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Útdráttur 

Verkefnið ber nafnið Kjötbollur, pönnukökur og aðrir norrænir réttir og er lokaverkefni til 

B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar um hvort og 

hvernig heimilisfræði getur verið hluti af samþættingu og þemavinnu í grunnskólum. Farið er 

í nánari útlistun á því hvað samþætting og þema snýst um og sýnt hvernig hægt er að útfæra 

það á ýmsa vegu. Sem tillaga að samþættingar- eða þemaverkefni var útbúin matreiðslubók 

með uppskriftum og fróðleik um rétti frá Norðurlöndunum. 
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Formáli 

Í gegnum tíðina hef ég haft brennandi áhuga á matreiðslu og öllu því sem henni tengist, hvort 

sem það er næringarfræðilegi þátturinn eða hvernig matur er framreiddur. Að loknu 

framhaldsskólanámi mínu, þar sem ég lauk snyrtifræðinámi auk stúdentsprófs, langaði mig að 

fara í háskóla og sækja mér meiri menntun. Fyrir valinu varð grunnskólakennarafræðin við 

Háskóla Íslands þar sem það nám heillaði mig mest.  

Þegar komið var að þeim tímapunkti að velja mér kjörsvið fór ekki á milli mála hvað skyldi 

velja. Ég valdi kjörsviðið Matur, menning, heilsa og hefur sú kennsla sem þar hefur farið fram 

reynst mér afar vel, hvort sem það er í náminu eða heima við, og veit ég að hún mun nýtast 

vel í framtíðinni. 

Við val á leiðsögukennara þurfti ég ekki að leita langt því í mínum huga kom engin önnur til 

greina en Ragnheiður Júníusdóttir, aðjunkt í heimilisfræði. Þegar ég leitaði til hennar tók hún 

vel í það að verða leiðbeinandi minn, mér til mikillar ánægju. Ástæðan fyrir valinu er sú að 

alltaf þegar ég hef leitað til hennar hefur hún haft svör á reiðum höndum. Hún hefur reynst 

mér vel í gegnum námið og einna helst við leiðsögn á þessu verkefni. Henni vil ég þakka allan 

þann stuðning sem hún hefur veitt mér á þessum síðustu mánuðum.  

Sérstakar þakkir fær kærastinn minn, Halldór Ragnar Guðjónsson, fyrir einstaka hjálpsemi og 

þolinmæði við gerð réttanna í bókinni, Anna Lea Halldórsdóttir dóttir okkar fyrir að vera stillt 

og prúð meðan sem mest gekk á og síðast en ekki síst móðir mín, Anna Lilja Daníelsdóttir, og 

aðrir fjölskyldumeðlimir fyrir ómældan stuðning og hjálp við barnapössun svo að ég gæti 

unnið sem mest og best. 

Katrín Leifsdóttir heimilisfræðikennari í Grundaskóla á Akranesi fær einnig mínar bestu 

þakkir fyrir þá aðstoð sem hún hefur veitt mér í gegnum allt námið og við gerð verkefnisins.  

Aðrar þakkir fara til Veru Líndal Guðnadóttur fyrir hönnun og teikningu á forsíðu bókarinnar. 
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1 Inngangur 

Samþætting og þema er að mínu mati ekki notað nógu mikið í grunnskólum landsins. Í slíkum 

verkefnum eru sumar námsgreinar og fög vinsælli en önnur. Út frá þeim hugsunum hafa 

ýmsar spurningar vaknað. Meðal annars: Eiga þær námsgreinar sem lítið eru notaðar ekki 

heima í slíkum aðferðum? Eru þær ekki nógu vinsælar? Er skortur á hugmyndaflugi? Hvort 

sem að svörin eru já eða nei finnst mér vert að skoða þær betur og sjá hvort hægt sé að komast 

að niðurstöðu. 

Vegna þessa ákvað ég að fara þá leið að athuga betur hvort að samþætting og þema væri 

raunhæft í kennslu í heimilisfræði. Ástæðan fyrir vali á þeirri námsgrein er einfaldlega sú að 

ég hef alltaf haft mikinn áhuga á henni og hef því mest skoðað hvað hægt sé að gera til þess 

að bæta kennsluna í þeirri grein. Þar sem ég þekki til hef ég helst tekið eftir því að 

heimilisfræði virðist oft verða aðeins útundan í skólastarfinu eins og margar aðrar verkgreinar. 

