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Ágrip  

Í þessari ritgerð verður fjallað um það af hverju það er mikilvægt að kenna börnum 

næringarfræði í grunnskólum landsins. Offita og léleg næring hefur verið vandamál m.a. á 

Íslandi undanfarin ár og erum við meðal efstu þjóða á lista yfir feitustu þjóðir heims. 

Hlutverk heimilisfræðikennara er meðal annars að upplýsa nemendur um vel samsettan 

mat og næringarinnihald matar svo að þau geta nýtt sér þessa þekkingu og komið henni 

áfram til næstu kynslóðar því markmiðið er að kenna börnum að borða rétt og velja 

hollari kostinn. Tilgangur með þessu verkefni er að skoða hvernig heimilisfræðikennarinn 

getur miðlað upplýsingum um næringu til nemenda án þess að það þurfi að vera einungis 

gert í gegnum bóklega kennslu. Einnig að fara yfir af hverju það er mikilvægt að kenna 

ungum krökkum um næringarinnihald fæðu svo þau geti vaxið og dafnað. 

Verkefnið ætti að gefa lesanda góða hugmynd um hvernig hægt er að kenna 

næringarfræði og af hverju það er mikilvægt fyrir börn að borða hollan mat. Það er 

mikilvægt fyrir börn að læra hvaða matur gefur okkur orku og næringu og þá sérstaklega 

þegar þau velja sína eigin fæðu, hvort sem þau eru heima fyrir eða í skólanum. Vonandi 

fær þessi ritgerð einhvern til þess að hugsa um næringarinnihald matar og að velja frekar 

hollari kostinn því það skiptir máli og þá sérstaklega fyrir börn í örum vexti. 
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Formáli 

Þetta verkefni er 10 ECTS lokaverkefni til B.Ed. gráðu í grunnskólakennslufræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2016. 

Næring og heilsa barna hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár vegna aukinnar 

offitu á Íslandi og víðar í heiminum og tilvalið var að fjalla um næringafræði í 

heimilisfræðikennslu vegna þess að hún er mikilvæg fyrir daglegt líf. Hafa undirritaðar 

mikinn áhuga á næringu barna og eftir að hafa fylgst með heimilisfræðikennslu í gegnum 

námið höfum við séð hversu mikil vöntun er á næringarfræðikennslu í heimilisfræði. Við 

kynntumst í tímum hjá Ragnheiði þar sem við sáum að áhugamál okkar beggja lágu í 

næringu matar og af hverju það er mikilvægt að kenna næringarfræði og varð það efni 

fyrir valinu í okkar lokaverkefni og þar lýkur þriggja ára grunnámi í 

grunnskólakennslufræði. Við viljum þakka Ragnheiði fyrir leiðsögnina og fyrir þann tíma 

og aðstoð sem hún veitti okkur á þessu tímabili, gat hún ekki verið betri kennari fyrir efnið 

sem við völdum okkur. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir allan þann stuðning 

og þolinmæði sem þau hafa veitt okkur. Eiginmanni og kærasta fyrir stuðning og 

hvatningu þegar við þurftum á því að halda og börnunum sem sýndu skilning og 

þolinmæði á meðan þessu námi og ritgerðasmíðum stóðu. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 10. maí 2016 

 

Nína Björk Gísladóttir (sign.) Rakel Ósk Þorsteinsdóttir (sign.) 
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1 Inngangur  

Lífshættir okkar eru mismunandi, sumir kjósa að borða hollan mat en aðrir velja óhollari 

mat. Næring gegnir miklu hlutverki í okkar daglega lífi, við þurfum næringu til þess að lifa 

en ekki er sama hvernig næringin er. Holl og fjölbreytt fæða er mikilvæg fyrir heilsu og 

vellíðan og þess vegna er nauðsynlegt að fylgja ráðleggingum um mataræði eins og t.d. 

fara eftir fæðuhringnum til þess að viðhalda heilbrigðum lífstíl. Fæðuhringurinn sýnir 

fæðuflokkana sex og er það undirstaða holls mataræðis að borða fjölbreytta fæðu úr 

hverjum flokki. Ásamt því hversu mikilvægt það er að fá fjölbreyttan mat úr hverjum flokki 

náum við þannig góðri samsetningu næringarefna (Embætti landlæknis, 2008). 

Fæðuhringurinn og íslenskar ráðleggingar um mataræði byggja á norrænu 

ráðleggingunum sem voru kynntar árið 2013, voru þær unnar af Norræna 

embættismannanefndinni um matvæli. Ráðleggingarnar byggja á gagnreyndum aðferðum 

milli neysluvenja og heilsu og einnig vísindalegum rökum. Í íslensku ráðleggingunum er 

tekið tillit til aðstæðna hér á landi (Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Elva Gísladóttir, 2014).  

Fyrstu ár ævinnar eru mikilvæg þegar kemur að næringu. Mataræði og 

næringarástand barns hefur áhrif á þroska þess og vöxt og einnig líkamlega og andlega 

líðan. Matar- og hreyfivenjur mótast á þessum aldri og er mikilvægt fyrir börn að byrja 

strax á unga aldri að viðhalda heilbrigðum lífstíl (Ingibjörg Gunnarsdóttir, Tinna 

Eysteinsdótti og Inga Þórsdóttir, 2007). Heimilisfræði er kennd hér á landi í nánast öllum 

grunnskólum. Heimilisfræði er skyldunámsgrein fyrir nemendur í 1.-7. bekk en eftir það er 

hún yfirleitt valgrein á unglingastigi þó að í einstaka skóla sé hún skyldunámsgrein í 8. 

bekk. Mismunandi er eftir skólum hversu mikil heimilisfræði er kennd og hvenær hún 

byrjar.  

Í þessu verkefni er spurningin „Af hverju er mikilvægt að kenna um næringu í 

heimilisfræði og hvernig er hægt að gera það?“ lögð til grundvallar. Slæmt 

heilsufarsástand hefur aukist til muna á síðustu árum/áratugum bæði hérlendis sem og 

erlendis. Það er því mikilvægt að byrja strax á unga aldri að fræða börnin okkar um 

mikilvægi þess að borða rétt. Þegar verið er að kenna börnum að matreiða er gott að 

fræða þau jafnóðum um gildi næringarefna. Með því kennum við börnum að útbúa hollan 

og næringarríkan mat. Þess vegna þyrfti að auka áhersluna á fræðslu um næringu í 

heimilisfræðitímum. Með nýrri kynslóð getum við mögulega bætt heilsu landsmanna til 

muna.  
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2 Heilsufar barna 

Versnandi heilsufar barna hér á landi jafnt og erlendis er orðið alvarlegt vandamál og er 

þá sérstaklega verið að horfa til aukinnar ofþyngdar og offitu hjá börnum. Eitt helsta 

heilbrigðisvandamálið sem Evrópubúar standa frammi fyrir nú er offita og mun það verða 

áframhaldandi ógn ef engin afgerandi breyting verður hjá almenningi á lífsháttum (Hávar 

Sigurjónsson, 2006). Samkvæmt WHO er offita meðal barna í hlutfallinu eitt af hverjum 

þremur á aldrinum sex til níu ára sem þá mælast í yfirvigt eða of feit. Skýrslur WHO sýna 

einnig að meira en 50% fullorðinna eru í yfirvigt eða of feitir í 46 löndum í Evrópu (World 

health organization, 2015). 

Skilgreiningin á offitu samkvæmt WHO er „óeðlileg eða óhófleg uppsöfnun fitu sem 

hefur áhrif á heilsu“ (World health organization, e.d.b). Hjartavernd skilgreinir offitu út frá 

líkamsþyngdarstuðli (BMI) sem er reiknaður hæð(m)/þyngd(kg)2. Útkoman sýnir hvort að 

einstaklingurinn sé of þungur eða ekki. BMI stuðullinn er ekki gallalaus, þar sem hann 

tekur ekki tillit til líkamsbyggingar. Stuðullinn getur greint vöðvamikinn einstakling með 

offitu þó hann sé í mjög góðu formi. Einstaklingur er talinn vera of þungur þegar BMI er á 

bilinu 25-29,9 og í offitu þegar BMI er á bilinu 30-40+ (Hjartavernd, 2004). BMI formúlan 

fyrir börn er aðeins frábrugðin formúlu fullorðinna en grunnhugsunin er sú sama. Koma 

skal fram í formúlu barna: hæð og þyngd, fæðingadagur og ár og dagsetning 

líkamsmælinga (Centers for Disease control and prevention, e.d.). 

2.1 Aukin offita barna 

Mikil aukning hefur orðið á offitu og þá sérstaklega hjá börnum undir 5 ára aldri. 

Samkvæmt skýrslu Barnahjálpar sameinuðu þjóðanna (UNICEF) frá 2013, 

Alþjóðaheilbrigðismála-stofnuninni (WHO) og Alþjóðarbankanum var mikil aukning á 

yfirþyngd barna á milli áranna 2000-2013. Fjöldi barna í yfirþyngd jókst frá 32 milljónum í 

42 milljónir og enn að aukast í öllum heimshlutum og þá sérstaklega í ríkjum Asíu og 

Afríku. Á árunum 2000-2013 jókst fjöldinn úr 1% í 19% í Afríku og úr 3% í 7% í Suð-austur 

Asíu. Fjöldi barna undir 5 ára aldri sem eru í yfirvigt árið 2013 var 18 milljónir í Asíu, 11 

milljónir í Afríku og 4 milljónir í Suður-Ameríku og Karíbahafinu. Lægsta tíðni barna í 

yfirvigt var í Suður-Ameríku og Karíbahafinu og hefur lítið breyst síðastliðin 13 ár. Í 

löndum sem eru fjölmenn eins og Argentína, Brasilía, Chile, Perú og Bólivíu hefur 

aukningin aðeins verið um 7%. Ef að þessi þróun heldur áfram mun börnum undir 5 ára 
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aldri sem eru í yfirvigt fjölga um 11% á heimsvísu árið 2015 (World health organization, 

2014). Þetta er því gífurlegt vandamál sem allur heimurinn verður að taka þátt í að leysa.  

Hvernig er staðan í Evrópu? Hlutfall fólks í yfirþyngd í Evrópu er mjög hátt samkvæmt 

skýrslum WHO, þar hefur offita einnig aukist meðal barna og er það eitt alvarlegasta 

heilbrigðisvandamálið á 21. öld. Vandamálið er alþjóðlegt, það hefur áhrif víða um heim 

og algengi hefur aukist hratt á heimsvísu. Börn í yfirvigt eru líklegri til að vera of feit á 

fullorðinsárunum og fá sjúkdóma eins og hjartasjúkdóma og sykursýki tegund 2 (World 

health organization, e.d.a).  

Offita á Íslandi hefur aukist og mikið hefur verið rætt um offitu undanfarið og tölur 

sýna að við erum ein feitasta þjóð álfunnar, hlutfall of feitra á Íslandi er 21% á meðan 60% 

Íslendinga eru yfir kjörþyngd. Offita er ein helsta heilsufarsógnin sem Íslendingar glíma 

við. Samkvæmt tölum frá OECD eru Íslendingar í 6. sæti yfir feitustu þjóðirnar í Evrópu. 

Tíðni offitu á Íslandi hefur aukist til muna, árið 2000 var hún 12% en hefur hækkað í 20% á 

10 árum (Guðmundur, 2015). Árið 2004 voru um 23% 9 ára barna yfir kjörþyngd (Hávar 

Sigurjónsson, 2006). Í rannsókn frá Lýðheilsustöð frá árinu 2009 mældust 21,3% barna á 

aldrinum 5–15 ára á Íslandi of þung. Einnig var rúmur fjórðungur þeirra eða um 5,5% sem 

mældust of feit. Ef hlutfallið er umreiknað í fjölda barna þá eru 2650 börn á Íslandi of feit 

(Tryggvi Helgason, 2011).  

Talið er að þau börn sem eru í ofþyngd á barnsaldri séu líklegri til að vera í ofþyngd á 

fullorðinsárum eða um 70% þeirra verði það. Að vera í ofþyngd hefur mikil áhrif á heilsu 

barna, þau eru í aukinni hættu á að fá sykursýki tegund 2, astma, of hátt kólesteról magn í 

blóði ásamt of háum blóðþrýsting. Fylgikvillar ofþyngdar eru margir og alvarlegir og 

mikilvægt er að kenna börnum að velja og borða hollan, góðan og næringaríkan mat 

(Evers, 2012). Mikil fylgni er á milli ofþyngd foreldra og offitu barna þeirra. 80% barna sem 

eru í ofþyngd eiga of þunga foreldra. Foreldrar hafa oft áhyggjur af þyngd barna sinna og 

getur það hjálpað til við að breyta lífstíl fjölskyldunnar (Hávar Sigurjónsson, 2006). 

2.2 Verra mataræði og hreyfingarleysi 

Rannsóknir víða um heim sýna að hreyfingarleysi og óæskilegt mataræði sé alvarlegt 

vandamál. Það er ógn sem er vanmetin gagnvart heilsu og lífsgæðum, ekki aðeins á 

Vesturlöndum heldur einnig um víða veröld.  

En hvað er það sem hefur breyst svona mikið í samfélagi okkar? Á undanförnum árum 

hefur framboð á orkuríkum mat stóraukist ásamt því að skammtastærðir hafa stækkað 

mikið. Markaðsetning orkuríkra matvæla er mikil og hefur það hvatt fólk til ofneyslu. Ein 

af heilsufarsógnum er markaðsetning á óhollum matvælum, sælgæti og gosi. Aukning á 



11 

neyslu gosdrykkja og sælgætis er mikil og er það mjög orkurík fæða. Um helgar er mikil 

markaðsetning á svo kölluðum nammibörum þar sem oft er helmings afsláttur á sælgæti. 

