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Ágrip 

Verkefnið er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræði með áherslu á heilsueflingu 

og heimilisfræði við Háskóla Íslands og ber nafnið „Hvers vegna er hreinlæti mikilvægt í 

kennslueldhúsum?.“ Þetta verkefni fjallar um mikilvægi hreinlætis í kennslueldhúsum og hvers 

vegna það er nauðsynlegt að kenna nemendum í heimilisfræði um hreinlæti strax frá upphafi. 

Til þess að nemendur átti sig á því hvað hreinlæti snýst um í raun og veru, ákvað höfundur að 

útbúa bækling með námsefni sem höfða á til nemenda í 1.-4. bekk. Í þessum bæklingi eru allar 

helstu upplýsingar um nauðsynlegt hreinlæti í heimilisfræðistofu á skýran og aðgengilegan 

máta.  
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Formáli 

Eftir að ég lauk framhaldsskólanámi langaði mig að fara í háskóla til að afla mér meiri 

menntunar. Ég var ekki alveg viss í fyrstu hvaða nám yrði fyrir valinu, en eftir miklar 

vangaveltur leist mér best á grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands. Ég hef alltaf haft 

mikinn áhuga á börnum og finnst gaman að vinna með þeim.  

Heimilisfræði hefur alltaf verið mitt áhugasvið og sá áhugi kviknaði strax í upphafi 

grunnskólagöngu minnar og var það mitt uppáhalds fag alla skólagönguna. Þegar kom að því 

að velja kjörsvið í grunnskólakennaranáminu var nánast ekkert sem heillaði mig jafn mikið og 

heimilisfræðikennsla. Nú í dag heitir það kjörsvið Heilsuefling og heimilisfræði og þá hefur 

íþróttafræði verið tengd betur við heimilisfræði en áður hefur verið gert. Sú kennsla sem ég 

hef fengið á þessu kjörsviði hefur reynst mér vel og veit ég að hún mun nýtast mér vel í 

framtíðinni, bæði í starfi og heima fyrir. Ég sé ekki eftir þeirri ákvörðun að hafa farið þessa leið 

í háskólanámi og er spennt fyrir framhaldinu.  

Þegar undirbúningur fyrir B.Ed. lokaverkefni hófst þurfti ég að finna mér leiðbeinanda fyrir 

verkefnið. Þar sem mig langaði að láta það tengjast heimilisfræði kom nánast engin önnur til 

greina en Ragnheiður Júníusdóttir, aðjunkt í heimilisfræði og mér til mikillar gleði tók hún vel 

í það. Hún hefur reynst mér vel í gegnum þessi tvö ár sem ég hef verið á þessu tiltekna kjörsviði 

og það er gott að leita til hennar. Henni leist vel á hugmynd mína um lokverkefni og hefur stutt 

við bakið á mér í gegnum ritgerðaskrifin. Stuðningurinn frá henni er ómetanlegur og vil ég 

þakka henni fyrir hann. Sérstakar þakkir fær kærastinn minn, Arnþór Ingvi Kjartansson fyrir að 

koma með þessa frábæru hugmynd að skrifa um mikilvægi hreinlætis í eldhúsum og fyrir að 

styðja við bakið á mér og hvetja mig áfram á meðan á skrifum stóð og foreldrar mínir Erla S. 

Olgeirsdóttir og Bjarki Jóhannesson, sem hvöttu mig til að einbeita mér að verkefninu og gáfu 

mér allan þann stuðning sem ég þurfti.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí  2019 

 

Freyja Kristjana Bjarkadóttir 



7 

1 Inngangur  

Í kennslueldhúsum fer fram bæði verkleg og bókleg kennsla tengd matreiðslu. Nemendur eru 

eins misjafnir eins og þeir eru margir. Þeir hafa mismunandi bakgrunn, búa við misjafnar 

heimilisaðstæður og persónuleikar þeirra geta verið afar ólíkir. Kennari þarf því að taka tillit til 

allra nemenda og nálgast þá með ólíkum hætti. Í heimilisfræði er margt sem þarf að miðla til 

nemenda, en hreinlæti er eitt af því sem er afar mikilvægt til þess að stuðla að góðri heilsu 

nemenda og kennara. Það er því nauðsynlegt að kenna þeim um hreinlæti á réttan hátt og tala 

um hvers vegna hreinlæti er mikilvægt. Í hreinlætisfræði er mikilvægt að þekkja hvað örverur 

eru og hvað þær gera. Örverur eru smáar lífverur sem oft eru kallaðar bakteríur, veirur, 

sníkjudýr, myglusveppir eða þörungar og sjást ekki með berum augum (Matvælarannsóknir 

Íslands, e.d. a). 

Gæta þarf þess að hreinlæti sé nægjanlegt í kennslueldhúsum þar sem matreiðsla á sér 

stað. Það er mikilvægt að nota ávallt hrein áhöld og gæta þess að vinnuaðstaðan sé hrein áður 

en byrjað er að matreiða eða baka. Til þess að forðast krossmengun er nauðsynlegt að nota 

aldrei sömu áhöld í hráan mat og matreiddan eða ferskan mat. Góð lausn við því er að nota 

lituð skurðarbretti þar sem hver litur er fyrir eitt matvæli. Reglulegur handþvottur er einnig 

nauðsynlegur til þess að forðast þess að örverur dreifi sér í matvæli (Geraghty, 2016). 

Sé hreinlæti og meðhöndlun matar ekki til fyrirmyndar getur það valdið ýmsum 

matvælasjúkdómum, til dæmis matareitrun eða matarsýkingu (NHS inform, 2019). Einkenni 

úr þessum sjúkdómum geta verið frá því að vera væg yfir í mjög alvarleg. 

Heimilisfræðikennarar þurfa að kenna nemendum sínum að temja sér hreinlæti og rétta 

meðhöndlun matar strax frá upphafi skólagöngunnar. Heilbrigði nemenda og kennara á að 

vera í fyrirrúmi og því er mikilvægt að brýna fyrir nemendum að hugsa vel um hreinlæti. 