Samþætting og þema gæti verið góð leið til þess að fræðast um heimilisfræði á annan hátt en í 

venjulegu skólastarfi og langar mig að komast að því hvort að sú tilgáta sé rétt. 

Hér verður leitað svara við spurningunni hvers vegna á heimilisfræði heima í samþættingu og 

þemum. Skoðaðar verða greinar, bækur og aðrar heimildir sem gætu sýnt fram á hvort hún 

henti í það eður ei. 
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2 Um verkefnið 

Þegar líða tók á grunnskólakennaranámið fór ég að skoða ýmsar hugmyndir að lokaverkefni. 

Eftir nokkra umhugsun komst ég að þeirri niðurstöðu að búa til matreiðslubók fyrir 

grunnskóla sem hægt væri að nýta í samþættingu og hin ýmsu þemu. Hugmyndin var sú að 

gera heimilisfræði kleift að taka meiri þátt þegar kennarar ákveða að samþætta námsgreinar 

og útbúa þema. 

Til að hægt væri að nota bókina á sem bestan hátt taldi ég að hún þyrfti að hafa þema sem 

gæti nýst í sem flestum námsgreinum skólans. Að lokum urðu Norðurlöndin fyrir valinu sem 

þema bókarinnar. 

Eftir að ákvörðun um innihald bókarinnar var tekin settist ég niður og leitaði að uppskriftum 

sem væru við hæfi og hentuðu fyrir grunnskóla. Þar sem þema bókarinnar var Norðurlöndin 

var ekki neitt annað í boði en að finna einungis uppskriftir sem tengdust hverju landi á 

ákveðinn hátt eða ættu sér einhverja sögu. Norðurlöndin Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur 

og Svíþjóð voru valin og ákveðið að hafa 4-6 uppskriftir frá hverju landi. 

Bókin var sett upp í fjóra kafla með það í huga að hægt væri að bera saman á sem 

auðveldastan hátt allar þær uppskriftir sem þar eru. Kaflaheiti eru: Kjötbollur, ýmsir réttir, 

pönnukökur og svo bakstur. Ástæða þessarar kaflaskiptingar er að öll löndin eiga sér hvert og 

eitt uppskrift af kjötbollum og pönnukökum en hinar uppskriftirnar eru ólíkari og eru því 

settar saman í kafla eftir því hvort þær eru eldaðar eða bakaðar. Uppröðunin er þó sú að líkir 

réttir eru settir hlið við hlið. 

Út frá því hvaða réttir urðu fyrir valinu og hvernig bókinni var raðað upp fannst mér tilvalið 

að hún myndi bera nafnið Kjötbollur, pönnukökur og aðrir norrænir réttir. 

Fremst í bókinni er inngangur og við hlið hans eru fánar og nöfn allra landanna. Fánarnir eru 

notaðir til að sýna uppruna hverrar uppskriftar. Þannig er auðveldara að leita að uppskrift eftir 

ákveðnu landi. Á næstu opnu er efnisyfirlit sem gefur heildarsýn yfir alla þá rétti sem finnast í 

bókinni. 

3 Hugmyndin á bak við verkefnið 

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að velja þetta verkefni er sú að mig langaði að kanna hvernig 

hægt væri að bæta tengsl heimilisfræði við aðrar greinar, til dæmis með samþættingu og 

þemavinnu. Mig langaði að finna fleiri leiðir sem hugsanlega gætu nýst kennurum í 
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samþættingu heimilisfræði við almennar kennslugreinar. Ég vildi eftir fremsta megni sýna 

hversu vel heimilisfræði á heima í slíkum kennsluaðferðum og því til stuðnings leitaði ég að 

ýmsum heimildum og verkefnum. 

Samfélagsfræði var ein af þeim greinum sem mér fannst einna helst eiga við verkefnið sjálft 

og þaðan kom hugmyndin að því að hafa smá upplýsingar um hvern og einn rétt fyrir sig. 