Gerð var úttekt á allri sölu sælgætis úr nammibörum og sýndi hún að 800 tonn af sælgæti 

selst úr þessum börum á hverju ári. Borða nú Íslendingar um 6000 tonn af sælgæti á ári. 

Gerir það um 19 kg á íbúa sé miðað við hvern Íslending (Elva Gísladóttir og Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir, 2011).  

Tómstundir barna og unglinga hafa breyst til muna, börn eru mikið fyrir framan 

sjónavarp og að spila tölvuleiki. Það er af sem áður var þegar börn léku sér í útileikjum og 

ærsluðust úti. Við þessar breytingar á mataræði og hreyfingu hefur holdafar okkar breyst 

mikið síðustu áratugi. Við stöndum því frammi fyrir samfélagslegum vanda sem hefur 

mikil áhrif á lífsgæði og heilbrigðisútgjöld (Hávar Sigurjónsson, 2006). Hér áður fyrr mátti 

sjá götur fullar af börnum sem léku sér úti, börn hjóluðu allt sem þau fóru og gengu í 

skólann. Eftir kvöldmat voru allir úti að leika sér saman, og börnin hópuðust saman í 

útileiki. Þetta er mikil breyting frá því sem nú er. Nú eru börn inni, mörgum hverjum er 

skutlað allt eða taka strætó, og fá börn fara nú í útileiki. Breytingar þessar hafa gífurleg 

áhrif á hreyfingu barna, þar sem hún hefur minnkað mikið. Mikil þörf er á að grípa inn í og 

gera breytingar á mataræði og hreyfingu barna. (Elísabet S. Magnúsdóttir, 2007). 

Erfðir og umhverfi eru ekki einu áhrifaþættirnir á þyngd, hegðun og menningu heldur 

einnig félagsleg staða. Fjölbreyttur matur og framboð á mat fyrir fólk með lágar tekjur 

getur verið af skornum skammti, sérstaklega þegar það kemur að hollum mat. Aðgengi að 

hollum mat eins og ávöxtum og grænmeti er verra en að óhollum mat. Algengt er meðal 

bandaríkjamanna að borða á skyndibitastöðum, sá matur inniheldur mun fleiri 

hitaeiningar og oft verra næringarinnihald en heimatilbúinn matur. Fólk sem borðar oft á 

skyndibitastöðum innbyrðir allt að 200 fleiri hitaeiningar en fólk sem borðar heimatilbúinn 

mat, einnig hafa skammtastæðir stækkað á veitingastöðum (Mercer, 2010).  

Stjórnvöld geta haft áhrif á fæðuval með því að stuðla að bættu mataræði íbúa og 

upplýsa þá um heilbrigðari kost, hafa meira framboð á hollum mat og lækka verð á slíkum 

mat. Hægt er að gera matar- og næringaráætlanir en þær geta hjálpað til við að ná tökum 

á mataræði fólks. Ásamt því að hafa ávexti sýnilega í skólum en þá eru meiri líkur á að 

börn kjósi að borða ávextina. Aukin neysla á ávöxtum hefur sýnt fram á að það hvetji börn 

til að borða hollara og þannig þróa þau frekar með sér hollari lífshætti (World health 

organization, 2015). 
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2.3 Fylgikvillar offitu 

Framangreindar upplýsingar sýna fram á að mikil ógn stafar af offitu, offita er mjög 

alvarleg og mikilvægt er að grípa fljótt inn í þannig að hægt sé að koma í veg fyrir hina 

ýmsu fylgikvilla offitu. Offita getur aukið hættu á mörgum sjúkdómum og haft þannig áhrif 

á heilsu manna. Sjúkdómarnir geta verið sykursýki tegund 2, háþrýstingur, ýmis 

krabbamein, heilablóðfall, hjarta- og æðasjúkdómar og fleira. Hjarta- og æðasjúkdómar 

eru einna algengastir og eru þeir í fyrsta sæti yfir dauðsföll í heiminum. Árlega deyja um 

17 milljónir manna vegna kransæðasjúkdóma. Áður fyrr var sykursýki tegund 2 nær 

einungis hjá fullorðnum en í dag er alltaf að verða algengara að hann finnist í börnum. 

WHO spáir fyrir að dauði vegna sykursýki tegund 2 muni aukast um 50% um allan heim á 

næstu 10 árum (Mercer, 2010). 

Tíðni hjartasjúkdóma hefur aukist í þróunarlöndunum og þetta vandamál er líka að 

verða alvarlegt á meðal fátæks fólks því að það fær ekki nógu næringaríkan mat til þess að 

fá þá orku og næringu sem það þarf til þess að geta lifað heilbrigðu lífi. Ekki er gott fyrir 

líkamann að það sé ójafnvægi á blóðsykrinum ásamt því að ónæmiskerfið sé bælt, það 

getur stuðlað að hinum ýmsu sjúkdómum (Hawkes, 2006). 

Vandamálin byrja yfirleitt á yngri árunum, lélegt fæðuval getur leitt til offitu og 

langvinnra sjúkdóma á unglings- og fullorðinsárum. Mataræði og fæðuval mótast í 

barnæsku og það er mjög erfitt að breyta því á fullorðinsárum. Mikilvægt er því að kenna 

börnum að velja og borða hollan og næringaríkan mat strax frá frumbernsku. 

Næringafræði í grunnskólum getur kennt börnum hvernig á velja hollari kostinn og bæta 

matarvenjur svo að börn þroskist og vaxi eðlilega (Hawkes, 2006).  

Börn sem eru of feit í æsku eiga á hættu að fá ýmsa langvinna sjúkdóma á 

fullorðinsárum svo sem: brjóstakrabbamein, lifrarsjúkdóma, stoðkerfisvandamál, 

gallblöðru sjúkdóma, nýrnasjúkdóma o.fl. (Elliott, e.d.). Brynhildur Briem rannsakaði hæð 

og þyngd 9 ára barna á höfuðborgarsvæðinu árið 1999 til að kanna hvort að börn væru í 

kjörþyngd eða yfirþyngd. Niðurstöður Brynhildar sýndu að frá 1958 til 1998 jókst tíðni 

offitu og ofþyngdar barna mikið. Árið 1958 sýna mælingar að 0,7% stúlkna voru of feitar 

og 1,0% stráka. Einnig mældust 8% stúlkna og 3,4% stráka of þung. Því hafa 6,5% barna 

verið yfir kjörþyngd árið 1958. Árið 1998 voru 5,0% barna of feit og 18,6% of þung sem 

þýðir að 23,7% barna voru yfir kjörþyngd (Embætti landlæknis, 2013).  

Hugtakið efnaskiptavilla náði ekki fótfestu fyrr en um 1988. Hefur verið erfitt að koma 

sér saman um skilgreiningu á henni en þrátt fyrir það fjölgar þáttum vandans 

(Innkirtlasjúkdómar: Vefsíða fyrir læknanema, e.d.). Hugtakið efnaskiptavilla er notað til 

að lýsa ákveðnu líkamsástandi sem hefur í för með sér aukna áhættu á sykursýki 2 og 
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hjarta- og æðasjúkdómum. Efnaskiptavilla er eitt af því sem hrjáir fólk sem er of feitt og 

sérstaklega þá sem eru með mikla kviðfitu, en getur hún einnig komið fram hjá fólki sem 

er í eðlilegri líkamsþyngd. Í Bandaríkjunum er talið að 25% einstaklinga séu með 

efnaskiptavillu. Einkenni efnaskiptavillu eru há þríglýseríði í blóði, kviðfita, hár 

blóðþrýstingur, lágt HDL – kólesteról og hækkaður blóðsykur. Ástand þetta eykur hættu á 

hjarta- og æðasjúkdómum (Hjartalíf.is, 2015), ásamt því að líkur aukast á að fá 

heilablóðfall. Einstaklingur sem hefur einnhvern þessara sjúkdóma þarf ekki endilega að 

vera með efnaskiptavillu (Mayo clinic staff, e.d.). 

Gerð var rannsókn á efnaskiptavillu í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörk og einnig í Reykjavík 

á vegum Rannsóknarstofu í næringarfræði. Markmiðið var að kanna áhrif holls mataræðis. 

Mataræðið einkenndist af heilnæmum norrænum matvælum og var kannað hvernig það 

hafði áhrif á fólk með byrjandi efnaskiptavillu. Mataræðið, sem einkennist af grófum 

kornvörum og heilkornum, einnig matvæli úr rúgi, byggi og höfrum, var hannað út frá 

Norrænu ráðleggingunum frá árinu 2004. Þátttakendum var skipt niður í tvo hópa, 

íhlutunarhóp sem borðaði einungis holla norræna matinn og viðmiðunarhóp sem borðaði 

hefðbundinn mat. Fólkið sem tók þátt í rannsókninni var á aldrinum 30-65 ára og með 

líkamsþyngdarstuðul (BMI) 27-38 kg/m2 og var að minnsta kosti með tvo áhættuþætti 

efnaskiptavillu. Þátttakendur áttu að velja sér grófkornabrauð sem innihéldu jafnt og eða 

meira en 6 grömmum af trefjum í hverju 100 grömmum. Rík áhersla var lögð á neyslu 

grænmetis, ávaxta og berja, þá sérstaklega bláber og aðalbláber. Einnig áttu þeir að borða 

fisk þrisvar sinnum í viku og tvær þessara máltíða áttu að vera feitur fiskur og ein af 

mögrum fiski auk þess að velja magurt kjöt með 10% af fitu. Þátttakendur máttu velja tvo 

skammta af mjólkurvörum daglega og nota repjuolíu til steikingar. Sykur- og saltneysla 

átti að stilla í hóf og drekka átti vatn við þorsta og við máltíðir. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að norræn hráefni bættu heilsu almennings á Norðurlöndunum, 

en kom það ekki fram í niðustöðum að þetta hafi dregið úr efnaskiptavillu. (Óla Kallý 

Magnúsdóttir og Svandís Erna Jónsdóttir, e.d.). 

WHO gaf út matar- og næringaráætlun fyrir Evrópu sem gildir til ársins 2020. Markmið 

áætlunarinnar er að draga úr sjúkdómum tengdu mataræði, fækka dauðsföllum og 

minnka offitu og vannæringu sem hefur neikvæð áhrif á heilsu og vellíðan. Tilgangurinn er 

að stuðla að bættum matarvenjum og næringarástandi í Evrópu. Mikilvægt er að stuðla að 

jafnrétti kynjanna með því að taka tillit til félagslegra, menningalegra og líffræðilegra 

þátta sem hafa áhrif á val á næringu. Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á fæðuval 

og eru samfélagsmiðlarnir einn af þeim þáttum. Auglýsingar koma þar sterkt inn en þær 

beinast oft að börnum. Einnig er mikilvægt að fyrir fagfólk sem sér um að fræða 
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almenning um næringu eins og heimilisfræðikennarar og næringarfræðingar að samhæfa 

næringarstefnu sína með heilsugæslunni svo að þær séu skýrar fyrir árið 2020. 

Upplýsingar, stutt inngrip og ráðgjöf um hollt mataræði og áhrif þeirra á heilsu mun bæta 

heilsu almennings í framtíðinni (World health organization, 2015).  

Ekki er alveg vitað hvort að hættan á heilsufarsvandamálum byrji þegar einstaklingur 

er að þyngjast, en vandamálið fer versnandi þegar hann er komin í yfirþyngd og er talin 

vera offitusjúklingur. Offita skerðir lífsgæði einstaklingsins sjálfs og fjölskyldu hans, einnig 

kostar það heilbrigðiskerfið miklar fjárhæðir að sjá um offitusjúklinga. Hægt er að koma í 

veg fyrir ofþyngd og offitu með því að borða færri hitaeiningar en brennt er á dag. Til þess 

að ná þessum markmiðum er hægt að takmarka orkuinntöku frá heildar fitu og skipta út 

mettaðri fitu í ómettaða fitu. Einnig með því að minnka neyslu á sykri og viðbættum sykri 

og auka neyslu á ávöxtum, grænmeti, hnetum og heilkornum. Annað ráð er að hreyfa sig 

daglega að lágmarki í 30 mínútur, þannig er mögulega hægt að brenna fleiri hitaeiningum 

og með því getur orkuinntakan orðið meiri (World health organization, 2013).  

Helsta ástæða aukinnar offitu hefur verið sögð lítil hreyfing og óhollar matarvenjur 

(Mercer, 2010). Má rekja offitu til aukinnar neyslu á sykraðri og fitumikilli fæðu sem 

jafnframt er næringarsnauð og inniheldur lítið af vítamínum, steinefnum og öðrum 

snefilefnum (Mercer, 2010).  
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3 Mikilvægi næringarefnanna  

Næringarfræði fjallar um matinn og næringarefnin sem við innbyrðum og hvernig 

líkaminn breytir honum í mikilvæga orku sem við þurfum á að halda frá degi til dags. 

Næringarfræðin hefur þróast mikið síðastliðin 40 ár og er enn í þróun og hefur þekking 

manna aukist gríðarlega á mörgum sviðum og sífellt er verið að rannsaka fleiri þætti 

næringar og auka þannig við þekkingu fólks.  

3.1 Saga næringarfræðinnar 

Næringarfræði hefur verið til í þó nokkurn tíma, en var ekki eins nákvæm og 

næringarfræði nútímans. Þörfin fyrir kennslu á næringarfræði hefur aldrei verið jafn mikil 

og nú til dags vegna aukinnar hættu á offitu og lélegum matarvenjum vegna þess hve 

erfitt er að velja hollan mat úr öllu því framboði af mat sem nú stendur til boða (Contento, 

2011). Næringarfræði fjallar um næringu og áhrif hennar á mannslíkamann. Góð næring 

er nauðsynleg fyrir vöxt og þroska barna og forsenda góðrar heilsu fólks á öllum aldri. 