Hreinlæti er ekki einungis mikilvægt innan veggja kennslueldhússins heldur er einnig 

mikilvægt að hugsa um umhverfið og því er gott að temja sér umhverfisvænan lífstíl. Sjálfbærni 

hefur áhrif á umhverfið okkar og það er mikilvægt að kenna nemendum hvað það er og af 

hverju það hefur góð áhrif.  
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2 Örverur 

Örverur er að finna í frumu ríkinu, þær eru agnar smáar lífverur sem ekki er hægt að sjá með 

berum augum. Þær lifa alls staðar í umhverfi okkar, jarðvegi, mönnum og dýrum. Til eru 

margar tegundir örvera bæði skaðlegar og skaðlausar. Rotnunarörverur eru dæmi um örverur 

sem skila frá sér illa lyktandi og bragðvondum úrgangsefnum sem valda því að matvæli mygla 

og úldna. Örverur sem kallast sýklar geta valdið sjúkdómum. Hægt er að drepa flesta sýkla í 

matvælum með suðu, en sumir sýklar framleiða eiturefni sem eyðileggst ekki við suðu og geta 

því valdið matareitrun eða matarsýkingu sé matvælið ekki meðhöndlað rétt (Matvælastofnun, 

e.d.a). 

2.1 Flokkar örvera 

Rúmlega 90 prósent af matvælasjúkdómum eru af völdum örvera. Aðeins 4 prósent af 

örverum sem greindar hafa verið geta valdið sjúkdómum, en hin 96 prósentin sem eftir standa 

eru sagðar vera skaðlausar. Sumar örverur t.d. sveppir, eru notaðar við framleiðslu matvæla 

eins og osta, jógúrta og súrdeigsbrauða og einnig í matvælum sem eru gerjuð, til dæmis súrum 

gúrkum, bjór og súrkáli. Örverur og eiturefni frá örverum er skipt upp í bakteríur, veirur, 

sníkjudýr, myglusveppir og þörungar (Brown, 2019). 

2.1.1 Bakteríur 

Bakteríur er ein tegund örvera sem flokkast hvorki undir plöntur né dýr en eru einfrumungar. 

Yfirleitt lifa bakteríur milljón saman á einum fleti. Talið er að mikið af lífmassa jarðarinnar 

byggist á bakteríum. Tegundum baktería er oftast skipt upp í þrjá flokka en þeir skiptast í 

kúlulaga-, sívalingslaga- og gormlaga bakteríur. Bakteríur er hægt að finna víða en þær finnast 

til dæmis í jarðvegi, dýrum, geislavirkum úrgangi, jarðskorpu, jöklum og heitum hverum. Það 

er mismunandi eftir tegundum hvort bakteríur þurfa á súrefni að halda eða ekki og við hversu 

mikinn hita þær lifa. Bakteríur eru oft taldar vera slæmar, margar þeirra eru hins vegar 

gagnlegar og ekki er hægt að lifa án þeirra. Margar bakteríur geta verndað okkur frá 

sjúkdómum því þær ráðast á sýkla og gegna lykil hlutverki í líkama okkar (Brazier, 2019).  

2.1.2 Veirur 

Veirur er ein tegund örvera sem geta valdið matarsjúkdómum eftir neyslu á sýktum mat en 

þær verða hins vegar óvirkar við 100°C hita. Nóróveira og lifrabólguveira eru algengustu 

veirusýkingarnar í heiminum sem greinast hjá mönnum. Þessar tvær veirusýkingar einkennast 

af hraðri útbreiðslu því þær eru bráðsmitandi. Árið 2004 var lifrabólga A vaxandi vandamál í 

heiminum vegna lélegra ónæmiskerfa hjá íbúum í löndum þar sem mikið hreinlæti var til 

staðar. Í flestum tilfellum koma veirur fram í mat sem er matreiddur samhliða sýktum mat. 
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Einnig ef matvæli eru ekki hituð eða meðhöndluð á réttan hátt ef sýktir einstaklingar hafa 

unnið með matinn áður. Þess vegna þarf að leggja áherslur á strangar hreinlætisreglur í 

matvælaiðnaði eða í landbúnaðarstarfsemi við undirbúning matvæla. Ef veirur myndast í 

matvælum eftir vinnslu eru matvælin smitandi í flestum tilvikum í nokkra daga eða vikur. 

Veirur geta myndast hvar sem er á matvælaferlinu, allt frá iðnaði að gaffli (Marion og Erwin, 

2004).  

2.1.3 Sníkjudýr 

Sníkjudýr er ein tegund örvera sem getur valdið sýkingu í meltingarvegi hjá bæði mönnum og 

dýrum. Einstaklingar með lélegt ónæmiskerfi til dæmis þeir sem þjást af alnæmi geta orðið 

alvarlega veikir af völdum sníkjudýra. Þeir eiga þá erfitt með að skila út sýklinum og hann getur 

valdið langvarandi sýkingum. Cryptosporidium er tegund sníkjudýra sem hefur margar 

undirtegundir en einungis tvær þeirra sem vitað er um geta valdið sýkingum hjá mönnum. Ein 

tegundin getur valdið sýkingu hjá bæði mönnum og dýrum en hún kallast Cryptosporidium 

parvum. Hin tegundin sem getur valdið sýkingu hjá mönnum kallast Cryptosporidium hominis 

en hún veldur ekki sýkingu hjá dýrum. Sýkillinn skilar sér oftast út með hægðum en hendur og 

umhverfi geta mengast af sýklinum og þannig berst hann milli manna. Smitleiðir geta einnig 

verið í gegnum jarðveg, mat og vatn ef sýktir menn eða dýr hafa komist í snertingu við það. 

Einkenni sýkingar af völdum sníkjudýra eru misslæm og sumir finna engin einkenni. Helstu 

einkenni eru þó niðurgangur, magakrampi, ólga í maga og lítil hitahækkun. Einstaklingar sem 

eru frískir fyrir eru oftast þrjár til fjórar vikur að losa sig við sníkjudýrin og verða einkennalausir 

á þeim tíma. Til þess að fyrirbyggja sýkingu af völdum sníkjudýra er hreinlæti mjög mikilvægt 

(Landlæknir, 2016). 

2.1.4 Myglusveppir 

Myglusveppir er ein tegund örvera sem framleiðir sveppaeiturefni. Til eru mörg hundruð 

tegundir sveppaeiturefna en aflatoxín og okratoxín eru tvö algeng sveppaeitur sem eru 

vandamál í matvælum. Ef hátt hita- og rakastig er í umhverfi þar sem kornvörur og ýmsar aðrar 

vöru eru geymdar getur verið erfitt að komast í veg fyrir að eiturefnin myndist í matvörunum. 