Með þessum upplýsingum væri svo hugsanlega hægt að útbúa enn stærri verkefni sem myndu 

snúast um matarmenningu Norðurlanda. Slík verkefni gætu vel átt heima í vel útfærðum 

þemum í skólum landsins þar sem þemað gæti verið Norðurlönd og þá gætu jafnvel allar 

greinar skólans tekið þátt. Heimilisfræði með einkennandi rétti frá þessum löndum, 

samfélagsfræði um matarmenningu og sögu, náttúrufræði um hráefni og náttúru landanna, 

stærðfræði notuð til þess að stækka/minnka uppskriftir og mæla stærð á löndum og svo mætti 

lengi telja. Ekki er aðeins hægt að nýta verkefnið í stórum þemum heldur einnig í einfalda 

samþættingu. 

4 Samþætting og þema 

Samkvæmt aðalnámskrá er það í höndum hvers og eins skóla að mynda heildstætt nám á sem 

bestan hátt sama hvort samþætting sé notuð við ákveðnar námsgreinar og námsvið eða þær 

aðgreindar að fullu (Aðalnámsskrá, 2011). 

Í grunnskólum landsins eru notaðar fjölmargar kennsluaðferðir og viðfangsefni sem leiða til 

meiri þekkingar á fleiri sviðum. Hægt er að stuðla að fjölbreyttu námi í almennri menntun 

með því að notast við ólíkt verklag og aðferðafræði í hinum ýmsu námsgreinum. Mikilvægt er 

að hugsa til þess að í raunveruleikanum eru þau verkefni sem við tökumst á við margþætt en 

ekki leyst í sitthvoru lagi líkt og gert er í einstaka námsgreinum. Samþætting á heima í 

grunnskólakennslu svo að verkefni verði ekki einsleit og hafi litla tengingu við hið daglega líf. 

Nemendur sjá oft hið góða í náminu ef samhengi námsgreina er vel skýrt á sem fjölbreyttastan 

hátt með innsýn í það sem koma skal (Aðalnámsskrá, 2011). Með þessu er óhætt að segja að 

„Fjölbreytnin skiptir máli“ eins og Lilja M. Jónsdóttir (1996) segir í bók sinni Skapandi 

skólastarf. 

Börn eru misjöfn á svo margan hátt, hæfileikar þeirra liggja á hinum ýmsu sviðum og 

áhugamál hlaupa á hundruðum. Samkvæmt fjölgreindakenningu Howard Gardner skiptast 

greindir fullorðinna og barna í ólíka þætti sem fela í sér ákveðna hæfni. Greindirnar sem eru 

átta talsins nefnast málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 



9 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Sem dæmi má 

nefna að dansarar, íþróttafólk og jafnvel myndhöggvarar eru í líkams- og hreyfigreind, líf- og 

náttúrufræðingar í umhverfisgreind, stærðfræðingar og vísindamenn í rök- og 

stærðfræðigreind og heimilisfræði gæti fallið undir bæði rýmisgreind og líkams- og 

hreyfigreind (Armstrong, T., 2001). 

„Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær 

greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert 

öðru, aðallega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef 

við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga meiri möguleika á að takast á við 

mörg þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú á tímum“ 

(Armstrong, T., 2001) 

Þessi orð Howard Gardners eiga vel við þegar skipuleggja skal samþættingu greina og þemu. 

Það eru allir ólíkir á sinn hátt og það þarf að mæta þörfum allra grunnskólanemenda í þeirra 

námi. Með samþættingu og þemum opnast sá möguleiki að hver og einn nemandi fái sínum 

hæfileika mætt, þá sérstaklega ef fjölbreytileiki er mikill og sem flestar námsgreinar eru 

teknar með í skipulagið. Fjölgreindakenning Howard Gardners getur átt vel við í þessu 

samhengi því ef kennari þekkir mismunandi greindir nemenda sinna auðveldar það honum að 

velja viðfangsefni og viðeigandi kennsluaðferðir. 