Sambandið milli heilsu og næringar felur í sér ótal margt sem tengist mat. Frá upphafi 

mannkynssögunnar kenndu fjölskyldur og matarmenning einstakra þjóða eða 

þjóðfélagshópa fólki allt um mat og reglur eða hefðir varðandi mat, hvað mátti og hvað 

mátti ekki. Auðveldara var þá að velja rétt fæði og augljóst var hvað var í matnum sem 

stóð fólki til boða enda nánast allur matur framleiddur á heimilunum. Breyttingar urðu 

með aukinni matvælaframleiðslu og breyttum neysluvenjum. Formlegt upphaf kennslu á 

næringarfræði í Bandaríkjunum má rekja til þess að yfirvöld í Bandaríkjunum fóru árið 

1917 að gefa út opinberar ráðleggingar um mataræði. Tilgangurinn var að upplýsa fólk um 

vel samsetta fæðu með það í huga að breyta matarvenjum þjóðarinnar til hins betra. 

Samkvæmt ráðleggingum er æskilegt að borða ákveðið magn af orkuefnunum, þ.e. 

próteini, fitu og kolvetnum á dag. Ráðleggingar fjalla um hvernig á að borða rétt samsetta 

fæðu. Hægt er að nota fæðuhringinn til þess en hann flokkar matinn í ákveðna hópa sem 

hægt er að nota til að velja fjölbreytt fæði og fá öll þau orkuefni og næringarefni sem við 

þurfum (Conento, 2011). 

Manneldismarkmið voru sett af Manneldisráði Íslands sem var opinber stofnun á 

vegum heilbrigðisráðuneytisins. Embættis landlæknis sér nú um að gefa út opinberar 

ráðleggingar um mat og næringu. Fyrstu manneldismarkmið Íslendinga komu út árið 

1987. Þessar ráðleggingar voru um heilsusamlegt mataræði sem tóku mið af nýjum 
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rannsóknum í næringarfræði, heilsufari þjóðarinnar og innlendum framleiðsluháttum. 

Markmiðið með þessum ráðleggingum var að bæta og efla heilbrigði þjóðarinnar og voru 

þær miðaðar af einstaklingsþörfum frá tveggja ára aldri. Minnka átti sérstaklega sykur- og 

fituinnihald matar og meginmarkmiðið var að heildarneysla orkuefna miðaðist við að 

viðhalda eðlilegri líkamsmynd. Auka átti einnig kolvetnaneyslu einkum á grófu brauði, 

kartöflum, grænmeti og ávöxtum. Minnka átti neyslu á fitu, hæfilegt var að fitan veitti 

ekki meira en 35% af orkunni og hlutfall fjölómettaðrar og mettaðrar fitu var aukin í allt 

að 0,4%. Til þess að ná þessum markmiðum var gott að skera fituna frá kjöti og drekka 

fituminni mjólkurvörur og velja frekar mjúka fitu heldur en harða fitu. Prótein neysla átti 

að vera sú sama og var mikilvægt að hafa hana ríflega því prótein er mikilvægur orkugjafi 

sem sem sér um viðhald og uppbyggingu frumna líkamans, þannig að hæfilegt magn af 

próteini átti að vera að minnsta kosti 10% orkunnar. Saltneyslu átti að minnka og átti hún 

að vera undir 8 g á dag fyrir fullorðna ef hún var meiri gat það aukið hættuna á 

háþrýstingi. Hægt var að nota önnur bragðmikil krydd í stað þess að nota borðsalt og 

þannig minnka neyslu á salti. Samkvæmt neyslukönnun manneldisráðs var of lítið af D-

vítamíni í fæðu Íslendinga miðað við ráðlagan dagskammt. Hægt var að bæta það með því 

að taka lýsi. Íslendingum var ráðlagt að borða fjölbreyttan mat úr eftirfarandi 

fæðuflokkum: Kornmat, mjólkurmat, grænmeti og ávöxtum, kjöti, fiski og eggjum. Engin 

ein fæðutegund er með öll þau næringarefni sem líkaminn þarfnast heldur er gott að 

borða úr öllum fæðuflokkunum til þess að forðast næringarefnaskort (Alþingi, 1988-89). 

Nýjustu ráðleggingarnar voru gefnar út árið 2014 af Embætti landlæknis og eru þær mjög 

svipaðar gömlu manneldismarkmiðunm en þó með ýmsum breytingum (Embætti 

landlæknis, 2014b).  

3.2 Ráðleggingar um mataræði 

Ráðleggingar um mataræði byggja á vísindalegum rannsóknum, til er bæklingur sem 

ætlaður er fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri. Í þeim bæklingi er fullorðnum og 

börnum ráðlagt að borða matvæli sem eru rík af næringarefnum, svo sem grænmeti, 

ávexti, hnetur, ber, fræ, heilkornavörur, baunir, feitan og magran fisk, olíu, fituminni 

mjólkurvörur og kjöt ásamt því að drekka nóg af vatni. Hollur matur gefur aukna orku og 

stuðlar að betri heilsu. Að borða fjölbreyttan mat í hæfilegu magni er lykilatriði góðrar 

heilsu. Gott er að skipuleggja máltíðir og innkaup þannig að öruggt sé að valið sé það sem 

er best fyrir fjölskylduna eða einstaklinginn. Gott er að velja matvörur merktar 

skráargatinu ef það er hægt, því þær eru hollari en sömu vörur í öðrum flokki (Embætti 

landlæknis, 2014b). 



17 

Skráargatið er merki sem uppfyllir ákveðin skilyrði varðandi samsetningu næringarefna. 

Skilyrði sem uppfylla þarf til að fá að bera merkið þarf að vera: minni og hollari fita, minni 

sykur, minna salt og meira af trefjum og heilkorni (Embætti landlæknis, 2015a).  

Íslensku ráðleggingarnarnar byggja á Norrænu næringaráðleggingunum (NNR) sem 

byggja á miklum fjölda vísindalegra rannsókna. Nýjustu NNR komu út árið 2012 og voru 

um eitt hundrað vísindamenn sem komu að gerð þeirra. Ástæðan fyrir nýju NNR var ekki 

að breyta ráðleggingunum heldur að endurbæta og styrkja núverandi ráðleggingar. Það 

var aðallega verið að endurbæta mataræðið og lögð var meiri áhersla en áður á gæði 

matvæla. NNR fjalla um mataræði og hversu mikið við eigum að borða af ákveðnum 

næringarefnum. NNR gefa einnig tillögur um æskilega hreyfingu sem muni stuðla að því 

að fyrirbyggja lífstílssjúkdóma. Fram kemur í NNR að ráðlagt sé að borða nóg af grænmeti, 

ávöxtum og berjum, borða reglulega fisk, jurtaolíu, fituminni mjólkurvörur og kjöt og 

takmarka neyslu á rauðu kjöti, salti, sykri og áfengi. Hvert Norðurlandanna byggir sínar 

ráðleggingar á NNR en þær eru mismunandi milli landanna. Þær eru aðlagaðar að þörfum 

hvers lands fyrir sig þar sem mataræðið er ólíkt vegna þátta eins og t.d. matarmenningar, 

legu landa, gróðurfars og dýralífs (norden, 2013).  

Í íslensku ráðleggingunum er börnum og fullorðnum ráðlagt að borða fimm skammta 

af grænmeti og ávöxtum eða 500 g samtals. Mikilvægt er að bæta heilkornum í mataræði 

sitt allavega tvisvar sinnum á dag því það þau innihalda B-vítamín, E-vítamín, magnesíum 

og trefjar sem er nauðsynlegt fyrir meltingu (Embætti landlæknis, 2014b). 

Fiskur er einnig góður próteingjafi og eru mikilvæg næringarefni í honum eins og 

selen og joð. Feitur fiskur eins og t.d. lax er auðugur af D-vítamíni og ómega-3 fitusýrum. 

Æskilegt er að borða fisk tvisvar til þrisvar sinnum í viku (Embætti landlæknis, 2014b). Kjöt 

skal borða í hófi en í kjöti eru mikilvæg næringarefni svo sem prótein, járn og önnur 

steinefni. Mikilvægt er að velja ferska kjötvöru í staðinn fyrir unnar kjötvörur og feitar 

kjötvörur, þar sem hátt saltmagn er í unnum kjötvörum. Kjöt ætti að vera í boði tvisvar til 

þrisvar á viku. Nauðsynlegt er að hafa annað slagið fuglakjöt, grænmetisrétti eða 

baunarétti í öðrum máltíðum vikunnar (Embætti landlæknis, 2014b). 

Mjólk og mjólkurvörur innihalda næringarefni eins og prótein, kalk, joð og önnur 

stein- og snefilefni. Ráðlagt er að velja fituminni mjólkurvörur og ósykraðar eða lítið 

sykraðar mjólkurvörur sem eru án sætuefna. Hæfilegt magn eru tvö glös, diskar eða dósir 

af mjólkurvörum eða mjólk. Takmarka neyslu á feitum mjólkurvörum eins og nýmjólk, 

rjóma og feitum ostum og smjöri (Embætti landlæknis, 2014b). 

Þegar fita er notuð í matargerð skal velja mjúka fitu, hún er ómettuð en hörð fita er 

mettuð. Mjúk fita er hollari og dregur út hættu á hjarta- og æðasjúkdómum. Mjúk fita 
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finnst í fæðu úr jurtaríkinu eins og t.d. í hnetum, fræjum, lárperu og í feitum fiski (Embætti 

landlæknis, 2014b). Þegar kemur að því að krydda mat skal nota salt í hófi, með því að 

draga úr saltneyslu minnka líkurnar á hækkuðum blóðþrýstingi og einnig minnka líkurnar á 

að fá magakrabbamein (Embætti landlæknis, 2014b). Viðbættur sykur er að verða 

algengari í fæðu Íslendinga, um 80% af viðbættum sykri kemur úr gosdrykkjum, sælgæti, 

ís og kökum. Vörur sem innihalda mikið af viðbættum sykri er oftast óhollur matur sem 

veitir engin næringarefni (Embætti landlæknis, 2014b). Þetta þarf að hafa í huga þegar 

verið er að kenna börnum næringarfræði, mikilvægt er fyrir börn að fá ráðlagðan skammt 

úr hverjum flokki fyrir sig.  

Opinberar ráðleggingar virðast mögulega geta hafa áhrif á mataræði fólks. Þó nokkuð 

margir hafa bætt lífsvenjur sínar og eru farnir að neyta hollari fæðu ásamt því að auka 

hreyfingu sína. Í síðustu landskönnun frá árinu 2010-2011 kemur í ljós að hér á landi hafa 

orðið breytingar og hefur neysla á mettaðri fitu minnkað úr rúmum 20% af heildarorkunni 

í 14,5% að meðaltali frá árinu 1990. Notkun á smjörlíki, fullfeitum mjólkurvörum og smjöri 

hefur minnkað. Voru landsmenn á góðri leið með að minnka áhættu á 

kransæðasjúkdómum. Frá árinu 1981-2006 fækkaði ótímabærum dauðsföllum um 80% 

hér á landi af völdum kransæðasjúkdóma. Breyting sú er talin vera vegna lágkolvetna 

mataræðis sem hefur orðið vinsælt hér á landi. Sé ætlunin að bæta aukafitu í mataræði er 

mikilvægt að velja holla fitu. Þá er mikilvægt að velja ómettaða fitu sem finna má meðal 

annars í hnetum, feitum fiski, jurtaolíum, lárperum og lýsi. Það þarf að minnka neyslu á 

mettaðri fitu en er hún í feitu kjöti, smjöri, smjörlíki, kökum, sælgæti, kexi og feitum 

mjólkurvörum. Mikilvægt er að auka neyslu á grænmeti, ávöxtum og grófu kornmeti. 

Skipta matarvenjur gríðarlega miklu máli í baráttu við langvinnandi sjúkdóma (Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir og Elva Gísladóttir, 2014).  

Því er mikilvægt að við höldum áfram aðvekja áhuga fólks á hollri fæðu og hugum að 

því hvað við setjum ofan í okkur. Það er því vert að skoða það hvort skólinn geti ekki 

hjálpað við að vekja upp áhuga hjá nemendum á hollum og næringarríkum mat. Það væri 

góð byrjun. Þess vegna er mikilvægt að við bjóðum nemendum upp á góða 

næringarfræðslu. Aukin kennsla í næringarfræði sem beindist sérstaklega að því nú þegar 

að hjálpa börnum að velja rétta fæðu sem saman stendur af þeim næringarefnum sem 

þau þarfnast er hægt að uppfræða kynslóð af fólki sem mun í framtíðinni kenna sínum 

börnum að borða rétta fæðu.  
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3.3 Maturinn 

Matur hefur alltaf verið ein af frumþörfum mannsins, en það sem við þurfum að hafa í 

huga er að matur er ekki bara matur, maturinn þarf að fullnægja þörfum líkamans fyrir 

orku- og næringarefni. Vöðvarnir, heilinn, hjartað og lifrin eru dæmi um líkamshluta sem 

þurfa orku til þess að starfa eðlilega, þessi orka kemur frá matnum sem við borðum. 

Fæðan sem við borðum gefur okkur orku og næringu, einnig hefur hún félagslegt og 

menningarlegt gildi. Gildi eru hugmyndir um hvað sé gott og æskilegt fyrir okkur.  

3.4 Næringarefnin 

Í líkama okkar eru sömu efni og við fáum úr matnum sem við borðum, líkaminn 

samanstendur af vatni, próteini og fitu ásamt ýmsum vítamínum og steinefnum (Elísabet 

S. Magnúsdóttir, 2007). Vatn er nauðsynlegt fyrir líkama okkar og er líkaminn að mestu 

leyti úr vatni eða 50-66% af heildar líkamsþyngd. Vatn stjórnar hitastigi líkamanns og 

flytur mikilvæg næringarefni um hann ásamt því að losa líkamann við úrgangsefni. 