Því framleiðsla eiturefna frá mörgum tegundum myglusveppa þolir hitun og suðu. Einkenni 

myglusveppa smits í mönnum geta verið mjög mismunandi, allt frá því að vera fremur væg yfir 

í ansi alvarleg. Hjá heimilisdýrum, búfénaði og fólki geta sum sveppaeitur til dæmis haft áhrif 

á ónæmiskerfið, önnur geta haft varanlegar skaðlegar afleiðingar á meðan enn önnur geta 

valdið bráðum eða krónískum sjúkdómum. Sveppaeitur hefur í mörgum tilfellum sem vitað er 

um ekki áhrif á heilsu manna (Matvælastofnun, e.d.b). 
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2.1.5 Þörungar 

Þörungar er ein tegund örvera sem er þekkt um allan heim. Þörungar eru oft notaðir í iðnaði 

því þeir innihalda mikið af líffræðilegum efnum og góðum efnasamsetningum sem nýtast vel 

á mörgum sviðum. Einnig eru þörungar notaðir sem fæðubótaefni og til þess að bæta gæði 

ýmsa matvæla. Í matvælaiðnaði eru þörungar notaðir til dæmis í kjötvörur, fiskafurði og 

kornblandaðar vörur. Þörungar eru einnig þeim eiginleikum gæddir að hægt er að nota þá til 

að framleiða gerjuð matvæli. Gerjuð matvæli sem þeir eru notaðir í er þá aðallega 

mjólkurafurðir eins og ostur, rjómi, jógúrt, kotasæla og fleira (Ścieszka S., Klewicka E., 2018). 

2.2 Vöxtur örvera og vörn gegn þeim 

Mikilvægt atriði þegar unnið er með matvæli er að hindra vöxt örvera. Best er því að reyna að 

stöðva það sem örverur þurfa til að geta margfaldast og dafnað. Örverur nærast á 

næringarefnum og hæfilegu hita- og rakastigi. Við það geta þær margfaldast á skömmum tíma. 

Ekki er auðvelt að breyta næringarefnum matvæla eða rakastigi þeirra, en auðveldlega er hægt 

að stjórna hitastiginu þegar meðhöndla á mat. Það sem gegnir því lykilhlutverki að forðast að 

örverur fjölgi sér, er að gæta þess að maturinn hitni í rétt hitastig sem þarf að vera annað hvort 

nógu lágt eða nógu hátt til þess að örverurnar drepist (Matvælastofnun, e.d. a).  

Þegar vöxtur örvera á sér stað í matvælum verða til efnaskiptavirkni sem valda 

mismunandi breytingum á eiginleikum matarins. Sumar breytingar eru æskilegar eins og til 

dæmis þegar gerjun á sér stað, en þegar breytingar leiða til matarskemmda eru þær 

óæskilegar.  

Nokkrir mikilvægir þættir hafa áhrif á vöxt örvera í matvælum. Þessir þættir tengjast til 

dæmis matnum sjálfum, umhverfinu þar sem maturinn er geymdur, örverunum sjálfum og 

meðhöndlun matvælanna (Hamad, S. H., 2012). 

Fullkomið hreinlæti er talið vera öruggasta vörnin gegn örverufjölgun. Örverur geta borist 

með höndum eða áhöldum á milli matvæla eða á staði þar sem unnið er með matvæli. Þegar 

örverur berast frá einni matvælategund í aðra eða úr hráu matvæli í fullunnin matvæli, kallast 

það krossmengun. Örverur geta einnig dreift sér með lofti, ryki og ef meindýr komast í 

umhverfi matvæla. Uppþvottur á áhöldum þarf að vera til fyrirmyndar til að forðast sýklana 

sem geta fjölgað sér á áhöldum séu þau ekki þrifin nægilega vel (Matvælastofnun, e.d.a).  
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3 Kennslueldhús 

Heimilisfræði er kennd í flestum grunnskólum landsins fyrir nemendur í 1.- 10. bekk. Í sumum 

skólum er heimilisfræði val í unglingadeild en skylda í bekkjunum þar á undan. Samkvæmt 

Aðalnámsskrá Grunnskólanna (2013) felur heimilisfræðikennsla meðal annars í sér 

næringarfræði, matreiðslu, matvælafræði, vinnubrögð, hollar matarvenjur, umhverfisvernd, 

fjármálalæsi og heilbrigðan lífstíl. Nemendur fá þar af leiðandi að matreiða og baka 

eftir ýmsum aðferðum og læra einnig að þrífa, nota ýmiss hráefni, mælitæki og áhöld 

samhliða því að læra ýmislegt í gegnum kennslubækur. Hægt er að segja að tengsl á milli 

næringarfræði, matreiðslu og hreinlætis sé órjúfanleg í heimilisfræðinni, því allt þetta tengist 

á einhvern hátt ef huga á að góðu heilbrigði. 

3.1 Meðhöndlun matar 

Meðhöndlun matar er ef til vill einn af mikilvægustu þáttum matreiðslu. Matvæli sem notuð eru 

í kennslueldhúsum eru af ýmsum toga. Í þeim geta leynst margar mismunandi sýklategundir 

sem geta meðal annars valdið sjúkdómum á borð við matarsýkingar og matareitranir sé 

meðhöndlun ekki rétt. Hægt er að koma í veg fyrir útbreiðslu sýkla í matvælum með því að 

meðhöndla matinn á réttan hátt og gæta þess að hreinlæti sé ekki ábótavant. Til eru ýmsar leiðir 

til að meðhöndla mat. Sem dæmi má nefna að sjóða, steikja, grilla, hita í ofni, gufusjóða eða 

djúpsteikja mat. Þetta eru allt misgóðar leiðir sem halda næringarefnum matvælanna misvel í 

þeim. Gæta skal þess að hafa alltaf rétt hitastig þegar eldað er. Kalt hitastig hægir á eða stöðvar 

vöxt örvera í matvælum en heitt hitastig drepur þær (Environmental Health Food Services, 

e.d.).  

 Ýmiss matvæli eru viðkvæmari en önnur og þá þarf að gæta að meðhöndlun á þeim 

einstaklega vel. Þær kjöttegundir sem innihalda mikið prótein og vatn, er sérlega næmar fyrir 

bakteríumengun. Fætur, hár, húð eða fjaðrir eru ein helsta uppspretta bakteríumengunar í 

kjöti Önnur matvæli sem eru viðkvæm gegn bakteríum eru unnin matvæli sem mikið er búið 

að meðhöndla. Það eru til dæmis unnar kjötvörur, hamborgarar, salöt af ýmsum toga, 

kínverskir og mexíkóskir réttir, bakkelsi og kremfyllingar. Einnig getur kjöt marinering verið 

viðkvæm fyrir bakteríum, því er best að geyma hana alltaf neðarlega í kæli á meðan kjötið 

dregur hana í sig. Aldrei ætti að endurnýta mariningu á ný matvæli, nema að sjóða hana fyrst. 

