og prímusinn er í gangi hitar hann eldsneytið áður en 
það kemst alla leið og breytir því þannig í gufu. Það 
brennur því af meiri krafti, með meiri hita og er mun 
hreinna þegar það kemur í brennsluhausinn.

Einn af kostum þessara prímusa er að eldsneytis-
hólfið er yfirleitt í sér flösku. Það er þá hægt að taka 
það frá prímusnum eftir notkun. Þá er eldsneytið 
ekki geymt undir þrýstingi líkt og þegar um gas er að 

ræða sem gerir alla meðhöndlun mun öruggari. Þetta 
krefst þess þó að notandinn setji þrýsting á flöskuna 
með þar til gerðri pumpu áður en hægt er að nota 
prímusinn. Þrýstingurinn er hækkaður með því að 
pumpa lofti í flöskuna sem þrýstir eldsneytinu út um 
ventilinn og í prímusinn.

Nýjar gerðir af þessum prímusum eru orðnar mjög 
áreiðanlegar. Hægt er að stýra hitanum með því að 
opna eða loka fyrir flæði eldsneytisins en það verður 
þó að pumpa reglulega til að halda uppi þrýstingn-
um.

Þó að bensínprímusar virðist frekar flókin tæki þá 
er yfirleitt auðvelt að læra á þá og tileinka sér virkni 
þeirra. Þegar kemur að eldunareiginleikum þeirra þá 
eru fáir prímusar sem standa þeim jafnfætis. Bensín-
prímusar gefa yfirleitt frá sér mun meiri hita en sam-
bærilegir prímusar auk þess sem þeir þola veður og 
vind mun betur en t.d. gasprímusar. Þeir eiga það þó 
til að vera háværir auk þess sem þeir eru líklega aðeins 
of flóknir til að vera góð kennslutæki. Sé hins vegar 
markmiðið að fara í langar ferðir með nemendum þá 
getur verið kostur að taka með sér bensínprímus enda 
taka þeir yfirleitt minna pláss heldur en sambærilegt 
magn af gasi. 

Kostir
Eldsneytið er auðfengið

Prímusinn er áreiðanlegur (sérstaklega ef notað 
er hreinsað bensín).

Kuldi hefur lítil áhrif á hita eða virkni

Þá má taka í sundur og geyma sitt í hvoru lagi

Auðvelt er að geyma eldsneytið og það er frekar 
öruggt

•

•

•

•

•

 Gallar
Þeir eru �óknir með mörgum hreifanlegum 
hlutum

Þeir eru dýrir

Eldsneyti (sérstaklega hreinsað bensín) er oft 
dýrt.

Þeir sóta ef notað er óhreint eldsneyti

Þá þarf að hita fyrst

Þá þarf að pumpa reglulega

Þeir eru oft háværir

Eldsneyti sem hellist niður getur skemmt föt

Eldsneytið er spilliefni

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Þegar prímusarnir og eldsneyti þeirra er haft um hönd eru nokkrar 
reglur sem gott er að fara eftir.

Munið að bensín er eldfimt og spilliefni. Farið því mjög varlega þegar skipt er 
um brúsa, þeir fylltir eða pumpu komið fyrir.
Mjög lítið magn af bensíni eða olíu þarf til að spilla mat og vatni. Það verður 
því að halda þessum hlutum vel aðskildum.
Gætið þess að kynna ykkur leiðbeiningar mjög vel. Suma bensínprímusa þarf 
að hita fyrir notkun.
Farið varlega með opinn eld. Passið að prímusinn sé stöðugur og bensínflaska 
ekki of nálægt.
NOTIÐ ALDREI VATN TIL AÐ SLÖKKVA Á PRÍMUSNUM.
Eldið ekki inni með bensínprímus. Myndast geta hættulegar gufur og við 
hitun er oft stór logi sem skemmt getur tjöld eða föt.

•

•

•

•

•

• !



Eldur hefur um aldir verið notaður til matreiðslu. Það 
er talið manninum til lífs að hann uppgötvaði eldinn 
og notagildi hans en annars hefði líklega farið fyrir 
honum eins og Neanderdals mönnunum og hann 
dáið út.

Síðustu áratugi hefur þó farið frekar lítið fyrir 
matargerð á opnum eldi. Hefð er þó fyrir þessari 
eldamennsku erlendis en á Íslandi hefur aðstöðu-
leysið líklega orðið til að minnka allan áhuga fólks. 
Eldivið er erfitt að fá hérlendis þó að það hafi lagast 
í seinni tíð. Eldstæðum getur líka fylgt sót, reykur og 
sóðaskapur sem margir setja fyrir sig.

Sem kennslutæki er eldurinn og notkun hans mjög 
spennandi. Hann hefur eins og áður segir ákveðið 
sögulegt gildi sem spennandi er að kanna með nem-
endum. Hann er líka mjög dulúðlegt fyrirbæri sem 
heillar. Það getur því verið mögnuð upplifun að sitja 
og horfa í eldinn. Til matargerðar býður opinn eld-
ur upp á ótrúlegan �ölda aðferða og uppskrifta sem 
spennandi er að kanna.

Það er því óþarfi að forðast opinn eld en honum 
fylgja reglur og aðferðir sem nauðsynlegt er að þekkja 
vel og ekki síður að kynna vel fyrir nemendum.



Eldstæði
Eldstæðið er sá staður þar sem bálkösturinn eða 
hlóðirnar eiga að standa. Mjög mikilvægt er að velja 
eldstæðið vandlega. 

Það þarf að vera nægilega langt frá öðrum eldsmat 
s.s. húsum, trjám eða sinu til að ekki kvikni í út frá 
eldinum. 