Nauðsynlegt er að drekka a.m.k. 6─8 glös af vökva á dag. Tapist vökvi úr líkamanum vegna 

niðurgangs eða uppkasta þarf að bæta upp þann vökva sem tapast hefur annars getur 

orðið ójafnvægi á saltbúskap líkamans. Kolvetni finnast bæði í hollum og óhollum mat, 

brauði, mjólk, poppkorni, kartöflum, smákökum, gosi, korni og kökum. Kolvetni skiptast í 

sykrur, trefjar og sterkju. Kolvetnarík fæða er mikilvæg fyrir hollt mataræði. Kolvetni gefa 

líkamanum glúkósa sem við breytum í orku sem við notum til þess að hreyfa okkur og 

halda okkur uppi yfir daginn. Ekki eru öll kolvetni holl, það eru gæði kolvetnanna sem 

skiptir máli og þess vegna þarf að velja vel. Góð kolvetni eru óunnin korn eða lítið unnin 

sem er að finna m.a. í grænmeti, ávöxtum, heilkorna vörum og baunum. Óhollari kolvetni 

eru pasta og brauð úr hvítu hveiti, gos og unnin matur með viðbættum sykri (Harvars T.H. 

Chan, e.d.).  

Prótein er einnig mikilvægur orkugjafi fyrir líkamann. Úr próteinum fær líkaminn 

amínósýrur til uppbyggingar nýrra frumna í líffærum og til viðgerða á gömlum frumum, 

búa til hormón og ensím ásamt því að halda ónæmiskerfinu heilbrigðu. Ef ekki er 

borðaður matur sem inniheldur prótein mun það taka líkamann lengri tíma að jafna sig á 

veikindum og eru meiri líkur á því að veikjast fljótt aftur. Prótein er í kjöti, fiski, kjúkling, 

eggjum og mjólkurvörum, auk þess hnetum og baunum. Úr fitu fær líkaminn fitusýrur sem 

hjálpa til við vöxt og að búa til nýjar frumur og hormón. Vítamínin A, D, E og K eru 

fituleysanleg vítamín sem þýðir að þau eru geymd í fituvefjum líkamans og hægt er að 

nota þau síðar. Þessi vítamín eru geymd í fituvefnum og lifrinni. Fita hjálpar einnig til við 

að vernda líffærin gegn áverkum og halda hita á líkamanum (Breast cancer, 2016). 
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Vatnsleysanleg vítamín frásogast vel í þörmum og varðveitast ekki í líkamanum heldur 

skilar sér út með þvagi ef tekið er of mikið af þeim. Vatnsleysanleg vítamín eru B og C- 

vítamín (Vítamín.is, e.d.). Steinefni eru einnig mjög mikilvæg fyrir líkamann og eru þau 

ólífræn efni sem varðveitast í því formi sem þau koma í. Steinefni eru óbreytanleg og 

ekkert hefur áhrif á þau eins og hiti og ljós og þau breytast ekki við meltingu né upptöku. 

Steinefni byggja upp sterk bein og tennur og stjórna vökvajafnvægi í líkama okkar. Einnig 

taka þau þátt í efnahvörfum sem umbreytir næringarefnum sem við borðum í mikilvæga 

orku (Vítamín.is, e.d.). Steinefnið járn er skilgreint sem snefilefni og gefur blóðinu rauðan 

lit. Járn er byggingareining blóðrauða og sér það um súrefnisflutning frá lungum til vefja 

líkamans og tekur þátt í efnahvörfum hans. Járn hjálpar ónæmiskerfinu að starfa eðlilega 

og gegnir hlutverki við að mynda taugaboðefni og hjálpar heilanum að þroskast. Líkaminn 

inniheldur mest af kalki og vegur það 1,5 - 2% af líkamsþyngd okkar (Vítamín.is, e.d.). Kalk 

er í mestum hluta í tönnum og beinum eða um 99%, þess vegna er kalk mikilvægt til þess 

að viðhalda heilbrigðum tönnum og til þess að styrkja beinin, þessi 1% eru í blóði og 

vefjum líkamans. Kalkið gegnir hlutverki í vöðvasamdráttum, taugaboðefnaflutningi, 

efnaskiptum frumna og storkun blóðs (Vítamín.is, e.d.).  

Nú til dags velur fólk mat sem seður hungrið og fullnægir seddu tilfinningunni en 

hugsar minna um það hvort að fæðan sé næringarík og hvort hún sé eitthvað sem 

líkaminn þarf á að halda (Elísabet S. Magnúsdóttir, 2007). Framboð fæðu í dag er gjörólík 

því sem áður var þegar aðeins var til kjöt, fiskur, egg, mjólk, korn, hnetur og takmarkað 

magn af grænmeti og ávöxtum.  

3.5 Fæðuval 

Við fyrstu sýn virðist vera svo auðvelt að borða hollt og það ætti að vera auðvelt fyrir alla 

að velja og kaupa hollan mat. Margir þættir í sjónvarpinu fjalla um gildi holls mataræðis 

og það er verið að auglýsa hollan mat ásamt því að upplýsa um það hvað á að borða og 

hvað ekki. En það er ekki svo auðvelt, hollur matur er yfirleitt dýrari en óhollur matur og 

lágtekjufólk hefur síður efni á dýrari mat. Einnig er óhollur matur aðgengilegri og sparar 

tíma og fólk velur mjög ofta að fara auðveldu leiðina (Contento, 2011).  

Mikilvægt er að hafa tíma fyrir reglulegar máltíðir bæði litlar og stórar svo að 

blóðsykurinn falli ekki hratt því þá er frekar leitað í óhollan mat. Annað sem er mikilvægt 

er morgunmaturinn, að sleppa morgunmatnum leiðir gæti til þyngdaraukningar. Börn sem 

borða morgunmat eru orkumeiri, hegða sér betur og gengur betur að takast á við verkefni 

dagsins. Morgunmatur hefur góð áhrif á heilsu og því eru minni líkur á sjúkdómum eins og 

hjartasjúkdómum og sykursýki 2. Einnig örvar morgunmatur efnaskipti líkamanns og hefur 
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áhrif á jafnvægi þyngdar. Börn þurfa að innbyrða rétt magn af næringarefnum á dag til 

þess að vaxa og dafna, líka til þess að verða ekki of þung, fá tannskemmdir og önnur 

vandamál sem tengjast mataræði. Börn sem fá ekki næga næringu eiga það til að vera 

pirruð, áhugalítil og ósjálfstæð ásamt fleiri hegðunarvandamálum heldur en þau börn sem 

eru vel nærð. Fyrstu árin eru mikilvæg hvað varðar næringu og eru fyrstu árin 

mikilvægustu árin því þau geta haft langtímaáhrif á vöxt, þroska og heilsu okkar (Pamela 

C. Towery, Elizabeth S. Nix og Bilinda Norman, 2014). 

Könnun var gerð á mataræði 6 ára íslenskra barna á árunum 2011-2012. Markmið 

þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um neyslu matvæla og næringarefna 6 ára 

Íslendinga. Meðal annars voru niðurstöður rannsóknarinnar þær að um helmingur 6 ára 

barna neytti minna en 40 g af grænmeti daglega. Ávaxtaneysla var 83 g á dag, 

grænmetisneysla samsvaraði 44-55 g á dag en neysla á mjólk og mjólkurvörum var 

rúmlega 350 g á dag. Samkvæmt þessari rannsókn eiga 6 ára börn langt í land með að ná 

almennum ráðleggingum um grænmetis- og ávaxtaneyslu og harðri fitu og trefjaríku fæði 

(Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). 

Einnig var gerð könnun á 9-15 ára börnum árið 2003 og voru niðurstöðurnar mjög 

svipaðar. Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að D-vítamín inntaka og trefjaneysla var 

ekki nægjanleg, neysla á viðbættum sykri var of mikil samkvæmt daglegum ráðleggingum. 

Einnig var fiskineysla, neysla á grænmeti og ávöxtum ekki næg, náði hún aðeins helmingi 

af því sem ráðlagt er og er hún sú lægsta í Evrópu. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 

að það er þörf á að bæta mataræði barna og unglinga hér á landi (Inga Þórsdóttir og 

Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). 

3.6 Tengsl milli hegðunar og fæðu 

Í sumum tilfellum er hægt að sjá bein tengsl milli fæðu og hegðunar. Sýnt hefur verið fram 

á í rannsóknum að fitan hefur töluverð áhrif á hegðun okkar. Ómega-3 fitusýrur hafa áhrif 

á miðtaugakerfið og getur það haft áhrif á þroska miðtaugakerfisins. Allar frumuhimnur í 

líkamanum eru búnar til úr fitusýrum ásamt því að líkaminn nýtir fituna til þess að geta 

myndað frumuhimnurnar. Vegna mikilla breytingar á fæðuvenjum íslendinga höfum við 

tapað mikið af þeirri fitu sem við fengum hér áður fyrr úr fiski. Þar af leiðandi skiptir 

gríðarlega miklu máli að við tökum lýsi daglega en það er getur verið okkur lífsnauðsynlegt 

þar sem það inniheldur lífsnauðsynlegar fitusýrur og D-vítamín sem erfitt er að fá úr 

fæðunni (Michael Clausen, 2011).  

Einnig hefur svefn, hreyfing og mataræði áhrif á hegðun og getu barna í skóla. Í 

kennslubókum í heimilisfræði í grunnskóla er fjallað um Þrjú H – heilsunnar. Þau eru hollt 
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fæði, hreyfing og hvíld. Þegar verið er að hugsa um heilsuvernd barna er mikilvægt að 

huga að þessu þrennu. Þegar okkur líður vel andlega, líkamlega og félagslega þá köllum 

við það góða heilsu. Má segja að fæðuval ráði miklu um það hvort okkur líði vel eða illa 

núna eða seinna meir (Ellen Klara Eyjólfsdóttir og Jórunn María Magnúsdóttir, 2013). Ef 

farið er eftir þessum ráðlegginum og einbeitingin beinist að hvíld, hollustu og hreyfingu 

mun eflaust sjást breyting hjá börnum. Börn og unglingar ættu að hreyfa sig í minnst 60 

mínútur á hverjum degi. Gott er ef hreyfingin sé fjölbreytt, svo sem fara í leiki úti, hlaupa 

og kasta boltum, gönguferðir og skipulagðar íþróttastundir. Ekki er æskilegt að börn og 

unglingar sitji fyrir framan sjónvarp og tölvuskjái meira en tvær klukkustundir á dag 

(Lýðheilsustöð, 2008). Mikilvægt er fyrir börn og unglinga að fá næga hvíld. Börn á 

skólaaldri þurfa að sofa í níu tíma, þannig ná þau almennilegri hvíld og geta tekist á við 

verkefni dagsins. Svefninn breytist hjá unglingum og þurfa þau um eina klukkustund í 

viðbót við níu tímana. Það er vegna meira álags á gelgjuskeiðinu. Hafa niðurstöður 

rannsókna sýnt að lengd og gæði svefns hafi áhrif á minni og námsgetu barna. Góðar 

svefnvenjur barna og unglinga stuðla að hamingjusamara lífi, hollara mataræðis, meiri 

ábyrgð á heilsunni, eykur líkur á reglulegri hreyfingu og færni til að takast á við streitu 

(Jónína Lóa Kristjánsdóttir, e.d.). 

3.7 Óhollar fæðuvenjur  

Á undanförum fjórum áratugum í Bandaríkjunum hefur hlutfall offitu barna á aldrinum 6-

11 ára fjórfaldast frá 4,2% í 17% og þrefaldast hjá unglingum á aldrinum 12-19 ára frá 

4,6% í 17,6 %. Ein af ástæðunum eru sykraðir drykkir á borð við gosdrykki, djús, 

orkudrykki og íþróttadrykki sem hefur áhrif á þyngdaraukningu og offitu meðal barna. 

Sykraðir drykkir hafa einnig áhrif á heilsufar eins og minnkaða beinþéttni, tannskemmdir, 

höfuðverki, kvíða og svefnvandamál. Árið 2004 drukku unglingar að meðaltali 300 

hitaeiningar af sykruðum gosdrykkjum á dag. Í sykruðum gosdrykkjum er oftast koffín sem 

getur leitt til heilsufarsvandamála fyrir utan offitu, eins og kvíða, hlédrægni, lélegan svefn 

og tannskemmdir (Healthy eating research, 2009). Mikið magn af koffíni getur haft 

neikvæð áhrif á heilsu barna og unglinga. Í 600 ml kókflösku eru 50-70 mg af koffíni og í 

500 ml orkudrykk getur verið 150 mg af koffíni. Það er hægt að sjá tengingu milli þess að 

drekka sykraða drykki og að vera of feitur. Það ætti því að vara við mikilli neyslu á þessum 

drykkjum (Healthy eating research, 2009). 

Samkvæmt íslenskri könnun sem var gerð á árunum 2011-2012 á fæðuvenjum sex ára 

barna drukku þau mikið magn af gos- og svaladrykkum eða sem samsvaraði rúmlega 800 

ml á viku og þau 10% barna sem mest neyttu af gos- og svaladrykkjum drukku nálægt 

tveimur lítrum á viku. Neysla á kexi og kökum var þrisvar sinnum meiri en neysla á 
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trefjaríku brauði og meðalneysla á sælgæti var einnig há (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, 2006).  

Ýmis fyrirtæki eru að bjóða upp á tilbúna matvöru í allskyns pakkningum sem gerð er 

úr því sem talið er hér að ofan. Bætt er gerviefnum í matinn til þess að halda honum 

ferskum lengur. Fólk velur sér mat og drykki út frá mörgum þáttum eins og bragði, útliti, 

menningar og trúarlegum ástæðum og einnig hafa peningar mikil áhrif á fæðuval (Brown, 

2011). 