Bakteríur sem geta valdið matarsjúkdómum eru fljótar að komast í skemmd egg þar sem þær 

nærast vel á því. Þar að auki eru ýmsir eggjaréttir viðkvæmir gegn bakteríumengun og því þarf 

að gæta þess að elda eggin rétt og athuga ávallt hvort eggin séu í lagi eða skemmd (Brown, 

2019).  

Áður en meðhöndlun á mat hefst, er nauðsynlegt að gæta þess að áhöld sem notuð eru séu 

hrein og þrífa þarf vinnuborð með hreinni tusku. Ef tuskan er ekki hrein er auðvelt að 
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dreifa sýklum sem geta leynst í tuskunni. Það þarf að gæta þess að þrífa tuskurnar reglulega, 

helst eftir hverja notkun. Ef unnið er með hrá matvæli og matreidd, þarf að gæta þess að nota 

ekki sömu áhöld í þau til þess að forðast krossmengun (Landlæknir, e.d.).  

3.2 Krossmengun 

Krossmengun er dæmi um mengun sem er ein sú algengasta þegar kemur að matreiðslu, en hún 

á sér stað þegar örverur berast frá einni tegund matvæla yfir í aðra.  

Í Víetnam gerðu Dang-Xuan o.fl. (2018) rannsókn þar sem þeir könnuðu krossmengun og 

hver helsta ástæða hennar væri. Svínakjöt er algengasta kjötið í Víetnam og Salmonella er 

algengt mengunarefni þar. Þessi rannsókn fól í sér að meta hugsanlega krossmengun á hráu 

og matreiddu svínakjöti á heimilum í Víetnam. Kannað var hvernig fólk meðhöndlar svínakjötið 

og mismunandi ástæður krossmengunar voru skoðaðar. Af þeim sem tóku þátt í rannsókninni 

voru 71 prósent sem notuðu sama hníf og sama skurðarbretti fyrir bæði hrátt og matreitt 

svínakjöt. Hins vegar þvoðu allir sér um hendurnar og þrifu áhöld á milli meðhöndlunar á hráu 

og matreiddu svínakjöti. Engin krossmengun átti sér stað þegar notað var sitthvort settið af 

skurðarbretti og hníf í hrátt og matreitt svínakjöt. Líkurnar voru mun hærri á mengun þegar 

notað var sama skurðarbretti sem þrifið var á milli heldur en þegar notað var nýtt 

skurðarbretti. Mikil hætta var á krossmengun þegar hendur, skurðarbretti og hnífar voru ekki 

þvegin á milli þess að meðhöndla hrátt og matreitt svínakjöt. Einnig var mikil hætta á 

krossmengun ef notað var sama skurðarbrettið en annar hnífur. Þessi rannsókn veitti 

þátttakendum innsýn á krossmengun Salmonellu. Að rannsókn lokinni fengu allir upplýsingar 

um hvernig best væri að meðhöndla mat til að forðast krossmengun, sem gæti nýst þeim í 

framtíðinni. 

Til eru ýmsar góðar aðferðir sem geta auðveldlega komið í veg fyrir að slík mengun eigi sér 

stað. Sem dæmi má nefna er að nota lituð skurðarbretti þar sem hver litur er fyrir ákveðin 

matvæli. Það kemur í veg fyrir að ferskur eða matreiddur matur sé skorin á sama bretti og 

hrátt kjöt eða fiskur. Þetta gæti hljómað flókið að átta sig á því hvaða litur sé fyrir hvaða 

matvæli og nemendur gætu átt erfitt með muna að fara eftir reglunni um skurðarbrettin en 

það er nauðsynlegt að þau læri það (Alfaro, 2019a).  

 

3.3 Lituð skurðarbretti 

Heimilisfræðikennari þarf að brýna fyrir nemendum að nota lituð skurðarbretti til þess að 

minnka líkur á krossmengun og öðru smiti. Það þarf ef til vill ekki að kenna þeim á alla litina í 

einu en eitt er þó mikilvægast að kenna nemendum í upphafi, það er að nota alltaf eitt bretti 

fyrir hráan mat og annað fyrir ferskan eða matreiddan mat eins og fram kom hér að ofan. 

Þegar þau hafa lært á tvö mikilvægustu litabrettin er hægt að kynna þeim betur fyrir hinum 
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litunum og minna þau ítrekað á fyrir hvað hver litur stendur. Þessi aðferð er ansi mikilvæg til 

þess að stuðla að góðu hreinlæti í kennslueldhúsum og svo hægt sé að varast matarsjúkdóma. 

Heimilisfræðikennari þarf að sjá til þess að skólinn fjárfesti í slíkum brettum til þess að hægt 

sé að nota þau og varast krossmengun í leiðinni ef þau eru notuð á réttan hátt.  

Hér fyrir neðan er sýnd alþjóðleg litaregla fyrir litaskurðarbretti sem gott er að fylgja eftir:  

Gulur: Matreitt kjöt  

Blár: Hrár fiskur  

Rauður: Hrátt kjöt  

Brúnn: Grænmeti  

Grænn: Salat og ávextir  

Hvítur: Brauð og mjólkurvörur  

 

     Mynd 1. Lituð skurðarbretti 

     (Quality Services International Ltd, 2017) 
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4 Mikilvægi hreinlætis 

Samkvæmt Aðalnámsskrá Grunnskólana (2013) er hreinlæti einn af þremur þáttum sem hafa 

órjúfanleg tengsl á milli sín í heimilisfræði og er þar af leiðandi eitt af því allra mikilvægasta í 

kennslueldhúsum. Nauðsynlegt er að nemendur læri að meta mikilvægi hreinlætis og öllu sem 

því fylgir samhliða öllu öðru námsefni í heimilisfræði.  

Hreinlæti er ekki meðfætt hjá einstaklingum heldur er það eitthvað sem lærist líkt og margir 

aðrir hlutir og þá verður að gera það áhugavert. Kennari þarf að taka tillit til allra nemenda og 

virða þá sem einstaklinga. Þegar kemur að hreinlæti í kennslueldhúsum er því mikilvægt að 

kennari hafi í huga að nemendur hafi mismikinn grunn í hreinlætisfræði. Skoðanir geta verið 

ólíkar um það hvort vinnuaðstaðan sé hrein eða ekki, sumir telja það rétt að vaska upp með 

köldu vatni og sumir gera sér ekki grein fyrir því hvort tuskur eða viskastykki séu óhrein eða 

hrein. 

Börnin læra af vissu leyti af foreldrum sínum hvað orðin hreinlæti og snyrtimennska þýða. 