Samþætting er þegar leitast er eftir tengingu á milli námsgreina með sameiginlegum 

viðfangsefnum. Hægt er að samþætta allar greinar en talið er nokkuð auðvelt að samþætta 

fögum raunvísinda og samfélagsfræði. Þótt auðvelt sé að samþætta þessar greinar við aðrar 

námsgreinar skólans er ekki þar með sagt að kennari sé vel í stakk búinn. Ekki er hægt að 

komast hjá því að viðfangsefni henti misvel í samþættingu. Nauðsynlegt er að hafa þekkingu í 

þeim greinum sem notaðar verða svo að námsefni nýtist á sem bestan hátt og komist til skila. 

Til að kennari geti mætt þörfum nemenda sinna þarf hann að þekkja þeirra persónulegu þarfir 

og félagslegu hlið. Með því móti getur hann reynt að fá sem mestan fjölbreytileika í 

kennsluna og tekið á þeim vandamálum sem gætu komið upp eins og til dæmis ef nemandi 

fær verkefni sem höfðar ekki til hans. Ef slíkt vandamál kemur upp er hægt að koma til móts 

við nemanda með því að finna leið sem hentar honum og tengist þeim námsgreinum og fögum 

sem eiga við (Elizabeth R. Hinde, 2005; Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Ekki er nóg að blanda bara hinum og þessum námsgreinum saman án þess að hugsa út í hvaða 

kennsluaðferðir skal nota. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson 
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(1999b) er búið að flokka kennsluaðferðir eftir eðli þeirra og einkennum. Hægt er að blanda 

þeim saman á ýmsa vegu sem gætu leitt til góðrar útkomu eða jafnvel slæmrar. Ef svo vill til 

að það síðar nefnda verður hin raunverulega útkoma þegar upp er staðið ætti alls ekki að hætta 

við verkefnið heldur halda áfram og prófa sig áfram þar til rétt aðferð er fundin. Það sama má 

í raun segja ef blöndun kennsluaðferða verður góð. Allt getur orðið leiðinlegt til lengdar og 

því um að gera að halda áfram að þróa nýjar leiðir til að fjölbreytileiki verði sem mestur 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Þema eða þemanám kallast það þegar eitt stórt verkefni er útbúið út frá nokkrum 

námsgreinum í einu. Þegar byrjað er að skipuleggja slíkt verkefni er byrjað á því að velja 

þema og út frá því myndast svo hugmyndir, þetta kallast kveikja. Þankahríð, eða 

brainstorming á ensku, er góð leið til þess að finna og fá sem flestar framkvæmanlegar 

niðurstöður. Margar leiðir eru til þess að þankahríðin nýtist sem best. Gott er að skrifa allar 

hugmyndir niður á blað eða jafnvel útbúa hugtakakort sem sýnir nákvæmlega þær 

námsgreinar sem á að nota og hvað verður gert í hverri og einni í þemanu. Allar hugmyndir 

skal skrifa niður og gott er að hafa í huga að engin hugmynd er of vitlaus til að hún sé ekki 

þess verð að skoða. Margar aðferðir geta orðið góðar með aðeins smá breytingum. Eitt skal þó 

hafa í huga þegar ákveðið þema er búið til og það er hvort að það nýtist í námi (21st Century 

Schools, 2010; Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

4.1 Kostir og gallar samþættingar og þema 

Ef byrjað er að telja upp kosti er fjölbreytileiki einn sá stærsti. Tækifæri nemenda verða fleiri 

og sjóndeildarhringur þeirra verður víðari ásamt því að öðlast meiri skilning á efninu. Oft eru 

þemaverkefni þannig upp byggð að nemendur geta valið sér svokallaðar stöðvar til að vinna á 

sem eykur frelsi nemenda og þeir farið á þann stað sem þeirra hæfileiki og áhugasvið liggur. 