Ein af ástæðum þess að börn fá ekki næga næringu er vegna þess að forráðamenn 

hafa ekki efni á hollum mat, einnig geta verið aðrar ástæður eins og lítil vitneskja um 

heilbrigt mataræði. Fjölskyldur með lágar tekjur kaupa frekar mat sem er ódýr og það er 

oft matur sem er næringarsnauður og óhollari en matur sem kostar aðeins meira. Ódýr 

matur er oft á tíðum unnin matvara, mjólkurvörur sem innihalda mikinn sykur og fleira. 

Önnur ástæða fyrir því að börn fá ekki næga næringu er tími, sumir foreldrar hafa ekki 

tíma til þess að elda og sækja frekar í að fara á skyndibitastaði, sá matur inniheldur oft 

mikla fitu og „tómar“ hitaeiningar. Tómar hitaeiningar gefa orku en engin næringarefni 

eins og steinefni og vítamín, þess vegna er mikilvægt að velja næringarríkan mat (Áróra 

Rós Ingadóttir, 2015).  
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4 Hreyfing og heilbrigði  

Annar mikilvægur þáttur í hollum lífsháttum er hreyfing. Gæti lausnin á offitu barna legið 

meðal annars í hæfilegri hreyfingu? Við erum búin að sjá að of lítil hreyfing er einn af 

áhættuþáttum ofþyngdar og offitu barna og er því ógn fyrir samfélagið. Skólinn getur 

hjálpað til með að stuðla að meiri hreyfingu í íþróttum, einnig verða foreldrar að hjálpa til 

við að auka daglega hreyfingu barna sinna. Ef foreldrar og skólinn standa saman væri 

hægt að bæta lífstíl barna okkar. Eins og komið hefur fram hefur offita hjá íslenskum 

börnum farið hratt vaxandi frá áttunda áratugnum. Mælingar sýna fram á að 

grunnskólabörn á aldrinum 9 og 15 ára hreyfi sig minna en þær ráðleggingar sem gefnar 

eru til að viðhalda góðri heilsu. Reyndust þau börn sem minna hreyfðu sig vera með meiri 

fitu undir húð heldur en þau börn sem hreyfðu sig meira. Þess vegna er mikilvægt að auka 

hreyfingu barna í grunnskólum hér á landi (Tryggvi Helgason, 2011).  

Í aðalnámskrá kemur fram að skólinn skuli standa að góðri hreyfingu og skólastarf skal 

efla heilbrigði barna. Heilbrigði byggist á líkamlegri vellíðan ásamt andlegri og félagslegri 

líðan. Mikilvægt er að fræða nemendur um rétta hreyfingu og heilbrigði. Markviss 

hreyfing hefur áhrif á ástundun nemenda í skólanum (Aðalnámsskrá: Almennur hluti 

2011: Greinasvið 2013, 2013). 

 Leikfimi varð lögboðin námsgrein árið 1936 á Íslandi. Í upplýsingum frá Hagstofu 

Íslands kemur fram að hver árgangur 1.-10. bekkjar var að jafnaði í um 3,1 kennslustund í 

hverri viku í leikfimi á skólaárinu 2009-2010. Er það um 0,1 kennslustund umfram það sem 

viðmunarskrá í aðalnámskrá tilgreindi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Ættu því flest börn 

sem eru í grunnskóla að stunda hreyfingu í skólanum svo sem sund, íþróttir og dans. Með 

réttri hreyfingu og góðu líkamsástandi er verið að stuðla að jákvæðum námsárangri 

nemenda. Með því að virkja fleiri skynfæri eykst virkni heilastöðva á sama tíma einnig 

hefur aukin hreyfing áhrif á súrefnismettun blóðsins og blóðflæði til heilans. Þar af 

leiðandi er góð hreyfing mikilvæg fyrir nemendur (Aðalnámsskrá: Almennur hluti 2011: 

Greinasvið 2013, 2013). 

Börnum finnst misjafnlega skemmtilegt að hreyfa sig þess vegna þarf hver og ein 

fjölskylda að finna hreyfingu sem hentar og það getur tekið tíma. Ekki er víst að öllum 

börnum í sömu fjölskyldu finnist sama hreyfingin skemmtileg. Það er þó í góðu lagi þar 

sem mismunandi hreyfing stuðlar að fjölbreytni. Samkvæmt ráðleggingum Embættis 

landlæknis er mikilvægt fyrir börn að fá hreyfingu og þar segir að öll börn ættu að hreyfa 
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sig í minnsta lagi eina klukkustund á dag. Líklegt er að börn sem byrja að hreyfa sig njóti 

þess og haldi áfram að hreyfa sig seinna meir. Margar rannsóknir hafa einnig sýnt að 

hreyfing hefur jákvæð áhrif á hina ýmsu þætti hjá börnum, svo sem vellíðan, kvíða, svefn, 

blóðfitu, beinþéttni, úthald og þroska hjartavöðvans ásamt fleiri þáttum. Einnig kemur 

fram að hreyfingarleysi sé þar af leiðandi áhættuþáttur fyrir marga sjúkdóma og fylgikvilla 

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Allir sem 

umgangast börn geta komið þeim af stað í allskyns hreyfingu og það er mikilvægt fyrir 

börn að kynnast sem flestum tegundum hreyfingar sem eru í boði fyrir þau á þeim stað 

sem þau búa. Því fyrr sem þau byrja að hreyfa sig því betra er það fyrir þau og þau ná 

jafnvel að átta sig á því hvað hentar þeim ásamt því hvaða hreyfing þeim finnst 

skemmtileg. 

4.1 Tengsl milli næringar og hreyfingu 

Mikilvægt er að nemendur læri um hollt mataræði bæði heima fyrir og í skólanum. Einnig 

er mikilvægt að kenna börnum að mikilli hreyfingu fylgir oftast þörf fyrir góða og holla 

næringu. Börn sem hreyfa sig mikið þurfa að borða í samræmi við hreyfingu svo að þau 

nái góðum árangri í því sem þau eru að æfa. (Aðalnámsskrá: Almennur hluti 2011: 

Greinasvið 2013, 2013). Hvort sem það eru börn eða fullorðnir þá hefur það verið sannað 

að með hollu og góðu mataræði ásamt reglulegri hreyfingu mun maður öðlast mun 

heilbrigðari líkama og sál.  

Börn sem stunda íþróttir og hreyfa sig mikið þurfa meiri og öðruvísi fæðu heldur en 

þau börn sem ekki stunda neina hreyfingu. Til að mynda þá verða börnin að borða rétt 

kolvetni, fá prótein fyrir vöðvana ásamt góðri fitu og rétt næringarefni fyrir líkamann til að 

hann geti starfað sem best. Ef þetta helst ekki í hendur eru miklar líkur á að líkaminn þoli 

ekki álagið og þá geta komið fram einhverjir fylgikvillar. Nefna má að þeir sem stunda 

miklar íþróttir þurfa að borða fleiri hitaeiningar á dag heldur en þeir sem gera það ekki. 

Gert er ráð fyrir að karlmaður þurfi að borða 3400 hitaeiningar og konur 2400 hitaeiningar 

miðað við að þau stundi íþróttir, ef ekki eru stundaðar íþróttir er þörfin fyrir hitaeiningar 

minni. Hitaeiningaþörfin fer eftir því í hversu gott líkamsformið er, hvernig 

líkamsvöxturinn er og hversu mikil hreyfingin er. Öllu máli skiptir hvernig íþróttamann um 

er að ræða hversu margar hitaeiningar þörf er á, sumir eru að reyna grennast og aðrir eru 

að safna á sig miklum vöðum. Íþróttamenn þurfa góða fitu, kolvetni og næg prótein til 

þess að líkaminn starfi sem best (Driskell, 2007). Börn á aldrinum sex til tólf ára þurfa að 

borða 1600 – 2200 hitaeiningar á dag. Börn sem stunda meira en venjulega hreyfingu 

þurfa að borða enn fleiri hitaeiningar. Ekkert barn er eins og þess vegna er mikilvægt að 
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finna út hversu mikla hreyfingu barnið stundar og finna þannig út hversu margar 

hitaeiningar barnið þarf. Þörfin fer alveg eftir hreyfingu, sum börn fara á eina æfingu á 

dag meðan önnur fara á tvær æfingar alla vikuna (KidsHealth from Nemours, e.d.).  

Þegar börn eru ung hafa foreldrar mikið um það að segja hvaða mat börnin borða. 

Þetta á líka við um börn í íþróttum. Eftir því sem börnin eldast meira fara þau að hugsa 

um sig sjálf og taka eigin ákvarðanir um mataræði sitt og foreldrar fylgjast ekki eins mikið 

með því hvað þau láta ofan í sig. Þetta er áhættusamur tími hjá unglingum hvað varðar 

rétt mataræði, ef þau hafa ekki fengið góða fræðslu um rétta fæðu eru þau líklegari til að 

velja óhollari fæðu sjálf. Á þessum tíma fara þau að borða öðruvísi og sækjast mikið í 

óhollan mat í stað þess að fá sér holla fæðu og áhrif félaganna aukast. Það skiptir miklu að 

borða fjölbreytt og hollt á þessum árum eins og áður. Mikilvægt er því fyrir foreldra að 

fylgjast vel með börnum sínum á þessu tímaskeiði. Foreldrar þurfa að veita börnum sínum 

gott aðhald í vali á fæðu. Tími unglingsáranna er góður til þess að þau læri að temja sér 

góða siði í mataræði ásamt því að undirbúa hollan lífstíl sem er undirstaða þess að þau 

öðlist gott líferni á fullorðins árum (Embætti landlæknis, 2014a).  

Í mörgum íþróttahúsum koma börn að sjálfsölum þar sem ekki fæst holl fæða heldur 

eru þar einungis óhollusta og sykraðir drykkir. Það er mikilvægt að börn hafi góðan 

aðgang að hollu fæði og drykkjum í íþrótthúsum þar sem þau stunda sínar æfingar. Getur 

framboðið á mat haft úrslitar ákvörðum á það hvað þau velja að fá sér á þessum stöðum. Í 

rannsóknum á íslenskum börnum hefur komið fram að þau drekki mikið af sykruðum 

svala- og gosdrykkjum ásamt því að borða mikið magn af sykruðum matvörum. Einnig 

hafa rannsóknir sýnt að börn borði ekki nægilega mikið af grænmeti og ávöxtum. Hægt er 

að gera breytingar á þessu en þá verða allir að standa saman. Svo sem forsvarsmenn og 

þjálfarar barnanna, en þeir hafa mikilvægu hlutverki að gegna. Góð lausn á vandamálinu 

væri að setja saman áætlun um það hverju þarf að breyta og fylgja henni. Eitt skref sem 

þarf að taka er að bjóða upp á hollar matvörur og drykkjavörur í samræmi við 

ráðleggingar frá Embætti landlæknis. Aðgengi að hollum mat þarf að breytast og vera 

sjáanlegri. Æskilegt er að hafa vatnshana á sem flestum stöðum. Með því er að verið að 

hvetja til vatnsdrykkju ásamt því hversu auðvelt það verður fyrir börnin að fá sér 

vatnssopa á fleiri stöðum (Lýðheilsustöð, 2009). Einnig er gott ef foreldrar láta börnin hafa 

með sér vatnsbrúsa þannig eru minni líkur á að börn sækist í það að fá sér sykraða drykki í 

sjálfsalanum. Oft liggur boltinn hjá foreldrum og forráðamönnum barnanna, þeir eiga að 

sjá til þess að börn þeirra taki með sér hollt og gott nesti sem börn á þeirra aldri þarfnast 

bæði í skólann og í frístundastarf. 
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5 Heimilisfræði 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að heimilisfræði fjallar um grunnþarfir mannsins. 

Þar á meðal líf hans, andlegar og líkamlegar þarfir ásamt lífsskilyrðum hans. 

Hæfniviðmiðum fyrir heimilisfræði er ætlað að stuðla að heilbrigðum lífsháttum, hagsýni, 

jafnrétti, neysluvenjum, fjármálalæsi og verndun umhverfis. Með markvissri fræðslu um 

holla matargerð og hollustu gefst tækifæri í heimilisfræði að hafa áhrif á lífstíl nemenda. 

Mikilvægt er að vera læs á upplýsingar í umhverfinu sem snerta heilsufar þannig er hægt 

að vita hvað felst í heilbrigði og hollustu. Mótun matarvenja hefst við fyrstu kynni barns af 

mat og er í stöðugri þróun alla barnæskuna. Kennsla í heimilisfræði ætti að taka mið af 

þessu. Að upplagi er heimilisfræði verkgrein og í henni eru órjúfanleg tengsl milli 

matreiðslu, næringarfræði og hreinlætis (Aðalnámsskrá: Almennur hluti 2011: Greinasvið 

2013, 2013).  

Heimilisfræði kom fyrst fram í lögum um grunnskóla árið 1974, fyrir þann tíma bar 

námsgreinin nafnið matreiðsla og hússtjórn í Námskrá frá 1960 og var sú námsgrein fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Heimilisfræði er 

skyldunámsgrein fyrstu sjö árin í grunnskóla, eftir það er hægt að bjóða uppá 

heimilisfræði sem valgrein á unglingastiginu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

5.1 Gildi heimilisfræðinnar 

Út frá því sem kemur fram í aðalnámskrá um heimilisfræði má sjá að þessi námsgrein 

skiptir miklu máli í námi og uppeldi nemenda. Þar er talað um órjúfanleg tengsl milli 

matreiðslu og næringarfræði. Þessi orð sýna svo ekki verður um villst að það er ætlast til 

að næringarfræði séu gerð góð skil í heimilisfræðikennslu. Hægt er að nýta sér það 

orðspor sem fylgir heimilisfræði til að auka þátt næringarfræði í heimilisfræðikennslu. 