Það þarf að vera nægilega stórt til að eldurinn fari 
ekki út fyrir það og skemmi þannig svæði sem ekki 
hefur verið útbúið sem eldstæði. Það þarf líka að vera 
nægileg stórt til að eldurinn eða hlóðirnar rúmi það 
sem á að elda á þeim eða alla þá potta sem á að nota. 
Ágætt er að miða við a.m.k. einn meter á hverja hlið 
og stærra ef nota á marga potta.

Þegar eldinum hefur verið valið svæði þarf að út-
búa eldstæðið. Ef um gróið svæði er að ræða þarf að 
vanda sérstaklega vel til verks.

Stingið upp torfið. Hafið það eins þykkt og mögu-
legt er til að það grói betur. Geymið það í skugga með 
grasið upp. Vökvið annað slagið.

Leggið kant meðfram skurðinum á eldstæðiu til 
að það troðist ekki niður og sviðni ekki í hitanum. 
Þennan kant er hægt að gera með trjádrumbum eða 
steinum. Kanturinn þarf að ná upp fyrir grasbrúnina 
til að virka vel. Ef það eru notaðir náttúrusteinar þá 
þarf að velja þær tegundir sem þola hita s.s. grágrýti 
eða blágrýti.

Þegar gengið er frá eldstæðinu þarf að vanda 
til verka

Hreinsið burt allar leifar af sviðnu timbri.

Plægið upp moldina í eldstæðinu. Snúið henni 
við og losið upp.

Setjið síðan grastorfurnar á sinn stað og látið 
þær standa nokkra sentimetra upp úr jörðinni 
því að þær eiga eftir að síga með tímanum. 

Vökvið að lokum svæðið vel með vatni.

Varanlegt eldstæði
Sé möguleiki á að byggja varanlegt eldstæði eru not-
aðar aðrar aðferðir. Þá skiptir oft mestu að velja stað og 
aðstæður sem henta og munu gera það í lengri tíma. 
Mikilvægt er að jarðvegsskipta eða búa til undirlag 
sem auðvelt er að hreinsa t.d. með því að steypa pall 
eða leggja hitaþolna steina í botninn. Eldstæðið þarf 

•

•

•

•

að vera varið fyrir vatni og vindum eða þá að veita frá 
sér regnvatni. Þetta er gert til að koma í veg fyrir að í 
botni eldstæðissins myndist rakt lag af sóti og kolum. 
Sé ætlunin að búa til varanlegt eldstæði er ráðlegt að 
leyta upplýsinga og aðstoðar hjá fagaðilum.

Nú þegar eldstæðið er tilbúið er hægt að huga að 
sjálfum eldinum. Opinn eld má byggja á marga vegu. 
Það fer eftir notkun eldsins hvernig best er að byggja 
hann. Píramídakösturinn er líklega sá best þekkti. 
Hann er gjarnan notaður sem varðeldur eða bál s.s. 
í ferðalögum og �ölskylduferðum. Eins og nafnið 
gefur til kynna þá er hann eins og píramídi í laginu. 
Hann logar vel og gefur góðan hita en brennur jafn-
framt frekar hratt. Til að elda á er hann því frekar 
óhentugur. Smækkuð mynd af honum er þó notuð til 
að kveikja upp í flestum gerðum “matarelda”.

Eldiviður
Hér er nú hægt að kaupa eldivið úr íslenskum nytja-
skógum. Þennan eldivið má nálgast á bensínstöðvum 
og í byggingarvöruverslunum víða um land. Megnið 
af þessum íslenska eldivið er birki. Birki er flokkað 
sem mjúkur viður og hefur því eigninleika slíks. Það 
brennur hratt og með miklum hita en myndar litla 
glóð. Það kolast því hratt en myndar á móti lítið af 
kolum. Það reykir lítið. Ef þess er kostur þá er gott að 
blanda saman birki og harðari trátegundum s.s. ask, 
beiki eða eik. Eik er þó þeim annmörkum háð að hún 
sprengir mikið. Hún brennur með brestum og látum 
og það geta komið frá henni neistar sem óþætilegt 
er að fá í sig og á. Það er einnig erfitt að kveikja upp 
í hörðu trjátegundunum og því gott að blanda þeim 
saman við mjúkar tegundir.

Talað er um að bálkestir kolist. Þá hafa þeir brennt 
töluverðu af eldsneyti sínu og eftir er glóð. Glóðin 
hitar mun betur en logar bálsins og mun jafnar. Hún 
er því tilvalin til að elda á. Það getur því borgað sig 
að bíða eftir því að eldtungurnar deyi niður áður en 
eldamennskan fer fram. 

Píramídaeldur
Til að útbúa píramídaeld þarf einungis að raða saman 
spreki eða spítum til að mynda keilu. Til að auðvelda 
verkið má stinga þremur til �órum fyrstu spýtunum 
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Gott er að fara eftir þessum reglum:

Fáið alltaf leyfi fyrir því að kveikja eld.
Gætið sérstaklega að sinu og vindátt þegar unnið er með opinn eld.
Gætið þess að kveikja ekki stærri eld en nota á.
Gætið þess að slökkva alltaf í allri glóð áður en farið er frá eldstæðinu.
Hafið vatn og slökkvibúnað alltaf við höndina þegar unnið er með eld.
Hafið alltaf sjúkrakassa við höndina þegar unnið er með eld.
Skoðið eldstæðið og leifar af eldi vel með því að færa þær til með skóflu áður 
en farið er frá eldinum. Glóð getur leynst undir leifunum.
Gætið þess að pottar og pönnur sitji rétt og tryggilega á hlóðum eða eldstæði 
svo að þær geti ekki oltið.