Heimilisfræðikennarar spila þó stórt hlutverk í því að rækta þessar venjur hjá nemendum 

sínum og fræða þau betur um mikilvægi þess, því alls ekki allir fá nógu góða fræðslu heima 

fyrir. Munavar (2015) greinir frá hugmyndum að ýmsum leiðum til að gera kennsluna um 

hreinlæti sem áhugaverðasta og skemmtilegasta fyrir nemendur. Til að mynda er hægt að 

hengja upp veggspjöld sem sýna venjur skref fyrir skref sem tengjast hreinlæti eins og 

handþvottur, uppvask og að halda umhverfinu hreinu. Einnig er hægt að hafa töflu þar sem 

nemendur geta deilt hugmyndum sínum um hreinlæti og kennari hvetur þá alla til að skoða 

hugmyndir hjá samnemendum sínum. Hægt er að útfæra þessar hugmyndir á ýmsa vegu og 

einnig er til fjöldinn allur af hugmyndum sem gætu kveikt áhuga nemenda á hreinlæti. 

Til þess að nemendur átti sig betur á örveruvexti getur heimilisfræðikennari til dæmis sett 

brauðsneið í poka og leyft henni að mygla þar. Nemendur geta fylgst með brauðinu og séð 

breytingar í hvert skipti sem þau koma í heimilisfræði. Þetta er áhugavert og spennandi fyrir 

flesta nemendur að sjá hversu mikið brauðið myglar og á hve löngum tíma. Einnig er hægt að 

samþætta hreinlætiskennsluna við t.d. líffræðikennslu. Þá er hægt að fá líffræðikennara til 

þess að taka stroku af vinnuborðum og öðru inni í heimilisfræðistofunni og láta í ræktun og 

leyfa nemendum að fylgjast með breytingum og öðru sem gerist í ræktuninni. Þá geta 

nemendur séð hversu mikið af sýklum er að finna í heimilisfræðistofunni, hægt er að taka 

stroku fyrir og eftir þrif í einum tíma. Þetta eru dæmi um aðferðir sem kveikja áhuga hjá 

nemendum og leyfa þeim að fá sjónræna skýringu á hvers vegna hreinlæti er mikilvægt. 

Mikilvægt er að þjálfa nemendur í að halda hreinu í kringum sig og ganga frá eftir sig eftir 

verklega kennslu. Með þessari þjálfun ættu nemendur að finna fljótt fyrir þeirri vellíðan sem 

fylgir að hafa vinnuaðstöðuna hreina og að þau njóti þess að hafa gott vinnupláss á meðan þau 

matreiða. Eftir einhvern tíma af slíkri þjálfun ættu flestir nemendur að finna fyrir því að það er 
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ekki eins ánægjulegt að koma að eldunaraðstöðu þegar hún er óþrifin og óskipulögð. Það er 

mun þægilegra að koma að henni þar sem vel er gengið frá og vel þrifið. Það ætti að kenna 

þeim að skilja vinnusvæðið alltaf eftir eins og þau vilja koma að því, hreint og vel gengið frá.  

Í kennslueldhúsum þarf að tryggja að vinnusvæði, búnaður og ílát undir matvæli séu vel 

þrifin og sótthreinsuð reglulega. Í kennslueldhúsum er gott fyrir hvern og einn að temja sér 

það að hafa alltaf eina borðtusku til að þrífa borð og vask, eitt viskastykki til að þurrka af 

áhöldum og eitt handklæði til að þurrka hendur eftir handþvott. Eftir notkun er best að setja 

þvottinn í óhreina tauið, leggja hann í klór eða setja hann beint inn í þvottavélina. Kennarinn 

hefur umsjón með þvottinum en nemendur aðstoða. Þessi aðferð minnkar líkur á að bakteríur 

berist á milli vinnuaðstöðu, matar, handar og áhalda.  

Bakteríur og aðrar örverur leynast víða og því er nauðsynlegt að stuðla að eins góðu 

hreinlæti og mögulegt er til að koma í veg fyrir að þær dreifi sér. Hægt er að líta á hreinlæti í 

ansi víðum tilgangi, það tengist meðal annars einstaklingum, samfélaginu og umhverfinu. 

Góður handþvottur skiptir einnig miklu máli til að stuðla að góðu hreinlæti í matreiðslu. 

4.1 Handþvottur 

Handþvottur hefur verið þekktur allt frá Forn-Grikkjum, en þó hefur mikilvægi hans ekki 

alltaf verið viðurkennt. Enn þann dag í dag getur verið erfitt að fá fólk til að skilja mikilvægi 

handþvottar. Á fyrri árum var handþvottur aðallega tengdur við trúarbrögð og síðar varð það 

tengt við félagslegar athafnir. Nú í seinni tíð er handþvottur að mestu tengdur við hreinlæti 

og sóttvarnir í daglegu lífi, á heimilum og í skólum og einnig er hann afar mikilvægur 

í hjúkrunar- og læknastörfum og í heilbrigðisgeiranum öllum. Rannsóknir hafa sýnt að margir 

sjúkdómar hafa smitast að miklu leyti í gegnum ófullnægjandi handþvott eða önnur 

óhreinindi. (Rúna Hjaltested Guðmundsdóttir, 2008).  

Daglega snertir fólk allskyns hluti í þeirra nánasta umhverfi sem eru fullir af bakteríum. 

Margir halda því eflaust fram að klósettsetur innihaldi fleiri bakteríur en nokkuð annað sem 

þeir snerta daglega. Klósett er þó yfirleitt sá hlutur sem er þrifið mun oftar en margt annað 

sem fólk snertir. Til dæmis eru farsímar yfirleitt ekki þrifnir reglulega en þeir fara með okkur 

hvert sem við förum og draga þar af leiðandi að sér bakteríur. Samkvæmt vísindamönnum við 

University of Arizona bera farsímar 10 sinnum fleiri bakteríur en venjulegt almenningssalerni. 

Einnig eru lyklaborð á tölvum full af bakteríum og eru yfirleitt ekki þrifin reglulega sem og 

peningar, stólar, takkar í lyftu, hurðahúnar, eldhúsvaskar og fleira. Ekki verður hjá því komist 

að snerta þessa hluti í daglegu lífi, þess vegna er mikilvægt að þvo hendur sínar vel öðru hverju 

yfir daginn (Kent, 2018).  