Námsgreinin þykir skemmtileg og mörgum nemendum hlakkar til kennslustundanna. Í 

íslenskri rannsókn frá árinu 2009 kemur fram að heimilisfræði sé sú námsgrein sem 

langflestum nemendum hlakkar til að fara í. Þar kemur fram að 89 % nemenda í 7. bekk og 

76 % nemenda í 10. bekk sögðu heimilisfræði vera mjög eða frekar skemmtilega og er 

greinin í fyrsta sæti yfir vinsælustu greinarnar. Má þá gera ráð fyrir að nemendum hlakki 

einna mest til þeirra verklegu tíma sem kenndir eru í heimilisfræði en með verklegri 

kennslu er átt við að ekki séu bækur notaðar heldur er annað kennsluefni notað. Þegar 

horft er til mikilvægi námsgreina kemur annað í ljós, þá telja 76 % nemenda í 7. bekk og 
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43 % nemenda í 10. bekk hana mjög eða frekar mikilvæga. Greinin er þá komin niður í 

sjöunda og áttunda sæti í vinsældum. (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  

Heimilisfræði er oftast kennd í sérstökum kennslueldhúsum þar sem til staðar eru þau 

verkfæri, áhöld og tæki eru sem þörf er á og notaðar eru kennsluaðferðir eins og 

sýnikennsla, verkleg þjálfun og fyrirlestrar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  

Helstu námsþættir heimilisfræðinnar eru matreiðsla, bakstur, þrif, umgengni og 

næringarfræði. Í íslensku rannsókninni kemur fram að aðal áhersla list- og verkgreina-

kennara er að kenna verklega hluta námsgreina sinna. Að sögn list- og verkgreinakennara 

sé þol nemenda fyrir bóklegum þáttum lítið og þeir vilji frekar vinna með höndunum en 

læra í bók (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Það má því gera ráð fyrir að í ýmsum 

grunnskólum sé bóklega þættinum ekki eins vel sinnt og þeim verklega. Þetta getur leitt til 

þess að næringarfræðin verði útundan og henni ekki gerð eins góð skil og vera þyrfti. Þó 

verður að hafa í huga að það getur vel verið að ýmsir kennarar samþætti bóklega hlutann 

við verklega hlutann á einhvern hátt. En hvort að það sé nægilega mikið eða djúpt er erfitt 

að segja til um.  

5.2 Heimilisfræði í öðrum löndum 

Þegar heimilisfræðikennsla er skoðuð í öðrum löndum kemur í ljós að hún er mjög 

misjöfn. Í Bandaríkjunum hefur kennsla í heimilisfræði nánast horfið úr námskrám á því 

formi sem við þekkjum hana. Má segja að ástæðurnar fyrir því séu breyttir tímar, eftir 

seinni heimstyrjöldina varð mikil breyting á matvælaframleiðslu og þörfin fyrir mat 

eldaðan frá grunni var lítil. Einnig að í Bandaríkjunum var litið svo á að 

heimilisfræðikennsla hafi verið úrelt fag fyrir stelpur sem kom til móts við þörfina á 

umsýslu heimilis í framtíðinni (Dyas, 2014). Önnur ástæða gæti verið að áður en 

heimilisfræðin var tekin út úr námskrá var kennsla á heimilisfræði ekki mikil þannig að 

nemendur fengu nánast enga heimilisfræðikennslu í grunnskóla. Má segja að ástandið 

hafi verið orðið það slæmt að nemendur vissu ekkert um vítamín eða næringu. Tekin var 

sú ákvörðun að heimilisfræðikennslan sem þó var kennd ætti að fjalla um hvernig ætti að 

þvo á sér hendurnar, að börn ættu ekki að drekka kaffi og að æskilegt væri að borða 

ávexti og grænmeti. Gagnrýnisraddir hafa látið óánægju sína í ljós og eru ýmsir að berjast 

fyrir því að tekin verði upp heimilisfræðikennsla í skólunum. Þessir aðilar telja að það geti 

skipt miklu máli fyrir framtíðina að ná að kenna nýrri kynslóð um rétt mataræði. Árið 2006 

var það aðeins í þremur ríkjum Bandaríkjanna sem gerðar voru kröfur um að nemendur 

myndu sækja heimilisfræðitíma. Þeir höfðu áður verið kenndir allt skólaárið en voru 

einungis kenndir í níu vikur. Auðvelt er að sjá af hverju. Það sem áður taldist mikilvægt 
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námsefni byggt á vísindum taldist nú vera tímasóun og afturhvarf til einfaldari tíma og 

datt hún þar af leiðandi upp fyrir. Sparnaður í skólakerfinu og breytingar á neysluvenjum 

hafa dregið úr mikilvægi þekkingar og hæfni á matreiðslu og heimilisstörfum. Einnig að 

stelpur í dag hafa stór og mikil markmið líkt og strákar og vilja þær komast í hátt sett störf 

og þess vegna hafi heimilisfræðikennsla dottið út í Bandaríkjunum (Lobello, 2013). 

Ákveðin hópur af fólki hefur óskað eftir meiri kennslu í heimilisfræði, en þó má enn 

heyra gagnrýnisraddir sem ekki vilja kenna nemendum heimilisfræði. Sér fólk ennþá fyrir 

sér að kennsla á heimilisfræði sé bara fyrir konur og að verið sé að búa til fullkomnar 

eiginkonur með því að kenna heimilisfræði. Í dag er öðru hverju kennd heimilisfræði á efri 

stigum grunnskóla en þá hefur nafninu oftast verið breytt úr heimilisfræði í t.d. 

„Fjölskyldu- og neytendafræði“. Vilja þeir meina að það nafn henti betur og sé þá verið að 

höfða frekar til fjölskyldunnar heldur en að stelpur eigi að elda fyrir fjölskylduna. Muni þá 

fjölskyldan hjálpast að við að útbúa saman mat. Því fyrr sem fólk áttar sig á því að 

heimilisfræði sé ekki bara fyrir stelpur því fyrr munu nemendur öðlast betri lífsleikni 

(Dyas, 2014). Má þarna sjá mikinn mun milli Íslands og Bandaríkjanna í kennslu á 

heimilisfræði, sjá má hversu góða kennslu við erum með hér á Íslandi.  

Í námskrá fyrir skóla í Bretlandi kemur fram að kennsla um mat sé að mestu leyti 

kennd í gegnum: tækni og hönnun, vísindi og í heilsu og heimilisfræði. Gegnir líkamleg 

menntun einnig lykilhlutverki í kennslu í heimilisfræði. Heimilisfræði er kennd á öllum 

stigum í skólanum (British nutrition foundation, 2015). 

Í Danmörku er heimilisfræði kennd samkvæmt námskrá í 4.-9. bekk. Nemendur í 

heimilisfræði eiga að geta tileinkað sé færni og þekkingu í matreiðslu og næringu sem 

gerir þeim kleift að lifa heilbrigðu lífi. Nemendur taka þátt í heimilisfræðitímum og taka 

þátt í því sem kennt er varðandi menningu, heilsu, matvælafræði og neyslu á mat 

(Undervisnings ministeriet, 2009).  

Í Noregi er heimilisfræði kennd í 1.-10. bekk samkvæmt þarlendri námskrá 

(Utdanningsdirektoratet, e.d.b). Eftir kennslu eiga nemendur meðal annars: að kunna að 

lesa og túlka innihaldslýsingar á mat, geta lesið um matreiðslu og það sem viðkemur 

faginu. Geta fundið og notað góðar uppskriftir, hvaða uppskriftir innhalda góða næringu 

og hvernig orkuinnihald þeirra er. Nemendur eiga að geta notað þau tæki sem eru í 

eldhúsinu. Einnig eiga nemendur að geta tjáð sig bæði munnlega og skriflega um mat og 

heilsu, t.d. að útskýra bragð, lykt og útlit (Utdanningsdirektoratet, e.d.a).  

Ef litið er til Finnlands er heimilisfræði þar kennd í 7.-9. bekk. Aðaláherslurnar eru þar 

á að nemendur læri hagnýt störf í heimilisfræði og að þau geti bjargað sér frá degi til dags. 

Markmiðið er að nemendur geti tekið ábyrgð á eigin heilsu, einnig að þeir geti náð að lifa 
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þægilegu og öruggu lífi (National core curriculum for basic education, 2004). Á þessu má 

sjá að mikill munur er á heimilisfræðikennslu milli landa. Kennsla í heimilisfræði er vel á 

veg komin hérlendis? miðað við þessi gögn hér að ofan, en það má alltaf gera betur.  
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6 Kennsla um næringu í heimilisfræði  

Þegar börn hefja sína skólagöngu koma þau oftast nær spennt og áhugasöm fyrir því sem 

þau eru að byrja á. Hægt er að kenna börnum nánast allt en til þess að það takist er 

nauðsynlegt fyrir kennara að temja sér góðar aðferðir til þess að ná til barnanna. Ef ekki 

tekst strax vel til þá þarf að finna nýjar leiðir. Börn eru eins og svampar á vissum aldri og 

taka þau við öllu sem þeim er sagt frá, þetta á kennari að nýta sér og fræða þau eins mikið 

og hægt er á meðan þau eru opin fyrir fræðslu. Það er gott að finna út aðferðir sem henta 

til kennslu og passa að hafa þær auðveldar í fyrstu til að ná athygli þeirra. Best er að byrja 

tíma á góðri kveikju, með því er hægt að grípa athygli nemenda strax.  

Með kennslu í heimilisfræði er stuðlað að því að samþætta kennslu um mataræði og 

næringarfræði. Auðveldar það nemendum að átta sig á því hvað hver og ein fæðutegund 

inniheldur næringarfræðilega séð. Ásamt því að nemendur átti sig á því hvernig er best að 

matreiða fæðuna þannig að rétt næring fáist og næringarefnin í matnum varðveitist sem 

best (Aðalnámsskrá: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013, 2013). 

 

Mynd 1. Fæðuhringurinn. 
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Mynd 2. Íslenski diskurinn. 
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Mynd 3. Bandaríski diskurinn. 

 

Gott er að kenna börnum um fæðuhringinn (sjá mynd 1 fyrir ofan), hann er 

fjölbreyttur, í jafnvægi og er hver partur af fæðuhringum góður í hófi. Einnig er gott að 

kenna börnum um diskinn (sjá mynd 2 fyrir ofan), hann sýnir hversu auðvelt er að setja 

saman góða og holla máltíð með því að skipta honum í þrjá hluta. Í einum hluta er prótein 

eins og fiskur, kjöt eða baunir, í næsta hluta er kolvetnaríkur matur eins og kartöflur eða 

hrísgrjón, og í þriðja hlutanum eru grænmeti eða ávextir (Lýðheilsustöð, e.d.a). Nemendur 

eiga auveldara með því að átta sig á réttri samsetningu matar og ná þau tökum á því 

hvaða fæðu þau þarfnast ef þau sjá myndir af disknum og fæðuhringnum. Gæti það orðið 

til þess að lífshættir þeirra myndu breytast og þau verða heilsuhraustari í framtíðinni. 

 Mikilvægt er að kenna börnum strax þessar auðveldu leiðir eins og diskurinn og 

fæðuhringurinn eru. „MyPlate“ (sjá mynd 3 fyrir ofan) er diskamódel sem Bandaríkjamenn 

nota til þess að fá rétt samsetta næringu og rétt magn af fæðu. Í texta með MyPlate 

kemur fram að rétt samsett næring getur hjálpað til að vera heilbrigður nú og í framtíðinni 

sem þýðir að það þarf að velja vel, huga þarf að fjölbreytni, magni og næringu.Einnig skal 

huga að innihaldi matar eins og að velja mat með minna magni af fitu, salti og viðbættum 

sykri. Mikilvægt er að einblína á að velja fæðu úr öllum fimm fæðuflokkunum þar á meðal 
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ávexti, grænmeti, korn, próteinríkt fæði og mjólkurvörur til þess að fá rétt magn af 

næringarefnum sem líkaminn þarf til þess að starfa eðlilega. Ekki er nóg að borða úr 

þessum fæðuflokkum heldur er það magnið sem skiptir líka máli, ef líkaminn fær of mikið 

magn af mat þá breytir líkaminn því í fitu (Uniated states department of agriculture, 

2016).  

 

6.1 Kennsla í heimilisfræði  

Eins og kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla þá á heimilisfræði að tengja saman 

matreiðslu, hreinlæti og næringarfræði. Þó svo að heimilisfræði sé að upplagi verkgrein 

þar sem mest af henni er kennt sem verklegt þá er mikilvægt líka að bóklega þættinum sé 

sinnt (Aðalnámsskrá: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013, 2013). 

Kenna þarf börnum um hreinlæti og örverur og sem dæmi að passa að ekki verði 

krossmengun frá öðrum matvörum. Krossmengun er þegar matur smitast af öðrum mat 

eins og safanum af hráu kjöti sem getur innihaldið bakteríur sem smitast yfir á hrátt 

grænmeti. Þess vegna þarf að passa upp á að geyma þessi matvæli í lokuðum ílátum og að 

þau séu ekki nálægt hvort öðru. Þegar notuð eru skurðabretti á alltaf að þvo þau á milli og 

sama ef verið er að nota hnífa, sérstaklega ef verið er að vinna með hrátt kjöt, hráan fisk 

eða kjúkling, einnig þegar búið er að elda kjötið þá þarf að passa að setja það ekki á sama 

stað og hrátt kjöt (Agriculture, 2013). Í heimilisfræði læra nemendur að matreiða, fylgja 

uppskriftum ásamt því að læra að um hollustu og heilbrigði. Þegar nemendur hafa lokið 

námi í heimilisfræði við lok grunnskólagöngu þeirra eiga þeir að hafa þekkingu á 

heilbrigðum lífsháttum ásamt því að vita um tengsl þeirra við heilsufar. Nemendur eiga að 

geta farið eftir leiðbeiningum um þrif og hreinlæti sem tengist matreiðslu. Nemendur eiga 

að geta eldað hollar og vel samsettar máltíðir ásamt því að vinna með hráefni þar sem 

þeir eiga að kunna hagkvæmi og nýtingu. Nemendur eiga að kunna á tæki sem notuð eru í 

eldhúsinu ásamt því að nemendur eiga að geta leitað sér upplýsinga um matreiðslu og 

næringarfræði (Aðalnámsskrá: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013, 2013). 