•

•

•

•

•

•

•

• !

aðeins niður í jörðina en síðan er raðað utan á þær þar 
til kösturinn er orðinn eins stór og þurfa þykir. Ágætt 
er að hafa lítið gat eða hurð á einni hlið kastarins 
þar sem hægt er að raða inn trjáflísum og uppkveiki 
s.s. pappír, trjáberki eða sinu. Þá getur verið gott að 
setja uppkveikjuna niður fyrst og raða svo kestinum 
í kringum hana. Þetta er þó aðeins hægt ef veður er 
þurrt og gott.

Hofeldur
Eins og áður sagði þá er píramídaeldur oft notaður til 
að kveikja upp í stærri köstum. Þetta á t.d. við með 
hofeld. Hann er gerður úr stærri lurkum sem raðað er 
í kringum lítinn píramídaeld. Tveir lurkar eru þá sett-
ir samsíða sitt hvoru megin við píramídaeldinn. Aðrir 
tveir eru svo settir þvert ofan á hina á endum þeirra 
og svo koll af kolli. Lurkarnir færast svo nær hvor 
öðrum enda minkar píramídinn þegar ofar dregur. Sé 
nægilegt pláss þá má auðveldlega byggja yfir píramíd-
ann. Hofeldurinn brennur með miklum hita en mun 
lengur en píramídinn enda er eldsneytið oftast mun 
þykkara. Hann er einnig mun stöðugri en píramídinn 
og sé hann rétt byggður (sverustu lurkarnir neðst) er 
auðvelt að bæta á hann.

Hlóðir
Til eru ýmsar útgáfur af hlóðum. Til að gera þær 
þarf ýmist að nota eingöngu timbur og brenna þá 
hlóðirnar upp eða grjót en þá er gert ráð fyrir því að 
bætt sé á þær eftir þörfum. Það fer svo eftir aðstæðum 

hverju sinni hvaða efni er notað. Einnig getur það 
haft áhrif hvort eldstæðið er varanlegt eða bara notað 
einu sinni.

Best er að prófa sig áfram með eldstæðið. Það má 
einnig finna mikið efni um eldstæði og hlóðagerð á 
netinu og í ýmsum bókum.

Þrífótur og önnur hjálpartæki
Oft getur verið gott að staðsetja potta aðeins fyrir 
ofan eldinn. Þetta getur verið nauðsynlegt t.d. þeg-
ar verið er að elda kássur eða annað sem á að taka 
langan tíma og elda á vægum hita. Ein algengasta 
aðferðin til þess er að búa til þrífót. Þá eru langar 
greinar bundnar saman í annan endan og þær svo 
opnaðar til að mynda píramída eða þrífót. Síðan er 
hægt að hengja potta eða mat niður úr þrífætinum 
og stjórna hæðinni þannig vel. Þegar þessi aðferð er 
notuð verður að gæta þess að þrífóturinn brenni ekki 
í sundur. Þetta er hægt að gera með því að hafa hann 
nægilega stórann og með því að nota hann ekki fyrr 
en eldurinn hefur fengið að kolast. Þá eru eldtung-
urnar ekki að sleikja timbur og bönd. Þá er hægt að fá 
þessa þrífætur úr járni eða búa þá til úr því.

Tunnueldavélin eða Súdaneldavélin er annað 
skemmtilegt verkfæri. Hún er gerð með því að saga 
olíutunnu í tvent. Því næst eru búin til tvö göt á hlið 
tunnunnar, annað stórt við skurðinn þar sem tunnan 
var söguð í tvennt og hitt minna og ofar beint á móti. 
Tunnan er svo látin standa á sárinu. Stóra gatið er þá 
til að fóðra eldinn en það minna til að veita gegn-
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Kol eru vel þekkt á íslandi. Flestir hafa matreitt á 
kolum eða í það minnsta borðað mat útbúinn með 
kolum. Kol eru mjög þægileg aðferð til matreiðslu 
(a.m.k. á mælikvarða útieldunar) því að þau gefa 
jafnan og góðan hita. Þeim fylgir ekki óþægileg lykt 
eða reykur og þau eru mjög fyrirsjáanleg þegar kem-
ur að brennslutíma. Það er því upplagt að nota þau 
sem inngang að útieldun t.d. með yngir nemendum. 
Þau geta líka komið að góðum notum þegar byrjað er 
að vinna með opinn eld sem vara hitagjafi eða til að 
jafna hita.

Til eru tvennskonar kol. Jarðefnakol og trjákol. 
Jarðefnakol eru grafin úr jörðu og nánast engöngu 
notuð til orkuframleiðslu. Trjákol eru hinsvegar búin 
til úr timburafgöngum og oftast notuð til matargerð-
ar. Hér á landi hefur verið hægt að kaupa tvær gerð-
ir af trjákolum til matargerðar. Heil kol og pressuð 
kol. Heil kol eru óregluleg í laginu enda er ekki búið 
að vinna þau mikið umfram það að hakka timbrið. 
Pressukol eru þau kol sem við könnumst betur við. 

Þau eru öll eins og litlir koddar í laginu og öll jafn 
stór. Þessi kol eru gerð úr kolaryki sem og mjög fínu 
koladufti sem er pressað saman. Það er blandað með 
hveitisterkju og efnum til að bæta brunann. Þetta er 
svo pressað í mót og bakað þar til kolin eru orðin 
hörð.

Til að kveikja upp í kolum er oft notaður upp-
kveikilögur eða grillolía. Þetta er þó ekki alltaf nauð-
synlegt, í sum kol er búið að setja uppkveikjulög og 
ef nægur tími er fyrir hendi er oft nóg að bera eld 
að kolunum og bíða. Sé notaður uppkveikilögur á að 
nota eins lítið af honum og hægt er. Það er mikilvægt 
að gefa honum tíma til að smjúga inn í kolin áður en 
kveikt er upp.