Handþvottur er sérstaklega nauðsynlegur þegar komið er inn í kennslueldhús til að vernda 

sína eigin heilsu og annarra. Mikilvægt er því að þrífa hendurnar vel áður en unnið er með 

matvæli og að auki er sérlega nauðsynlegt að þrífa hendurnar eftir að unnið er með hrátt kjöt 
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og hráan fisk. Handþvottur er einnig skynsamlegur þegar unnið hefur verið með chili, lauk, 

engifer eða önnur sterk hráefni sem óþægilegt er að fá í augu ef óþrifnar hendur komast í 

snertingu við þau. Eftir hverja salernisferð þarf að þrífa hendurnar vel og einnig ef hendur hafa 

ratað ofan í buxur, upp í munn eða inn í nefið eða eyrun. Ekki er síður mikilvægt að hendur séu 

þvegnar vel eftir að einstaklingur fer út með rusl eða notar einhverskonar sterk hreinsiefni. 

Handþvottur er virkilega mikilvægur, því oftar sem hendur eru þvegnar því betra. Best er að 

nota bréfþurrkur til þess að þurrka hendurnar eftir handþvott, því sýklar leynast oft í blásturs 

handþurrkara sem dreifast þá yfir hreinar hendurnar og ekki er mælt með því að þurrka þær 

með viskastykki sem hefur verið notað til að þurrka af áhöldum og annað (Alfaro, 2019 b).  

Ekki er mælt með því að nemendur eða kennarar geymi viskastykki sem verið er að nota á 

öxlunum. Þar getur safnast flasa, hár og önnur óhreinindi í viskastykkið sem smitast svo yfir í 

áhöld sem þurrka á af. Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða (2016) sendir frá sér fundargerð þar sem 

meðal annars er komið inná reglur um handklæða notkun í grænum leikskóla. Þar kemur fram 

m.a. spurning um hvort ætti að nota margnota handklæði í grænum leikskóla en niðurstaðan 

var sú að ef notast á við handklæði skulu það vera einnota handþurrkur úr handklæðaefni. 

Ástæða fyrir þessari niðurstöðu er, að margnota handklæði safnar í sig sýklum því börn þrífa 

sig misvel og allir nota sama handklæðið. 

Mikilvægt er að framkvæma handþvott á réttan hátt til að ná að hreinsa allar örverur sem 

safnast hafa á höndunum yfir daginn. Í hvert skipti sem handþvottur á sér stað er gott að fylgja 

leiðbeiningunum hér að neðan, vert er að taka það fram að þetta eru sjúkrahús leiðbeiningar 

og því ekki nauðsynlegt í kennslueldhúsum að endurtaka þvottinn fimm sinnum. 

 

    Mynd 2. Leiðbeiningar um handþvott 

        (Sólrún Auðbertsdóttir, e.d.) 

Margir halda að handspritt sé nauðsynlegt á öllum stundum og margir ofnota handspritt eða 

önnur sótthreinsandi efni. Ef hendur eru þrifnar vel með sápu og vatni reglulega yfir daginn er 

óþarfi að nota handspritt á þær líka. Það er ekki nema ef um sjúkdómsfaraldur sé að ræða þar 
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sem regluleg notkun handspritts er nauðsynlegt samhliða handþvottinum. Þá þarf einnig að 

spritta t.d. hurðahúna, borð, stóla og annað sem fólk snertir reglulega.  

4.2 Rannsóknir á handþvotti 

Athugunarrannsókn var framkvæmd af Suen o.fl. (2019) en hún fór fram á 

almenningssalernum þar sem þau rannsökuðu fjölda örvera á svæðinu. Notaðir voru 

dauðhreinsaðir klútar sem söfnuðum í sig örverum, en þeir voru notaðir til að taka stroku af 

til dæmis blásturs handþurrkurum, hurðahúnum og pappírs handþurrkum. Einnig var 

hreinlætisaðstaða þessara salerna könnuð og fylgst var með handþvotti þeirra einstaklinga 

sem notuðu þessi salerni. Fimmtíu og fimm almenningssalerni, bæði kvenna og karla voru 

skoðuð í þessari rannsókn og voru þau allt frá því að vera í lágstétta umhverfi að hástétta 

stofnunum. Fram kemur að margir sem þvoðu sér um hendurnar, notuðu blásturs 

handþurrkara með það í huga að þeir stuðluðu að bættu hreinlæti. Hins vegar senda slík tæki 

hugsanlega út frá sér örverur sem dreifast í loftið og þar af leiðandi á hreinar hendurnar. 

Niðurstöður sýndu að örverur leynast í miklu magni víða á almenningssalernum. 

Kvenkynssalerni voru almennt hreinlegri en karlkyns salerni og mun fleira kvenfólk þvoði 

hendurnar sínar með sápu og vatni og voru almennt lengur að þvo hendur sínar en karlar. 

Margir karlmenn notuðu einungis vatn ef þeir þvoðu sér um hendurnar sem þeir gerðu ekki 

alltaf. Karlmenn voru því spurðir hvers vegna þeir þvoðu ekki hendurnar eftir salernisferðir 

sínar og sögðust þá margir ekki gera það ef þeir væru að flýta sér, ef engin annar væri inni á 

salerninu á sama tíma og ef þeir voru einungis að losa þvag. Þörf er á fleiri rannsóknum til þess 

að skilja betur hegðun beggja kynja á salernum hvað hreinlæti varðar. Yfirleitt voru aðstæður 

mun hreinni hjá stofnunum efri stétta heldur en í lágstétta umhverfi. Helmingur af salernunum 

sem könnuð voru skorti hillur eða annað til þess að fólk gæti lagt frá sér eigur sínar til að 

auðvelda sér handþvottinn. Blöndunartæki voru í 89 prósenta tilvika með hreyfiskynjara, en 

hins vegar voru fáir handþurrkukassar með hreyfiskynjara. Fólk þurfti því að nota snúningshjól 

eða takka til þess að fá bréfþurrku eftir handþvott og fengu þar af leiðandi aftur sýkla á 

hendurnar með því að þurfa að snerta bréfþurrkukassana.  

 Huang, Ma og Stack (2012) greindu rannsóknir sem gerðar höfðu verið áður sem kanna 

virkni mismunandi aðferða til að þurrka hendur eftir handþvott. Flestar þessara rannsókna 

bentu til þess að pappírshandþurrkur höfðu betri áhrif til að fjarlægja bakteríur af höndunum 

og að þær minnki líkur á því að bakteríur dreifi sér um salernin. Niðurstöður sýndu að blásturs 

handþurrkarar dreifa bakteríum út í umhverfið og á hreinar hendurnar. Því eru bréfþurrkur 

mun betri en blásturs handþurrkarar og mælt er með því að heilbrigðisstofnanir notist frekar 

við bréfþurrkur heldur en blásara.  
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Rannsókn var framkvæmd í Zimbabwe af Slekiene og Mosler (2017) og markmið hennar 

var að athuga hvort þunglyndi hefði neikvæð áhrif handþvott. Tekin voru viðtöl við nemendur 

í grunnskólum og farið í gegnum spurninglista þar sem nemendur svöruðu spurningum um 

eigið hreinlæti og handþvott. The Center for Epidemiological Studies Depression Scale for 

Children (CES-DC) var notað til þess að meta þunglyndi í börnum. Í ljós kom að börn sem voru 

greind með þunglyndi voru marktækt óduglegri við að þvo hendurnar sínar með sápu heldur 

en þau börn sem voru ekki greind með þunglyndi. Þeir einstaklingar sem glíma við 

geðsjúkdóma eins og þunglyndi eiga oft erfitt með að takast á við alls kyns hluti í daglegu líf. 