6.2 Samþætting við aðrar námsgreinar 

Í heimilisfræðikennslu er komið inn á kennslu í öllum grunnþáttum menntunar, kennslan 

er því ekki einungis verkleg í heimilisfræði. Nemendur læra meðal annars íslensku, 

samfélagsfræði, erlend tungumál, stærðfræði og náttúrufræði. Ef tekið er dæmi úr 

stærðfræði þá læra nemendur að umreikna stærðir, er þá verið að tala um að minnka og 

stækka uppskriftir og að breyta mælieiningum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 
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Nemendur læra einnig um líffræði í heimilisfræði, þá er verið að meina að nemendur 

geti lært margt sem tengist líffræði í gegnum heimilisfræði og svo öfugt. Í líffræði læra 

nemendur t.d. um hvernig maturinn ferðast og meltist í tilteknum líffærum. Hægt er að 

tengja líffræði á margan hátt við heimilisfræðina eins og lykt og bragð, hvers vegna 

finnum við lykt og hvað veldur því að við finnum góða lykt og bragð af matnum (Evers, 

2012). 

6.3 Kennsluaðferðir í heimilisfræði 

Kveikja er mjög góð í upphafi tíma nemenda, má þar nefna ef verkefni dagsins sé að 

kenna nemendum hagsýni og hvernig gott sé að spara í matarinnkaupum er hægt að byrja 

tímann á góðri kveikju. Hægt væri eftir það að fara með nemendur í hlutverkaleik þar sem 

þau settu sig í hlutverk fólks sem ætti að kaupa inn í matinn. Einnig væri hægt að skipta 

nemendum í nokkra litla hópa þar sem þeir eiga leysa hin ýmsu vandmál. Nemendur 

fengju þar vandamál sem þau eiga að leysa til finna út leiðina til þess að geta valið rétt. 

Hægt er vera með allskyns atriði sem tengjast mataræði, heilsu, hreinlæti o.fl. Við þetta 

geta skapast góðar umræður og nemendur finna lausnir við þeim vandamálum sem þau 

eiga að leysa. Eru þetta skemmtilegar leiðir í hlutverkaleik barna (Evers, 2012). 

Ýmsar aðferðir eru notaðar í heimilisfræðikennslu, hér á eftir verður fjallað stuttlega 

um helstu kennsluaðferðirnar:  

 Eitt af aðalatriðunum í heimilisfræði er samvinnunám, en fyrst þarf að skipta í 

hópa sú aðferð kallast hópvinnubrögð (e. group work). Hún snýst um að skipta 

nemendum í hópa eða þeir fá að velja sjálfir í hópa, þeim er svo falið verkefni sem 

þeir vinna saman (Ingvar Sigurgeirsson, 2011) og kallast það samvinnunám (e. 

cooperative learning). Heimilisfræði einkennist af þessari aðferð og er hún 

mikilvæg fyrir góð samskipti og samvinnu tveggja eða fleiri nemenda. Nemendur 

læra mest í samvinnu því þeir geta skipt á hugmyndum og talað um viðfangsefnið, 

einnig útskýra þeir fyrir hvor öðrum hvað á að gera og hjálpast að við að klára 

verkefnið í sameiningu (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). 

 Sýnikennsla (e. Demonstration method) er líka mikilvæg í heimilisfræði þá sýna 

kennari eða nemandi tiltekin vinnubrögð eða aðferðir. Kennari eða nemandi sýnir 

hvað á að gera í tiltekinni uppskrift og hvaða áhöld skal nota og er mikilvægt að 

nemendur sjái hvað verið er að sýna, gott er að hafa t.d. glæra skál svo að 

nemendur sjái ofan í skálina. Nemendur endurtaka svo það sem sýnt hefur verið. 

Mikilvægt er að virkja nemendur á meðan sýnikennslunni stendur og gæta þess að 

allir skilji það sem verið er að sýna (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). Mikilvægt er að 
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hafa ekkert fyrir þegar verið er að sýna nemendum hvað á að gera, þau verða að 

hafa góða yfirsýn á það sem verið að framkvæma annars er sýnikennslan 

tilgangslaus. Passa þarf að hafa enga auka hluti á borðinu sem gætu skyggt á 

útsýni fyrir nemendur eða truflað einbeitingu þeirra. 

 Verkleg kennsla (e. Laboratory work, practical work) er lykilatriði í 

heimilisfræðikennslu, hún snýst um að þjálfa nemendur í verklegum hluta 

kennslunnar. Kennarinn leggur inn verkefni fyrir nemendur og þeir eiga að vinna 

þau verkefni sem kennarinn leggur fyrir. Skipulag er æskilegt þegar verkleg kennsla 

er notuð eins og t.d. að öll gögn séu til staðar og aðgengileg öllum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011). Þessar aðferðir sem eru hér fyrir ofan er kallað 

útlistunarkennsla (e. exposition) þá er kennarinn í hlutverki fræðaranns og 

nemendur hlusta, kennarinn miðlar þekkingu, útskýrir og spyr spurninga sem 

nemendur eiga að svara (Ingvar Sigurgeirsson, 2011).  

6.4 Næringarfræði í heimilisfræði  

Samkvæmt aðalnámskrá fjallar heimilisfræði um gott heilsufar, heilbrigða lífshættir, góð 

vinnubrögð, matvælafræði, neysluvenjur, hollustu, heilsu, næringarfræði, hreinlæti, 

matarhefðir, umhverfisvernd, sjálfbærni og kostnaðarvitund (Aðalnámsskrá: Almennur 

hluti 2011: Greinasvið 2013, 2013). Heimilisfræði er fjölbreytt grein og tengist fjölmörgum 

öðrum greinum og hægt er að samþætta hana við önnur námsefni og er mikilvægt að 

kennarar nýti sér þessa samþættingu til þess að koma næringarfræðinni inn í kennslu. 

Næringarfræði er mikilvæg grein sem allir þurfa að læra þannig næst skilningur á hvað er 

verið að borða og hvaða næringarefni koma úr tilteknum mat, einnig til þess að læra og 

viðhalda heilbrigðum matarvenjum í framtíðinni. Það hentar vel að kenna næringarfræði í 

verklegum heimilisfræðitímum, það eru tímarnir þar sem verið er að elda, kynnast mat, 

skoða og nota uppskriftir og nemendur læra hvernig matur verður til  

Til þess að styrkja kennslu næringarfræði í heimilisfræði er mikilvægt að foreldrar viti 

um mikilvægi þess að borða hollan mat og reyna að fá þá til að taka þátt í að fræða börnin 

sín um hollar matarvenjur. Fá þannig foreldra til að viðhalda því sem verið er að læra í 

skólanum. Foreldrar eru fyrirmynd barna sinna og ef foreldrar eru að kenna börnunum 

sínum að borða óhollan mat eins og skyndibita og drekka gos vilja börnin ekki prófa hollan 

mat eins og grænmeti, ávexti og fisk. Börnin læra fyrst og fremst að borða hollan mat 

heima hjá sér og matarvenjur barnsins mótast af foreldrum (Embætti landlæknis, 2015b).  

Það eru nokkur lykilatriði sem hægt er að nýta þegar kemur að því að kenna börnum 

um mat. Þegar barnið er svangt og verið er að gefa því að borða þá er gott að leyfa 
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barninu að taka þátt í vali á mat ásamt því að matartíminn á að vera ánægjulegur en ekki 

kvöl og pína. Foreldrar þurfa að kenna börnum sínum um næringu eins og hvað er hollt og 

af hverju hollur matur er góður fyrir líkamann (Christine Berman og Jacki Former, 2006). 

Slíkur undirbúningur er góður fyrir næringarfræðikennslu því þá eru foreldrar búnir að 

móta ákveðnar hugmyndir um góðar matarvenjur og skólinn getur hjálpað og bætt 

skilning barnanna á hollum og næringarríkum mat. Heimilisfræðikennsla snýst um að 

kenna börnum að elda og vera sjálfstæð í eldhúsinu, en það er jafn mikilvægt og að vita 

hvað er í matnum, þess vegna er næringarfræðin lykilatriði í heimilisfræðikennslu. Gott er 

að skipta kennslutímunum í verklegt og bóklegt, að hafa þá að minnsta kosti 1-2 tíma í 

mánuði sem farið er yfir næringarfræðina eða samþætta bóklegu kennsluna inn í þá 

verklegu ef tímarnir eru naumt skammtaður. 
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7 Útfærsla á næringarfræðikennslu í heimilisfræði  

Þegar verið að útfæra kennslu í næringarfræði í heimilisfræði er það hlutverk hvers og 

eins skóla að skipuleggja kennslu verkgreina og inn í það fellur heimilisfræði. Einnig 

ákveður skólinn hvort námssvið og námsgreinar séu kennd samþætt eða aðgreind ásamt 

því að skólinn eigi að miða við að heimilisfræði sé kennd á öllum stigum skólans eins og 

viðmiðunartafla segir til um (Aðalnámsskrá: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013, 2013). 

Útfærslu á næringarfræðikennslu í heimilisfræði er hægt að gera á marga vegu. Það sem 

máli skiptir er að hún vekji áhuga nemenda og það sem oftast nær vekur áhuga nemenda 

er verkleg kennsla. Þarf að passa að hafa tímana skemmtilega þar sem nemendur eru 

gjarnir á að hætta fylgjast með ef tíminn vekur ekki áhuga þeirra. Nemendur eru fljótir að 

fá leiða á hinum ýmsu efnum. Þeir nemendur sem njóta sín í að uppgötva og gera tilraunir 

eiga miklu auðveldara með að hlusta, fylgjast með og læra í tímum (Evers, 2012).  

Þær útfærslur sem höfundar höfðu hugsað sér að nota eru meðal annars að nýta 

tímann í kennslustund þegar nemendur eru að bíða á meðan baksturinn er í ofninum. 

Með góðum undirbúningi er hægt að nýta þessur dauðu stundir í eitthvað gagnlegra en að 

teikna á pokana undir baksturinn. Ef það væri verið að kenna t.d. um steinefnin, hvað þau 

gera fyrir okkur og hver þau eru, væri hægt að vera búin að útbúa krossgátur, stafasúpur 

ásamt öðru efni sem myndi þá fjalla eingöngu um steinefni. Krossgátur og stafasúpur (sjá í 

verkleg verkefni) er einfalt að gera, t.d. eru ýmis forrit á internetinu sem gera það og það 

væri gott að eiga til þannig efni í kennslustofunum sem hægt væri að nota þegar dauður 

tími kæmi. Heimasíðan sem er með forrit til að gera stafasúpur er: 

tools.atozteacherstuff.com og síðan fyrir krossgátur er: Theteacherscorner.net. Einnig 

væri mjög skemmtilegt að búa til nokkur stutt spil um næringarefnin og allt sem tengist 

næringu. Myndi það slá í gegn að fá að spila í tíma þar sem verið er að bíða eftir að 

baksturinn verði tilbúin í ofninum. Þetta er oft ekki langur tími, kannski um 15 mínútur og 

þyrfti verkefnið því að vera passalega stutt svo tími gæfist til að vinna það. Það þyrfti 

einnig að vekja áhuga nemenda strax þar sem þetta er svo stuttur tími, ef nota á þessar 

stuttu eyður til að auka næringarfræðikennslu.  

Einnig telja höfundar mikilvægt að þegar verið er að fara yfir uppskriftir með 

nemendum að segja þátil hvers við t.d. notum heilhveiti í staðinn fyrir hvítt hveiti. Einnig í 

leiðinni að fjalla aðeins um hveiti í heildina hvað gerir hveiti, í hvað notum við það, er 

alltaf hægt að skipta hvítu hveiti út fyrir heilhveiti. Með því að fjalla um eitthvað ákveðið 
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efni í hvert skipti þegar verið er að fara yfir tímann þá síast fræðslan inn til nemenda. 

Margir hverjir nemendur hafa litla hugmynd um næringu og eru jafnvel ekki vanir því að 

borða hin ýmsu matvæli. Sum börn eru mjög matvönd og þess vegna er mikilvægt að 

kenna nemendum að smakka alltaf allt sem gert er í tímum. Einnig er hægt að gera 

bóklega hlutann mjög áhugaverðan fyrir nemendur. Til að vekja áhuga nemenda á 

bóklega hluta heimilisfræðinnar er hægt að notast á við margar aðferðir t.d. beinagrind 

þar sem líffæri okkar eru þar sem hægt er að útskýra vel fyrir þeim hvaða næringarefni 

hafa áhrif á hvaða líffæri. 