Þegar búið er að kveikja upp í kolunum verður að 
bíða þar til þau hafa öll myndað grátt öskulag. Þetta 
er mikilvægt til að ná jöfnum hita.

Þegar við notum kol til að grilla með þá er mikil-
vægt að fara varlega. Kolin og grillið verða mjög heit 
og þá er auðvelt að brenna sig.

Gott er að fara eftir þessum reglum:

Fáið alltaf leyfi áður en þið kveikið í kolunum.
Látið kennarann um að kveikja upp í kolunum.
Kveikið aldrei í kolum þar sem gróður er mjög þurr eða á jörðinni því að þá 
getur kviknað í.
Gætið þess að slökknað sé í kolunum áður en þau eru yfirgefin.
NOTIÐ ALDREI KOL INNANDYRA ÞVÍ AÐ ÞAU GEFA FRÁ SÉR 
EITURGUFUR. 
Hafið alltaf slökkvitæki og vatn nálægt.
Hafið alltaf sjúkrakassa meðferðis. 

•

•

•
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 / Uppskriftir / Útieldhúsið

Þrjár uppskriftir fylgja yngsta stiginu. 

Poppað yfir kolum
Pylsur í deigi
Grænmetispylsur

Uppskriftirnar eru allar einfaldar og henta því yngsta 
stiginu vel. Þær er allar hægt að gera á kolum eða 
á opnum eldi sem hefur kolast vel. Ekkert uppvask 
fylgir þessum uppskriftum til að auðvelda fram-
kvæmd þeirra. Hægt er að framkvæma þær á mjög 
skömmum tíma svo að auðvelt er að gera þær með 
mörgum nemendum, jafnvel mörgum bekkjum.

Ef uppskriftirnar eru gerðar í réttri röð bjóða þær 
upp á vissan stíganda. Þær kre�ast t.d. aukinnar þolin-
mæði eftir því sem á líður. Poppið er fljótt að poppast 
og það er auðvelt að fylgjast með því, pylsurnar og 
brauðið tekur aðeins lengri tíma og krefst meiri þol-
inmæði auk þess sem nemendur þurfa að hafa meira 
fyrir því að setja saman réttinn. Síðasta uppskriftin 
gerir enn meiri kröfur til nemenda auk þess sem það 
getur tekið á taugarnar að sjá ekki hvernig matreiðslan 
gengur þar sem brauðið er pakkað í álpappír.

•

•

•

Margar leiðir eru til að vinna þessar upp-
skriftir.

Hægt er að vinna þær allar í 
sömu vikunni t.d. eina á dag.
Þær má gera á þremur 
vikum, eina í hverri viku.
Þeim má dreifa yfir heila 
önn og taka t.d. eina upp-
skrift í mánuði.

Sýnikennsla er mikilvæg kennsluaðferð þegar ung-
ir nemendur eru annars vegar. Takið því tíma til að 
sýna rétt handbrögð og aðferðir.

Hvernig sem vinnan er unni þá er æskilegt að fara 
yfir umgengnisreglur með nemendunum þegar unn-
ið er með kol. Það er einnig mikilvægt að huga að 
hreinlætinu bæði með nemendum en ekki síður fyrir 
kennarann.

•

•

•

Markmið:
Að kynna nemendur fyrir útieldun.

Að nemendur geti unnið eftir einföldum 
uppskriftum og fyrirmælum.

Að nemendur kynnist �ölbreyttum notkun-
armöguleikum kola.

•

•

•
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Það getur verið mjög gaman að poppa yfir kolum. Best er að gera 
það í sérstöku poppsigti eða popppönnu sem er með loki. 

Þegar poppað er í sigti þarf að passa að sigtið snerti ekki kolin því að þá koma göt á það.

Innihald:
2 msk poppmaís
Olíusprey (fæst í spreybrúsum)
salt

Aðferð:
Notið poppsigtin (tvö sigti sett saman í kúlu og fest á spýtu).
Spreyið í neðra sigtið með oíluspreyi og setjið maíisinn í þau.
Haldið sigtunum um 4-5 cm fyrir ofan kolin. Gætið þess að þau snerti 
ekki kolin eða opinn eld því að þá verða þau götótt.
Gott er að hreyfa sigtin aðeins þannig að baunirnar rúlli í þeim.
þegar maíisinn byrjar að poppast þarf að hreyfa sigtið við og við til að 
ná ópoppuðu baununum neðst.
Gætið þess að hætta nógu snemma til að poppuðu baunirnar fari ekki 
að brenna.
Saltið og njótið.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Þetta má líka gera yfir opnum eldi en þá er best 
að eldiviðurinn hefi fengið að kolast smá því að 

eldtungurnar skemma sigtið mjög hratt.



Innihald
Pylsur skornar í tvent 
Deig (venjulegt gerdeig eða pizzadeig)

Hér er uppskrift að deigi fyrir einn bekk:
5 dl  hveiti 
1 tsk salt
3 tsk þurrger
1 msk matarolía 
2 dl volgt vatn 

Aðferð:
Blandið öllu saman og hnoðið. Látið hefast 
eins og tími er til.

Aðferð
Stingið pylsunum á endan á grillprikinu.
Ve�ið deiginu utanum og gætið þess að það 
sé ekki of þykkt.
Haldið 4-5 cm yfir kolunum og teljið upp að 
20-30.
Snúið við og skoðið. Ef brauðið er orðið brúnt 
og þrútið þá er hægt að grilla hina hliðina.
Njótið vel

1.