Skilningur á samvinnu getur aukist til muna því nemendur sjá mögulega að samvinna getur 

verið einstaklega hagnýt. Gagnrýn hugsun getur myndast og nemendur geta lært að gagnrýna 

aðra á réttan hátt og taka gagnrýni á eigin verk. Síðast en ekki síst er þetta góð leið fyrir 

kennara að auka samskipti og vinnumöguleika með öðrum kennrurum eða samstarfsfólki og 

sjá nemendur sína í öðru ljósi (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Kanadísk rannsókn sem var gerð árið 2009 sýndi fram á að nemendur sem fengu samþætta 

kennslu upplifðu meiri hvatningu og árangur í námi en með þeim aðferðum sem áður voru 

notaðar. Við lok rannsóknar gátu nemendur meðtekið meiri upplýsingar en haldið var fyrir 

rannsókn og gátu þeir miðlað sinni þekkingu áfram til samnemenda sinna. Nemendur virtust 
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ekki aðeins hagnast á auknum árangri heldur öðluðust þeir meiri trú á sjálfan sig vegna þess 

að þeim fannst þeir færari við að vinna úr verkefnum og fróðari fyrir vikið (Chi, X., 

MacMath, S., Roberts, J. og Wallace, J., 2010). 

Ekki eru allir kennarar reiðubúnir að leggja á sig þá vinnu sem felst í því að skipuleggja slíkar 

kennsluaðferðir. Þeim líður oft vel í sínum föstu venjum og eiga erfitt með að stíga út fyrir 

rammann. Kennarar eiga það til að eyða öllum tíma sínum og orku í þaulreyndar aðferðir sem 

geta leitt til lítils fjölbreytileika og sjá þar af leiðandi ekki af hverju þeir eru að missa. 

Kennarar þurfa sjálfir að vilja breyta sínum kennsluháttum og ákveða hversu mikið þeir vilja 

gefa af sér. Læti í nemendum er oft það sem kennarar setja út á í tengslum við þemanám og 

finnst þeim það auka agavandamál. Ef vel er vandað til verka er ekki ólíklegt að nemendur 

vinni vel þó það sé ekki alveg hljóðlaust og því vandamálin ekki svo mörg (Elizabeth R. 

Hinde, 2005; Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

4.2 Samþætting og þema í heimilisfræði 

Eins og hefur verið sagt frá er þema þegar nokkrum námsgreinum er blandað saman í eitt stórt 

verkefni. Hægt er að blanda saman til dæmis tungumálum, vísindum, listgreinum, stærðfræði 

og samfélagsgreinum við heimilisfræði. Við samþættingu væri einnig hægt að notast við allar 

þessar greinar og væri hægt að útfæra hana á ýmsa vegu. Hér að neðan koma hugmyndir að 

samþættingu heimilisfræði og annarra námsgreina (Evers, C. L., 2006). 

Að samþætta tungumál og heimilisfræði gæti verið góð skemmtun. Hægt er að fá yngri 

nemendur til að lesa og stafa nöfn matartegunda þegar þeir byrja að lesa, útbúa skemmtilegar 

sögur um persónur sem rækta eða borða grænmeti eða haft persónurnar gerðar úr grænmeti og 

segja svo samnemendum sínum frá. Einnig eru til ýmsar bækur eins og bækurnar um 

Smjattpattana sem hægt væri að nota til þess að útbúa ýmsar æfingar og leiki með matvæli 

sem gætu aukið skilning nemenda bæði á því tungumáli sem verið er að læra og heimilisfræði. 

Bókin um Jónu jarðarber og málaða snákinn eftir Reed, G. (1984) er í röð bóka um 

Smjattpattana og gæti hún verið sniðug leið til að nálgast tungumál og heimilisfræði á 

skemmtilegan hátt (Evers, C. L, 2006). 

Ef samþætta ætti heimilisfræði við stærðfræði gæti verið gagnlegt að láta eldri nemendur 

reikna út kaloríur í máltíð fengnar úr mismunandi orkugjöfum, finna út hvort þeim finnist 

hæfilegar skammtastærðir vera raunhæfar, reikna magn næringarefna sem innbyrgð eru á 

einum degi, setja upp allsskonar töflur og rit og búa til sína eigin uppskrift (Evers, C. L, 

2006). 
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Í samþættingu heimilisfræði við vísindi er hægt að fara gegnum það ferli sem maturinn sem 

við innbyrðum fer í gegnum á sinni leið um meltingarveg okkar, þar á meðal hvaða efni eru 

frásoguð á hvaða stað fyrir sig. Í lokin er hægt að nefna verkefni í samþættingu í heimilisfræði 

og samfélagsfræðigreinum sem væri kort af heiminum eða heimsálfum og myndu nemendur 

merkja inn á kortið við hvert land hvaða matvæli er algengast í því landi (Evers, C. L, 2006).  