Börn fæðast ekki með þá vitneskju að vita hvað er holl fæða og hvernig á að velja 

holla fæðu, þau þurfa að læra það. Rannsóknir hafa sýnt að ef börn fá fræðslu um 

næringu snemma á lífsleiðinni eiga þau auðveldara með að þekkja holla fæðu og velja þá 

frekar holla fæðu heldur en óholla. Börn á aldrinum 6-11 ára þroskast hratt á 

skólaárunum, vitsmunaþroski breytist og líkaminn breytist ásamt félagslegri færni. Á 

þessum aldri eru börn að læra að skilja fólk og umhverfið og er þetta skemmilegur aldur, 

því að þá eru börnin að læra um samskipti. Börn eru að þroskast og líkaminn er að taka 

hröðum breytingum eins og aukning á vöðvum og styrkleika. Hægt er að hafa áhugaverða 

leiki eins og að nefna fæðutegund sem er borðuð heima eða sem þau sjá út í búð og láta 

þau síðan lýsa bragðinu og áferðinni af matnum. Þau geta einnig flokkað mat eftir lit. 

(Contento, 2011).  

Á unglingsárunum á aldrinum 12-19 ára er vaxtarkippur áberandi og líkamsvöxtur 

breytist ásamt félagslegri stöðu sem getur haft mikil áhrif á fæðuvenjur. Áhrif félaganna 

aukast og óhollar fæðuvenjur aukast á þessum árum, og það getur haft áhrif á heilsuna 

bæði núna og á fullorðinsárunum. Þá kemur skólinn sterkur inn í og hægt er að gera alls 

kyns verkefni tengt mat til þess að auka vitneskju um hollan og næringaríkan mat. Hægt 

er að hafa matarleiki, nemendur eru alltaf til í leiki á skólatíma og er hægt að nýta það í 

kennslu um mat. Hægt er að hafa smökkunarleiki, matarundirbúning, leik sem örvar 

skilningarvitin fimm eða láta nemendur búa til hollan mat og millimál svo að þau læri að 

borða hollt sem eykur þá viljann til þess að velja hollari kostinn (Contento, 2011). 

Til þess að hvetja nemendur til að borða hollan mat er gott að nota einhvers konar 

hvatningu til þess að stuðla að hollum matarvenjum. Það er gott fyrir kennarann að tala 

um jákvæðar hliðar þess að neyta góðrar næringar. t.d. gerir það okkur kleift að hafa meiri 

orku til þess að stunda góða hreyfingu ásamt því að gefa meiri styrk, einnig eykur það 

athygli og einbeitingu nemenda. Góðar matarvenjur hafa líka góð líkamleg áhrif eins og 

vera með fallega húð og heilbrigt hár. Einnig er gott að tala um hvað það er þægilegt að 

borða og að hollur matur bragðast vel, kostar yfirleitt minna heldur en að kaupa 



40 

skyndibita og aðra eiginleika sem hollur matur og hollar matarvenjur hafa. Kennarinn 

getur kennt nemendum sínum að reikna kosnaðinn á mat sem þeir eru nú þegar að borða 

eins og drykkjarvöru og snarl. Myndi hann síðan gefa þeim hugmyndir að hollari mat sem 

kostar það sama eða jafnvel er ódýrari. Einnig er hægt að sýna þeim hvað það er þægilegt 

og auðvelt að hafa ávexti og grænmeti sem millimál og það gefur meiri orku heldur en 

óhollur matur. Nemendur eiga að vera meðvitaðir um hvað þeir eru að borða og vita 

hvaða hættur eru með því að borða einungis fituríkan og óhollan mat. Kennarinn getur 

spurt nemendur hvort að einhver fjölskyldumeðlimur sé með hjartasjúkdóma eða 

sykursýki og hvernig þeim líður. Þessi nálgun getur verið góð til þess að hugsa betur hvað 

nemendur setja ofan í sig. (Contento, 2011).  

Nemendum finnst sjálfsmat skemmtilegt og hægt er að búa til kennsluefni tengdu því 

eins og að láta nemendur skrifa niður lista hvað þau borðuðu og drukku daginn áður og 

síðan skoða þessa lista með tilliti til hvort þau hafa borðað nógu margar máltíðir yfir 

daginn og hvort að þær væru næringarríkar. Það væri líka hægt að skoða 

hegðunarmynstrið, það er að segja hvort þau hafi borðað nóg af grænmeti og ávöxtum 

eða hvort þau borðuðu heima með fjölskyldunni eða fóru þau með vinum á 

skyndibitastað. Ef það er ekki nægur tími fyrir þá til að skrifa lista sjálf er hægt að útbúa 

lista út frá fæðuhringnum og nemendur eiga að setja kross við það sem þau borðuðu yfir 

daginn og fá stig ef þau hafa staðið sig vel að borða samkvæmt fæðuhringnum. 

Við getum hjálpað nemendum að skilja mátt félagslegs umhverfis því það hefur áhrif á 

matarvenjur, þá er hægt að skoða auglýsingar sem eru sýndar í sjónvarpinu um mat líkt og 

markaðssetningu matvæla. Einnig er hægt að skoða hvað er verið að bjóða upp á í búðum 

í þeirra hverfi og nálægt skólanum. Við sem kennarar verðum að hvetja nemendur til þess 

að borða hollt og segja að það sé æskilegt eða töff með því að koma með einhverja 

fyrirmyndir því þær eru mikilvægar á grunnskólaaldri. Eldri nemendur geta líka frætt 

nemendur um hollar matarvenjur og svara spurningum sem liggja fyrir, eins og 

áhyggjuefni eða bara góðar ráðleggingar um hollan mat t.d. tengdum íþróttum.  

Allir hafa áhuga á mat, börn og unglingar eru engin undantekning. Áhugi á mat getur 

ýtt undir hvatningu, yfirstígið hindranir og byggt upp færni. Kennarar geta búið til 

einfaldar uppskriftir sem þarf ekki að elda eða nota erfið eldhúsáhöld heldur bara mat 

sem þarf einungis að undirbúa. En kennarinn þarf að vera búinn að prófa uppskriftina 

fyrst með tilliti til gæða, bragðs og útlits matarins og einnig hvort að krydd og matvælin 

séu aðgengileg í skólanum (Contento, 2011).  
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8 Verkleg verkefni  

8.1 Ávaxtaspil 

Fyrir nemendur á yngsta stigi myndum við hugsa út frá því sem þeim þykir skemmtilegt að 

gera og vekur áhuga þeirra. Ávaxtaspil er það sem myndi vekja áhuga þeirra á kennslu og 

er það einn af þáttum sem þarf að fræða nemendur um. Ávaxtaspilið er teningaspil og 

myndi líta út líkt og gamla slönguspilið. Spilið væri gert úr harðspjalda pappa og á því 

væru myndir af ávöxtum. Á sumum stöðum þyrftu nemendur að svara spurningum um 

ávexti og á öðrum stöðum væru persónulegar spurningar til þeirra svo sem:Fékkst þú þér 

ávöxt í gær? Ef þau svara neitandi þá þyrftu þau fara aftur um 3 reiti, en ef þau svara 

játandi þá mættu þau fara áfram um 3 reiti. Þær spurningar sem nemendur myndu fá um 

ávextina gætu verið eins og: Eru trefjar í kiwi ? Einnig myndu þær geta verið auðveldari 

eins og: Hvort er hollara að fá sér kex eða epli ? Við gerð spilsins þyrfti að passa upp á að 

nota sem flesta ávexti þannig þau myndu læra um sem flesta ávexti. Þetta spil gæti orðið 

til að auka neyslu ávaxta þar sem spurningarnar í spilinu gætu orðið til þess að nemendur 

myndu tala meira um ávexti og fræðast meira um þá. Gæti þetta spil komið sér vel fyrir þá 

tíma sem eru stuttir og meðan verið er að bíða eftir að bakstruinn verði tilbúin í ofninum. 

8.2 Veggspjald 

Gerð veggspjalda er skemmtileg vinna fyrir nemendur á öllum stigum skólans. Er hægt að 

gera veggspjöld á mismunandi hátt. Sem dæmi ef væri verið að gera veggspjald fyrir 

unglingastigið og þá væri hægt að gera það með útlítsdýrkun í huga. Útlítsdýrkun er mjög 

ofarlega í huga margra nemenda á unglingastigi, þar sem margir hverjir unglingar eru 

uppteknir að því að taka myndir af sjálfum sér. Unglingar eru margir hverjir með 

fyrirmyndir sem þeir líta upp til og skoða margt á internetinu. Hægt væri að skoða þessar 

fyrirmyndir og sjá hvernig líferni þau lifa, væri þá hægt að flétta inn í það hvernig við 

getum lifað heilbrigðu lífi. Einnig væri hægt að tala um fæðuna, hvaða næringarefni við 

þurfum til að viðhalda fallegri húð, fallegu hári og hvernig við getum haldið okkur í góðu 

formi. Hvernig er hægt að komast hjá því að verða of feitur og einnig eða of grannur. 

Kenna þarf unglingum að fara hinn gullna meðalveg í mataræði. Veggspjöldin væri hægt 

að vinna með hinum ýmsu myndum af fólki, nota texta um þau næringarefni sem líkaminn 

þarfnast til að halda honum heilbrigðum. Texta um mikilvægi þess að hreyfa sig, drekka 

vatn og hvílast vel.  
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Við gerð veggspjalda fyrir miðstigið þá yrði lögð áhersla á aðra hluti. Tekið fyrir vítamín 

og steinefni. Fjallað um grænmeti og ávexti. Hægt er að gera veggspjöld á allar vegu og 

bara um að gera nota það sem verið er að vinna með í hvert skipti. Veggspjöld er 

skemmtileg vinna og gaman er fyrir nemendur að afla sér þeirra upplýsingar sem þeir 

þarfnast í hvert skipti. Nemendur geta fræðst helling við gerð veggspjalda og einnig að 

hafa þau uppá vegg þá geta þau alltaf rifjað upp það sem þau lærðu. Passa þarf að eiga 

nægilegt efni í veggspjöld eins og gömul tímarit, dagblöð eða bæklinga. Einnig væri gott 

að geta notað tölvur með prentara til að ná í efni á netinu.  

8.3 Spurningarspil 

Ein útfærsla af kennslu sem myndi hitta í mark hjá nemendum væri spurningarspil. Gæti 

þá kennarinn verið búin að útbúa allskyns spurningar sem tengjast næringarfræði. Kennari 

myndi eiga til allar spurningarnar og þegar spilið væri notað þá myndi hann velja þær 

spurningar sem hann þyrfti, færi það þá eftir því viðfangsefni sem værið verið að vinna 

með. Hægt væri að gera margar útfærslur af þessu spili og hægt væri að grípa í það 

hvenær sem er. Væri hægt að vera með liðakeppni jafnt og einstaklingskeppni og jafnvel 

skráð stigin upp á töflu. Væri þetta góð leið til að athuga hvað nemendur vita, t.d. ef það 

væri búið að vera vinna með steinefni þá gæti kennarinn spurt nemendur um steinefni og 

þannig séð hvað þau væru búin að læra. En samt ekki nota þetta sem próf, þetta ætti að 

vera áhugavert og skemmtilegt.  

8.4 Stafasúpa 

 

Mynd 4. Orðaleit. 
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8.5 Krossgáta 

 

Mynd 5. Krossgáta. 
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9 Niðurstaða 

Eftir að hafa unnið að þessu verkefni komumst við að því hversu mikilvægt það er að 

kenna um næringu í heimilisfræði. Heilsufarsvandamál ungra barna eru að aukast og er 

ein mesta ógnin offita. Aukin fræðsla um næringu og holla fæðu gæti hjálpað til við að 

breyta lífstíl barna ef við náum að grípa inn í nógu fljótt. Holl næring, nóg hvíld og hreyfing 

getur breytt framtíð of feitra barna. Verkleg heimilisfræðikennsla hér á landi stendur mjög 

vel miðað við mörg önnur lönd, en við getum gert betur í fræðslu um næringu. Kennsla 

um næringu þarf ekki að vera eingöngu bókleg, það er hægt að samþætta hana betur við 

verklega þætti og nota þær dauðu stundir sem gefast í verklegum tímum. Það skiptir afar 

miklu máli að við kennum börnum okkar að borða rétta og vel samsetta fæðu. Börn þurfa 

að læra mun meiri næringarfræði í heimilisfræðikennslu til þess að vita hvað þessi 

mikilvægu efni eru að gera fyrir líkamann okkar og líka hvaða næringarefni eru í matnum 

okkar. Því við vitum ekki hvað er hollt og hvað er óhollt ef við vitum lítið sem ekkert um 

næringarefnin og líka ef við kunnum ekki að lesa utan á umbúðir matvæla. Þess vegna er 

mikilvægt að reyna að koma næringarfræðinni inn í verklegu kennsluna sem er jú líka 

mjög mikilvæg en þessi tvö viðfangsefni er gott að tvinna saman. Eins og kemur fram er 

offita orðið mikið vandamál hér á landi hjá börnum og er það grafalvarlegt mál sem þjóðin 

verður að takast á við. Grunnskólinn getur lagt sitt af mörkum í þessari baráttu, hann ber 

ábyrgð á góðri kennslu og góð kennsla er ekki að kenna aðeins hluta þess námsefnis sem 

kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla. Þegar við vorum á vettvangi í grunnskólum hér á 

landi í heimilisfræði tókum við eftir því að mikill tími hjá nemendum fer í það að spila, 

teikna og lita pokana sína á meðan verið er að bíða eftir að baksturinn verði tilbúinn í 

ofninum. Þetta er tími sem hægt væri að nota í stutt kennsluinnlegg í næringarfræði. 

Hægt væri að vera með stutt verkefni og nýta þannig tímann betur. Við það að kenna 

börnum að velja og matreiða næringarríkan mat frá grunni erum við að minnka líkur á því 

að ný kynslóð muni fara sömu leið og sú fyrri. Með því að fyrirbyggja það að börn verði of 

feit erum að við létta á heilbrigðiskerfi okkar. Þetta málefni skiptir því alla þjóðina miklu 

máli. Ef litið er til framtíðar er það eingöngu til hagsbóta að kenna nemendum meiri 

næringarfræði í heimilisfræðikennslu.  
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