1.
2.

3.

4.

5.
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Innihald
Hálft til eitt langlokubrauð
Tvær ostsneiðar
½ tómatur
¼ laukur
Steiktur laukur

Aðferð
Skerið rifu í brauðið (eins og pylsubrauð)
Skerið tómatinn og laukinn í sneiðar
Setjið ostinn neðst í brauðið, því næst 
steikta laukinn, laukinn og tómatana.
Pakkið brauðinu í álpappír og leggið það á kolin í 5 mínútur.
Farið varlega þegar brauðið er tekið af 
kolunum því að það er mjög heitt.

1.
2.
3.

4.
5.

Þetta má líka gera á 
opnum eldi. Best er 
að gera þetta þegar 

eldurinn hefur kolast 
mjög vel. Það má líka 
breyta um hráefni og 

setja hvað sem er í 
brauðið.

Hægt er að skera 
tómatana og laukinn 
fyrirfram til að auð-

velda samsetninguna.
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Þrjár uppskriftir fylgja miðstiginu. 

Kakó
Grænmetissúpa með núð-
lum
Pottborgarar

Uppskriftinar sem fylgja miðstiginu eru allar fyrir 
prímus. Þær taka mislangan tíma og geta hentað 
misstórum hópum. Hver uppskrift er þó hugsuð fyrir 
þrjá nemendur. Uppskriftirnar eru settar saman með 
stíganda í huga. Þær þyngjast því eftir því sem á líður. 
Fyrsta uppskriftin er mjög einföld og því tilvalin til að 
kynna nemendur fyrir prímusum og reglum. Þó getur 
verið æskilegt að kynna nemendur fyrir reglum og 
tækjum fyrir tímann en það má t.d. gera inni. Annar 
tími felst í gerð grænmetissúpu með núðlum. Þetta 
er einspotts uppskrift líkt og kakóið en fleiri gerðir 
hráefnis og stigskipt uppskrift gerir hana flóknari. 
Síðasta uppskriftin er af pottborgurum. Pottborgarar 
eru hamborgarar sem steiktir eru í potti. Þessi upp-

•

•

•

skrift er mun flóknari. Hún krefst þess meðal annars 
að nemendur veiti atriðum eins og krossmengun at-
hygli auk þess sem þeir þurfa að huga mun betur að 
verkaskiptingu í hópnum.

Á miðstiginu er komin tími til að kynna nemendur 
fyrir frágangi og uppvaski enda eru þeir að nota áhöld 
og sem þarf að ganga frá. Það er því mjög mikilvægt 
fyrir kennaran að vera búinn að skipuleggja allan 
frágang mjög vel. Æskilegt að fara yfir þetta með 
nemendum og jafnvel skipta með þeim verkum fyrir 
tímann.

Markmið:
Að nemendur kynnist prímusum og notkun 
þeirra.

Að nemendur kynnist �ölbreyttum upp-
skriftum og aðferðum við útieldun.

Að nemendur læri að ganga frá og þvo upp 
úti svo viðunandi sé.

Að nemendur kynnist hættunni á kross-
mengun og hvernig á að koma í veg fyrir 

•

•

•

•
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Innihald
Kakó         1 dl
Sykur         1 ½  dl 
Vatn          3 dl 
Mjólk         2 ½ dl

Sykurpúðar     6 stk 

Aðferð
Setjið kakó, sykur og vatn í lítinn 
pott og hitið rólega.
Þegar blandan fer að sjóða bætið þið 
mjólkinni út í og hitið rólega. Það 
þarf ekki að sjóða mjólkina.
Hellið í glös og setjið einn til tvo 
sykurpúða í hvert glas.
Njótið vel

1.

2.

3.

4.

Þessi uppskrift er skemmtileg í 
tjaldútilegum eða ferðalögum.



Innihald
Súpuduft (grænmetissúpa)    1 pakki
Vatn  1 lítri
Strengjabaunir ½ til 1 dl
Kjúklingabaunir ½ dós
Núðlur  1-2 pakkar

Aðferð
Blandið súpudufti út í vatnið og hrærið vel saman.
Þegar súpan er byrjuð að sjóða og allt duft er uppleyst 
bætið þá baunum í pottinn.
Sjóðið í 3-5 mínútur eftir því hversu mjúkt grænmetið 
á að vera.
Bætið við síðustu núðlum í pottinn. Gott er að brjóta 
þær aðeins.
Njótið vel.

1.
2.

3.

4.

5.

Það má auðveldlega breyta 
um súpuduft eða setja annað 
grænmeti í súpuna. Þetta er 
ágæt uppskrift í ferðalögum. 

Í súpuna má líka setja fisk eða 
kjöt til að gera hana matar-

meiri. 

Ef  notað er kjöt er best að 
hafa það foreldað t.d. kjúkling. 

Fisk má setja beint í súpuna 
og leyfa honum að soðna í 

henni í 5-10 mínútur.



Útieldhúsið / Uppskriftir / 

Innihald
Hakk   250 g 
Laukur   ½  stk
Hvítlaukur  1-2 rif
Ítalskt krydd  3 tsk
Hamborgarabrauð 1 stk á mann.
Grænmeti eftir smekk
Sósur eftir smekk

Aðferð
Skerið laukinn og hvítlaukinn smátt og blandið saman við hakkið. 
Bætið kryddinu útí og hrærið vel saman.
Mótið litla borgara úr hakkinu um hálfan til einn sm á þykkt (einn 
fyrir hvern í hópnum) Leggið þá til hliðar og undirbúið brauð og 
grænmeti.
Skerið grænmetið og leggið til hliðar.
Steikið borgarana í stórum potti með smá olíu.
Hitið brauðið yfir prímusnum (ristið létt).
Raðið saman borgaranum og njótið.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ef veður er gott er hægt að steikja hamborgarana á pönnu. Sé 
veður hins vegar vont er auðveldara að halda á þeim hita ef þeir eru 
steiktir í potti. Það getur samt verið erfitt að snúa þeim og því þarf 

að vanda sig sérstaklega.