5 Er tenging á milli réttanna í bókinni 

Bókin er sett þannig upp að fjallað er um þá rétti sem öll löndin eiga sameiginlega í ákveðnum 

köflum sem heita Kjötbollur og Pönnukökur. Hinir tveir kaflarnir, Ýmsir réttir og Bakstur, 

sýna meira fram á fjölbreytileika milli landa. 

Ekki er skrýtið að margir réttanna séu sameiginlegir á Norðurlöndum. Ástæðurnar geta verið 

margar en ekki er ólíklegt að ein ástæðan sé sú að þjóðirnar hafa verið undir sömu stjórn á 

hinum ýmsu tímabilum í gegnum síðustu hundruðir ára. Sem dæmi er hægt að nefna að Ísland 

var í mörg árhundruð undir stjórn Norðmanna og Dana eða allt frá árinu 1262 til 1918 er 

Ísland hlaut fullveldi. Flestir æðstu embættismenn Íslandinga voru á þessum tíma fyrst norskir 

og síðar danskir og því má gera ráð fyrir að áhrif nýlenduherranna á íslenska matargerð hafi 

verið umtalsverð (Björn Þorsteinsson, 1978 og Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 

1991). Annað dæmi um slíkt er að Noregur var í bandalagi með bæði Danmörku og Svíþjóð 

áður en það varð sjálfstætt árið 1905. Fyrst var stofnað bandalag við Danmörku í lok 14. aldar 

til upphafs þeirrar tuttugustu og eftir það með Svíþjóð (Globalis, 2012). Bandalag 

Norðurlandanna sem var nefnt Kalmarsambandið er þriðja dæmið en það var stofnað árið 

1397 og stóð í 130 ár (Albrectsen, E., 1997). Þessi ár gætu hafa sett ákveðinn svip á 

matarmenningu þessara landa þótt ekki sé víst að raunin sé sú. 

Þegar ég byrjaði að vinna við bókina vissi ég í raun ekki hvað ég var komin út í nema bara að 

það gæti hugsanlega verið mikil vinna framundan. Að finna tengingu á milli rétta er ekki það 

eina sem ég vildi sýna fram á heldur einnig hvort til séu réttir sem eru einkennandi fyrir hvert 

land fyrir sig. Þetta var ekki auðveld vinna en ég komst að þeirri niðurstöðu að hægt er að 

rekja flesta rétti sem ég fann til hinna Norðurlandanna líka. 

5.1 Af hverju kjötbollur og pönnukökur 

Í gegnum tíðina hefur mér alltaf verið sagt að kjötbollur og pönnukökur séu vinsæll matur á 

Norðurlöndum en að hvert og eitt land hefði sína hefð fyrir hvernig þessir réttir eru eldaðir og 

bornir fram. Mér fannst mjög spennandi að skoða hvort þetta væri rétt með því að fletta upp 
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uppskriftum bæði í matreiðslubókum og á uppskriftasíðum á netinu ásamt því að spyrjast fyrir 

hjá vinum og ættingjum sem búa á hinum Norðurlöndunum. Það sem vakti mestan áhuga var 

að sjá hvað væri líkt með réttum þessum og hvað ólíkt. 

Fyrst byrjaði ég á því að hafa samband við þá sem ég vissi að byggju á Norðurlöndunum eða 

höfðu búið þar í einhvern tíma. Enginn gat mótmælt þeirri tilgátu að þessir tveir réttir væru 

mjög vinsælir á þessum slóðum og tóku frekar undir það. Eftir þær samræður sem ég átti við 

þetta fólk fékk ég uppskriftir frá þeim sem þau töldu einkenna sitt land. Þessar uppskriftir 

notaði ég til að bera saman við aðrar uppskriftir úr matreiðslubókum og af uppskriftasíðum á 

internetinu. Ég fann oft margar mismunandi útgáfur en þær sem voru líkastar og birtust oftast 

urðu fyrir valinu. 