Niðurgangur er algengur meðal barna en til eru ýmsar leiðir til að fyrirbyggja og meðhöndla 

hann. Þrátt fyrir það er niðurgangur helsta orsök barnadauða og sjúkdóma vegna lélegs 

hreinlætis og mengaðs vatns. Til þess að koma í veg fyrir eða minnka tíðni niðurgangs er 

handþvottur með sápu aðferð sem ætti skila árangri og er mikilvægt að framkvæma hann á 

réttan hátt. Til þess að börn með þunglyndi þurfi ekki að upplifa niðurgangssjúkdóma vegna 

lélegs hreinlætis, þarf að minna þau reglulega á hversu mikilvægur handþvottur er og virkja 

þau í því að bæta hreinlæti sitt. 
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5 Matarsjúkdómar 

Talað er um matarsjúkdóma ef sýking myndast vegna neyslu á menguðum matvælum. 

Matarsjúkdómar sem myndast úr gerlum er yfirleitt skipt upp í tvo flokka; matareitrun eða 

matarsýking. Það eru hins vegar tvö ólík fyrirbæri þó upphaf þeirra beggja eru af völdum sýkla 

í matvælum (Matvælarannsóknir Íslands, e.d.a). 

Í rannsókn sem Switaj, Winter, og Christensen (2015) gerðu kemur fram hvernig 

matarsjúkdómar myndast hjá mönnum og hver einkenni þeirra eru. Matarsjúkdómar geta 

verið alvarlegir en orsakir þeirra stafa af fjölmörgum örverum, til dæmis veirum, bakteríum og 

sníkjudýrum. Matarsjúkdómar eru þekktir út um allan heim og fjölmargir einstaklingar hafa 

upplifað slík veikindi sem getur tekið á bæði andlega og líkamlega. Helstu einkenni 

matarsjúkdóma eru uppköst, niðurgangur (með eða án blóðs), hiti, krampar í kviðarholi, 

höfuðverkur, ofþornun, vöðvaverkir og liðverkir. Væg tilfelli einkenna af matarsýkingum lagast 

yfirleitt með tímanum og hægt er að fá lyf við flestum einkennum. Það er til dæmis hægt að 

fá vökva sem inniheldur saltlausn til að meðhöndla ofþornun í meltingarvegi sem stafar af 

niðurgangi og uppköstum. Alvarleg tilfelli eru þó þekkt og þau geta leitt til sjúkrahússvistar eða 

jafnvel dauða. Einkennin koma misjafnlega fram í fólki eftir því hversu mikils magns var neytt, 

hvaða matvæla tegund orsakaði sjúkdóminn eða hversu gott ónæmiskerfi einstaklingur hefur. 

Þeir sem eru í áhættu hópi að fá alvarleg einkenni matarsjúkdóma eru ung börn, aldraðir og 

þeir sem hafa lélegt ónæmiskerfi. Vegna nýrra og vaxandi örvera og eiturefna eru 

matarsjúkdómar að verða enn meiri áskorun og algengari en áður var. Mengun matvæla er að 

aukast vegna nýrra umhverfa og aðferða við matvælaframleiðslu. Sumum matarsjúkdómum 

hefur fækkað töluvert á meðan aðrir hafa aukist og stöðugt koma inn nýir sjúkdómar. Því er 

erfitt að koma í veg fyrir eða takmarka matarsjúkdóma. 

5.1 Matareitrun 

Ef ákveðin eiturefni sem kallast utanfrumueitur eru í matvælum sem fólk neytir getur það 

orsakað matareitrun. Þá ná ákveðnir gerlar að vaxa í matvælum sem gefa frá sér eiturefni á 

borð við taugaeitur og iðraeitur. Til þess að eitrun eigi sér stað hjá neytendum þurfa matvæli 

að vera orðin sýkt af eiturefnum en þurfa ekki endilega að innihalda gerlana sjálfa við neyslu 

(Matvælarannsóknir Íslands, e.d.). Ef þessi eiturefni berast í nægilegu magni ofan í fólk getur 

það valdið einkennum á borð við niðurgang, kviðverki og uppköst. Einkennin eru þó breytileg 

og misalvarleg. Besta vörnin við mataeitrun er að vanda alla meðferð matvæla, hafa 

vinnubrögðin í eldhúsinu ávallt rétt og að sjálfsögðu gæta þess að gott hreinlæti sé til staðar 

(Landlæknir, e.d.).  

 Algengustu matvæli sem geta orsakað matareitrun eru kjöt og kjötafurðir, mjólk og 

mjólkurvörur, búðingar og bakkelsi, sósur og salöt og söltuð matvæli. Helstu sjúkdómseinkenni 
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sem koma fram þegar matareitrun á sér stað eru munnvatnsrennsli, ógleði, uppköst, 

magaverkur og niðurgangur. Einkenni koma yfirleitt fram 1-6 klst. eftir neyslu matarins. Hægt 

er að meðhöndla eiturtilfelli t.d. með bólusetningu ef hún er framkvæmd fljótlega eftir að 

matareitrun á sér stað, með öndunarvélum sem aðstoða með öndun og með því að tæma 

meltingafæri með tilheyrandi tækjum. Sjúkdómseinkenni geta staðið yfir í allt að 6-8 mánuði 

(Brown, 2019).  

5.2 matarsýkingar 

Matvæli sem innihalda lifandi gerla sem geta vaxið í líkamanum og sýkt ýmsa vefi geta 

myndað matarsýkingar við neyslu. Myndast þá eiturefni sem kallast innanfrumueitur og það 

gerist þegar líkaminn byrjar að brjóta niður þessa gerla sem lifa í matvælum. Til eru margar 

tegundir matarsýkinga og eru einkenni þeirra misalvarleg. Salmonella er líklegast sú tegund 

sem flestir hafa heyrt um en það eru þó nokkrar sem eru einnig algengar (Matvælarannsóknir 

Íslands, e.d.).  

Hér á eftir verður lýst stuttlega þeim helstu matarsjúkdómum sem stafa af matarsýkingum. 