Gætið þess að hafa borgarana ekki of þykka því að þá er erfitt að 
steikja þá í gegn.



Þrjár uppskriftir

Kebab fyrir einn
Fiskur í dagblaði
Pönnubrauð

Uppskriftirnar sem fylgja efstastiginu eru allar fyrir 
opinn eld. Stígandi er hafður til hliðsjónar við val 
uppskriftanna þó að það sé auðvelt að kenna þær í 
annari röð. Uppskriftirnar kre�ast lágmarksáhalda og 
þær má undirbúa í kennslueldhúsi bæði af kennaran-
um eða af nemendum.

Kebab fyrir einn er auðveld uppskrift sem margir 
hafa gert heima á grilli. Hún er hugsuð fyrst og fremst 
sem inngangur að opnum eldi. Það er því tilvalið að 
nota eldamenskuna til að æfa nemendur í að umgang-
ast eldinn. Gott er að nota þessa eldamennsku til að 
fá tilfinningu fyrir eldinum og hvernig hann virkar. 
Fiskur í dagblaði er einföld og skemmtileg uppskrift. 
Hún kynnir auðvelda aðferð til matreiðslu á eldi og 
er bragðgóð. Þessi uppskrift er tilvalið tækifæri til að 

•

•

•

bjóða upp á �ölbreytt meðlæti. Þá er bæði hægt að 
nota eldinn til að útbúa það (s.s. kartöflur eða hrís-
grjón) eða gera það á prímus og ri�a þá upp aðferðir 
sem þegar hafa verið lærðar. Síðasta uppskriftin kennir 
nemendum að baka við opinn eld. Hún er höfð með 
til að minna á að það er bæði auðvelt og gaman að 
baka. Þar sem þetta er pönnubakstur er betra að vera 
með þykka járnpönnu en það er ekki aðalatriði.

Góður undirbúningur skiptir miklu máli þegar 
unnið er með opinn eld. Velja þarf eldsneyti vel og 
verja góðum tíma í að kenna nemendum að kveikja 
uppí og ekki síður að ganga frá eldstæðum.

Markmið:
Kynna nemendur fyrir opnum eldi 
sem eldunartæki.

Kynna nemendur fyrir �ölbreyttum 
matreiðsluaðferðum.

Auka sjálfstraust nemenda við 
matreiðslu.

•

•

•



Útieldhúsið / Uppskriftir / 

Innihald
50g kjöt (t.d. lambagúllas eða svínagúllas)
4 kokteilpylsur
2-3 sneiðar af beikoni
½ laukur
4 sveppir
2 tómatbátar
6 kartöfluskífur
1-2 grillpinnar

Aðferð
Hreinsið allt grænmetið og skerið kjötið í litla teninga
Stingið grillpinnanum í gegnum endan á beikoninu og einn kjötbita. 
Brjótið beikonið yfir kjötbitanum og stingið aftur í gegnum það. Setjið 
því næst grænmeti á pinnan og stingið svo aftur í gegnum beikonið. 
Beikonið myndar þannig bylgjur utan um grænmetið og kjötið.
Klárið allt grænmetið og allt kjötið með sama hætti.
Haldið pinnanum yfir glóðinni þar til kjötið og grænmetið er tilbúið.
Njótið vel

1.
2.

3.
4.
5.

Hægt er að nota grunnan grillbakka til að hjálpa við eldunina. Hann 
er þá settur á glóðina eða kolin og grillspjótin svo sett í bakkan.

Gerið tilraunir með hráefni og prófið ýmsar gerðir af grænmeti.

Það er auðvelt að búa til margnota grillpinna úr vírherðartré.



Innihald
Einn lítill silungur (slægður en ekki roðflettur 
eða flakaður)
Hálf sítróna
Tómatur
Krydd eftir smekk.
Sex arkir af venjulegu dagblaði

Aðferð
Þvoið fiskinn mjög vel og gætið þess að skola 
hann vel að innan.
Skerið tómatana og sítrónuna í báta og setjið 
inn í fiskinn.

1.

2.

Kryddið hann bæði að innan og utan eftir 
smekk. Það er gott að nota t.d. fiskikrydd eða 
bara salt og pipar.
Gegnbleytið blaðaarkirnar. Pakkið fiskinum 
inn í arkirnar. Það er ágætt að pakka honum 
í tvær arkir í einu og gera það misvíxlandi svo 
þær opnist ekki.
Setjið pakkan á glóðir eldsins eða á kol og 
grillið þar til byrjar að kvikna í blöðunum.
Takið utan af fiskinum. Skinn hans ætti að 
fara af með dagblaðinu og kjötið að vera til-
búið.
Þetta má bera fram með salati og kartöflum 
eða hverju sem er. Njótið.

3.

4.

5.

6.

7.

Þessa aðferð má nota með hvaða fisk sem er. 

Ef þið fáið bara flök má pakka fiskinum í smjörpappír áður en dagblöðunum er vafið utan um. Þá 
kemur ekki prentsverta á hann.



Innihald
3 dl hveiti
1 tsk lyftiduft
¼ tsk salt
1 msk sykur
1 ½ dl vatn
Olía til að smyrja pönnu

Fylling

100g hakk
2 stk tómatar
1/8 kálhöfuð
2-3 ostsneiðar

Steikið hakkið á pönnu og blandið niðurskornum tómöt-
um og káli saman við það.
Setjið fylinguna á mitt brauðið og ost yfir. Rúllið brauðinu 
upp og njótið.