Í Danmörku er til bók sem tileinkuð er kjötbollum en hún heitir Frikadellebogen eða 

Kjötbollubókin og er eftir Söndru Leigh Draznin. Í umfjöllun um bókina er talað um að 

margar fjölskyldur eigi sína eigin uppskrift að kjötbollum sem þeim finnst vera sú besta og að 

þær séu taldar danskur þjóðarréttur. Uppskriftir í bókinni eru 50 talsins og hún inniheldur 

hefðbundnar sem og óhefðbundar uppskriftir af kjötbollum. Ekki eru allar uppskriftir taldar 

danskar og því 16 uppskriftir sagðar vera frá öðrum löndum (Saxo, e.d.). 

Pönnukökur eru einn af vinsælustu réttum Svíþjóðar ef marka má heimasíðuna pannkakor.se. 

Hægt er að finna heimildir í Svíþjóð um pönnukökur mörg ár aftur í tímann eins og hér á 

Íslandi þar sem heimild finnst meðal annars í bókinni Matur og drykkur eftir Helgu 

Sigurðardóttur (2009) sem kom fyrst út árið 1954 (Pannkakor.se, 2007-2012). 
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6 Lokaorð 

Hvers vegna á heimilisfræði heima í samþættingu og þemum er sú spurning sem spurt var að í 

byrjun og er vert að svara henni hér. Dæmi hafa verið tekin til að styðja svarið og tel ég að 

rökin séu frekar með en á móti. 

Gerð hafa verið grein fyrir því hvað samþætting og þema er og hvernig hægt er að nýta þær 

kennslugreinar í og með heimilisfræði. Þessar aðferðir geta eflt frumkvæði hjá nemendum 

ásamt því að ýta undir sjálfstæða hugsun og betri samskiptahæfni hjá nemendum sem 

Aðalnámskrá (2011) hefur í forgrunni í grunnþáttum menntunar. 

Telja má af þeim upplýsingum sem hér hafa komið fram að heimilisfræði á vel heima í 

samþættingu og þemum. Kostir þess að hafa heimilisfræði með í samþættingu og þemum eru 

ótal margir. Fjölbreytni kennsluhátta eykst sem er að mörgu leiti talin nauðsynleg, eins og 

tekið hefur verið fram, möguleikarnir geta orðið ótal margir og nemendur jafnt og kennarar 

gætu haft gaman að. Samvinna kennara og nemenda getur leitt til góðs vegna aukinna 

samskipta og möguleika í kennslu ásamt nýrri sýn kennara á nemendur sína. Nemendur öðlast 

oft á tíðum gagnrýnari hugsun, sjóndeildarhringur þeirra víkkar með meiri skilningi og að þeir 

geta hagnast á góðri samvinnu. Með því að leyfa nemendum að velja viðfangsefni þar sem 

hæfileikar þeirra og áhugi liggur aukast tækifæri og frelsi í námi. Ánægja nemenda og 

kennara eftir vel heppnað samþættinga- og þemaverkefni vegur oft þyngra en sú mikla vinna 

sem getur falist í skipulagningu og gerð þeirra. Síðast en ekki síst er vert að nefna bættan 

árangur nemenda sem er stór ávinningur. 

Ókostir eru ekki margir og þá einna helst tregða kennara við að prófa nýja kennsluhætti og 

vinnan við skipulagningu verkefna. Það má því segja að fleiri rök styðji það að heimilisfræði 

eigi vel heima í samþættingu og þema. 

Fjölgreindakenning Howards Gardners rökstyður hugmyndir mínar og það gæti verið gott að 

nota þá kenningu við gerð þemaverkefnis og samþættingu. Kenningin sýnir vel hvernig hægt 

er á sem bestan hátt að nýta sér mismunandi greindir nemenda og hvort að það verkefni sem 

verið er að skipuleggja henti öllum þeim greindum sem eiga að koma við sögu. 

Fjölgreindakenning byggist einnig á því að styrkja veiku greindirnar með þeim sterkari og af 

hverju þá að staldra við og láta sem að það gerist af sjálfu sér? (Armstrong, T., 2001). 

Ef hægt er að gera heimilisfræði sterkari og skemmtilegri, er það þá ekki þess virði að leggja á 

sig aðeins meiri vinnu (örugglega skemmtilega vinnu) ef útkoman getur orðið frábær? 
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