1.

2.

Hægt er að  bera þetta 
brauð fram með hunangi 
og hnetum sem morgun-

verðarköku.

Aðferð
Blandið öllu hráefni saman í skál. Breiðið viskastykki 
yfir og látið standa í 20 mín.
Skiptið deiginu í þrjá hluta og búið til kökur. Fletjið 
kökurnar út þar til þær eru um hálfur sentimeter á 
þykkt.
Hitið hluta olíuna á pönnunni og steikið kökurnar í 
3-5 mínútur á hvorri hlið eða þar til þær eru orðnar 
gullinbrúnar.
Takið kökurnar af og setjið á bréfþurrku til að þurrka 
olíuna af.

1.

2.

3.

4.



Heimilisfræði býður upp á ótrúlega möguleika 
þegar kemur að samþættingu við aðrar greinar. Eðli 
verkefnanna er þannig að náttúrufræði, stærðfræði, 
eðlisfræði og jafnvel tungumál tvinnast sjálfkrafa og 
eðlilega saman við þau. Það er því hægur leikur að 
samþætta aðrar greinar við heimilisfræðina hvort sem 
það er gert óbeint í heimilisfræðitímunum eða beint 
með innlögn tengdra verkefna í öðrum tímum.
Samþætting er tæki kennarans til að auka afköst og 
gera námið markvissara. Þegar hugað er að samþætt-
ingu verður að velta fyrir sér makmiðum allra greina 
sem á að samþætta. Sé íslenska og heimilisfræði 

tekin sem dæmi þá verður að ná markmiðum beggja. 
Kennarinn þarf því að velta fyrir sér möguleikum og 
aðferðum til þess. 

Samvinna er lykilatriði
Samþætting eykur samvinnu starfsfólks í skólum. 
Með því að samþætta strax frá upphafi eru kennara 
og starfsfólk að auka samvinnu innan stofnunarinnar. 
Samvinna ýtir undir fleiri sjónarmið og aukna breidd 
í kennslunni. Góð samvinna verður líka til þess að 
styrkleikar kennara nýtast fleiri nemendum. 



Útieldhúsið / Samþætting / 

Margar leiðir eru til að samþætta heimilisfræði og 
íslensku. Oftast er unnið með uppskriftir í heimil-
isfræðinni og því tilvalið að nota þær sem upphafs-
punkt í tungumálaverkefnum. Gömul orð og gamall 
matur getur við skemmtilegt umræðuefni sem hægt 
er að nota við ýmiskonar verkefni t.d. ritunar- eða 
umræðuverkefni. Hráefni og aðferðir er auðvelt að 
nota á sama hátt.

Eins og með íslenskuna er tilvalið að nota uppskriftir 
sem byrjunarreit við samþættinguna. Þær er t.d. hægt 
að taka úr erlendum bókum eða tímaritum og þýða. 
Enskir tímar geta líka verið spennandi fyrir nemend-
ur. Þar er aðeins töluð enska, bæði á milli nemenda 
sjálfra og í samskiptum þeirra við kennaran. Innlögn 
og útskýringar er hægt að hafa á ensku þó að annað 
sé á íslensku. Hægt er að vinna með enskar mæliein-
ingar en þá er verið að samþætta heimilisfræði, ensku 
og stærðfræði.



Hvað eru 10 dl margir ml? ___________________

Hvað er þá 1 dl margir ml? ___________________

Hvað eru margir dl í ½ l?    ___________________

Hvað eru margir dl í ¼ l?   ___________________

Hvað eru margir ml í ½ l?  ___________________

Hvað eru margir ml í ¼ l?  ___________________

Hvað tekur málið þitt marga dl? ______________

Hvað eru það margir ml?   ___________________

Heitt kakó
Krakkarnir í 5. bekk voru að laga heitt kakó í 
heimilisfræðitíma. Þeir voru í dálitlum vandræð-
um því að desilítramálið týndist. Það eina sem 
þeir voru með var millilítramál.

Skráðu á línurnar hvað ml
eiga að vera margir í stað dl.

1 lítri eru 1000 ml
1 lítri eru 100 cl
1 lítri eru 10 dl

l er skammstöfun fyrir lítra

ml er skammstöfun fyrir millilítra

dl er skammstöfun fyrir desilítra

Uppskriftin er svona:

Kakó 1 dl  __________________ ml
Sykur 1 ½ dl  __________________ ml

Vatn 3 dl  __________________ ml
Mjólk 2 ½ dl  __________________ ml

Sykurpúðar 6 stk  __________________ ml

 / Samþætting / Útieldhúsið



Útieldhúsið / Samþætting / 

Að rækta kryddjurtir
Kryddjurtir hafa verið notaðar í matargerð um aldir. 
Margar þeirra má auðveldlega rækta á Íslandi bæði 
innandyra allt árið og utandyra um sumar.

Tæki og áhöld:
Eggjabakki
Sáðmold
Fræ
Kanna eða úðabrúsi

Setjið sáðmold í eggjabakkan. Þjappið 
moldinni örlítið, en hún verður að vera laus 
í sér.
Sáið fræjunum en athugið að þeim er sáð á 
ólíkan hátt eftir tegundum.

Basilfræ eiga að vera undir þunnu 
moldarlagi, u.þ.b. 1/2 sm.
Bergmyntufræ eiga að vera undir 
þunnu moldarlagi, u.þ.b. 1/2 sm.
Myntufræ á að hylja með örþunnu 
moldarlagi.
Steinseljufræ á að hylja með örþunnu 
moldarlagi.

•
•
•
•

1.

2.

a)

b)

c)

d)

Vökvið fræin mjög varlega. Gott er að nota 
úðabrúsa sem getur úðað mjög fínum og 
léttum úða. Moldin á að vera gegnblaut, 
en passið að buna ekki á hana því að þá 
geta fræin flotið upp eða losnað undan 
moldinni.
Búið til merkimiða á reitina svo að þið 
þekkið tegundirnar aftur.
Leggið plastfilmu yfir bakkann.finnið 
góðan stað fyrir bakkann. Plönturnar þurfa 
sólarljós, vatn og næringu til að dafna.
Hlúið vel að plöntunum næstu vikurnar og 
verið þolinmóð. Næstu daga verður moldin 
alltaf að vera rök og því þarf að hugsa vel 
um plönturnar.

3.

4.

5.

6.

Hægt er að rækta fræ ýmissa plantna, grænmetis 
og ávaxta með sömu aðferð. Prufið paprikufræ, 

nýrnabaunir, eplafræ o.s.frv.  

Prufið bragðgæði plantnanna eftir því hvernig 
mold eða skilyrði þeim hafa verið búin. 

Hægt er að rækta fræ ýmissa plantna, 

ferð. Prufið paprikufræ, nýrnabaunir, 

Prufið bragðgæði plantnanna eftir því 



 / Samþætting / Útieldhúsið

Hægt er að vinna �ölbreytt verkefni í tengslum við 
textílmennt. Nemendur geta búið til poka fyrir mat-
aráhöldin sín, merkt hann og skreytt.
Hægt er að búa til áhaldarúllur, pottaleppa og hita-
hlífar. Hér eins og oft áður er það hugmyndaflugið 
sem setur skorður.

Hönnun og smíði
Mörg eldhúsáhöld eru úr tré. Þau má auðveldlega búa 
til í smíðatímum. Kistur fyrir eldunaráhöld er hægt 
að sérsmíða þannig að þær passi fullkomlega. Jafnvel 
borðbúnað má búa til úr tré með einföldum hætti. t.d 
smjörhnífa eða sleifar.



Útieldhúsið / Samþætting / 

Dæmi um samþættingarverkefni fyrir heimilisfræði 
og eðlis/efnafræði er ísgerð.

Það er auðvelt að búa til heimatilbúinn ís án þess 
að nota frysti. Þetta má gera með því að blanda sam-
an klaka og salti.

Til að búa til ísgerðarvél þarf að finna tvö ílát. Ílát-
in þurfa að vera misstór. Minna ílátið þarf að passa 
ofaní hitt ílátið með fullt af klaka í kring. Það er best 
ef að innra ílátið er úr málmi til að það leiði hitan vel. 
Gler virkar en plast er ekki gott því að það leiðir hita 
ekki vel. Gott er ef hægt er að loka báðum ílátunum 
vel. Þegar ílátin hafa verið fundin er komið að næsta 
skrefi.

Búið til einfalda ísblöndu t.d. með þessum upp-
skriftum

Vanilluís
2 dl rjómi
2 dl matreiðslurjómi (eða mjólk)
1 egg (hrært sundur með gaffli)
1 dl sykur
1 tsk vanilludropar

Súkkulaðiís
2 dl rjómi
2 dl matreiðslurjómi (eða mjólk)
1 dl sykur
4 msk kakóduft
1 tsk vanilludropar
1/8 tsk salt

Kaffiís
2 dl rjómi
2 dl matreiðslurjómi (eða mjólk)
1 dl sykur
2 msk kaffiduft (nescafé)
1 tsk vanilludropar
1/8 tsk salt

Þegar blandan er tilbúin er hún sett í minna ílátið 
og því lokað vel. Það er svo sett í það stærra en allt 
um kring er sett blanda af klaka og salti. Best er að 
nota mjög gróft salt og grófmulinn klaka. Blandan á 
að vera 1 hluti salt á móti 5 hlutum af klaka. Ílátinu 
er lokað og það er hrist rólega í 15 til 20 mínútur 
eða þar til ísinn er frosinn. Klakinn bráðnar og því 
getur sullast vatn út ílátinu. Það má tæma þetta vatn 
út og bæta í meiri klaka og saltblöndu ef ísinn er ekki 
nægilega frosinn.

Hvernig virkar þetta svo?
Ef allt væri gert með sama hætti þá myndi klakinn 
bráðna við 0°C. Þó að þetta hitastig sé við frostmark 
er það ekki nóg til að frysta ísinn. Þegar salt er sett 
saman við þá bráðnar klakinn hins vegar mun hraðar 
og við lægra hitastig. Þessi hröðu varmaskipti verða 
til þess að hitastigið í ílátinu fellur niður fyrir -2,7°C 
sem er það hitastig sem ísinn þarf til að frjósa. Með 
salt og klaka blöndu 1:5 þá er hægt að ná hitanum 
niður í -11 til -13°C.

Allar lausnir leitast við að ná varmajafnvægi. Þegar 
klakinn bráðnar í ílátinu okkar er hann í raun að hitna. 
Til þess þarf hann að nota varmann úr ísblöndunni. 
Með því að hraða þessu ferli og auka kælingu klakans 
þá dregur hann varmann úr ísblöndunni svo hratt að 
hún nær að frjósa.

Prufið að gera frekari tilraunir. 
Hvað gerist ef að ekkert salt er notað?

Hvað gerist ef að blandan er 
látinn standa enn lengur? 

Verður hún áfram frosin eða bráðnar hún?

Þessa tilraun má líka gera með tveimur misstór-
um plastpokum.