• Salmonella 

• Campylobacter jejuni/col 

• Listeria monocytogenes 

• Enterohemorrhagic E. coli 

• Escherichia coli 

Salmonella er víða að finna í náttúrunni, til dæmis í jarðvegi, vatni, fóðri, matvælum og 

meltingavegi manna og dýra. Síðustu ár virðist ekki hafa dregið úr tíðni Salmonellu þrátt fyrir 

að þrifnaður hefur aukist til muna. Aukin flutningur matvæla, fóðurvara og dýra milli landa og 

landshluta gæti verið ein helsta ástæða fyrir þessu því flutningur gæti verið stór ástæða fyrir 

því að bakterían breiðist út. Salmonella hefur verið þekktur sýkingarvaldur í fjölda ár um allan 

heim. Þessi tiltekna veira hefur að geyma 7 undirtegundir og 2200 sermigerðir. Tvær 

algengustu sermigerðir Salmonellu nefnast Salmonella typhimurium og Salmonella enteritidis. 

Þessar sermigerðir geta myndað sjúkdóma hjá mönnum líkt og allar hinar sermigerðirnar 

(Matvælastofnun, e.d. c).  

Tíðni sjúkdómstilfella á Salmonellu Enteritidis hefur aukist til muna á undarförnum árum 

og fyrst og fremst er hægt að rekja þessa auknu tíðni til eggja. Þessi sjúkdómur hefur mikil 

sýkingaráhrif í för með sér og þá sérstaklega hjá einstaklingum í áhættuhópum (Brown, 2019). 

Salmonella typhimurium er stofn sem er fjölónæmur gegn sýklalyfjum af ýmsum toga. Hægt 

er að tengja sjúkdóminn við mikla notkun sýklalyfja sem íblöndunarefna í dýrafóður og við 

meðhöndlun á sjúkdómum í mönnum og dýrum. 
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Campylobacter jejuni/coli er matarsýking sem kemur frá matvælum eins og alifuglum, 

hrámjólk og neysluvatni. Uppruni þess er í innyflum manna, fugla og dýra og frá frárennsli, 

skólpi og árvatni. Einkenni sem fylgja þessum sjúkdómi eru niðurgangur, hiti, kviðverkir og 

blóðlitaðar hægðir og þau koma fram 2-5 dögum eftir smit (Brown, 2019). 

Listeria monocytogenes er matarsýking sem kemur frá matvælum eins og osti, salati, paté 

og mjólk. Uppruna þess er að finna í skólpi, jarðvegi, áburði, súrheyi, saur manna og dýra og 

hráu kjöti og hráum fisk. Einkenni þessa sjúkdóms geta verið afar alvarleg og getur með annars 

leitt til heilahimnubólgu hjá ungabörnum, fósturláts og alvarlegrar blóðeitrunar. Þeir sem eru 

í áhættuhópi ef þeir fá þennan sjúkdóm eru barnshafandi konur, ófædd og nýfædd börn, og 

þeir einstaklingar sem hafa skert ónæmiskerfi og aldraðir. Ár hvert greinast 3-6 á hverja 1 

milljón íbúa með þennan matarsjúkdóm en 25-30% deyja úr honum ef einkenni eru mjög 

alvarleg (Brown, 2019). 

Escherichia coli er matarsýking sem er skipt upp í 5 flokka. Algengasti flokkurinn kallast 

Enterohemorrhagic E. coli og tengist helst neyslu á kjöthakki, grænmeti, ógerilsneyddri mjólk, 

eplasafa og neysluvatni. Uppruni hans er í saur manna og dýra og frá skólpi og árvatni. Smit 

geta einnig komið beint frá mönnum, dýrum eða umhverfi. Sjúkdómseinkenni þessara 

matarsýkingar er niðurgangur, þarmablæðingar, magaverkur, þvagfæra- og nýrnasýkingar. 

Geta valdið alvarlegum nýrnaskemmdum og jafnvel dauða, þá aðallega hjá börnum (Brown, 

2019).  

5.3 Rannsókn á matarsýkingu 

Sloan-Gardner o.fl. (2014) gerðu rannsókn á veitingarstað í Ástralíu til að komast að því hverjar 

orsakir matarsýkinga væru. Rannsóknin hófst í kjölfar þess, að fólk hafði smitast eftir neyslu 

hádegisverðar á svokölluðu hádegishlaðborði á þessum veitingastað. Rannsakendur settu upp 

upplýsingablað á veitingastaðinn með góðum ráðum til að koma í veg fyrir að slík smit ættu 

sér aftur stað. Allir þeir sem fengu sér að borða á hádegishlaðborðinu og upplifðu smit 

einkenni þennan dag sem þetta kom upp, fengu símtal frá rannsakendum þar sem þeir fóru í 

gegnum skipulagðan spurningarlista sem fólkið svaraði. Einkennin voru í flestum tilfellum 

niðurgangur, kviðverkir og ógleði. Þegar heilbrigðisathugun átti sér stað á veitingastaðnum, 

kom í ljós að skortur var á handþvottastöðvum í eldhúsinu, hitamælar til að mæla hitastig 

matavæla voru ekki til staðar og einnig var að finna ýmiss önnur hreinlætisvandamál og minni 

háttar skemmdir. Nokkur sýni úr matnum voru tekin og sett í ræktun til að greina örverur. 

Hægt var að tengja sjúkdómseinkenni helst við neyslu á rækjum og vissri tegund af salati. 

Rannsóknin leiddi því í ljós, að hreinlæti, matvælaferli og hitastig matar hafi valdið mengun í 

matnum á hlaðborðinu. Til þess að koma í veg fyrir að þetta gerist á veitingarstöðum, þarf að 

gæta þess að fylgja hreinlætis- og verklagsreglum og hafa eldhúsaðstöðu til fyrirmyndar. 
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6 Sjálfbærni 

Mikilvægt er að temja sér umhverfisvænan lífstíl, því hreinlæti snýst ekki einungis um að 

halda hreinu innan veggja kennslustofunnar heldur þarf einnig að halda umhverfinu hreinu. 

Að flokka úrgang og minnka notkun á einnota efnum er ein leið til þess, en sú leið hefst þó 

innan veggja kennslustofunnar. Umhverfisstofnun (2017) greinir frá því að allt sem fer 

óflokkað í ruslatunnuna endar úti í náttúrunni. Til þess að hráefni sem brotna niður verði ekki 

að mengunarþáttum, er nauðsynlegt að flokka og endurvinna. Hægt er að skipta flokkun upp 

í flöskur og dósir, plast, málm, pappír/pappa, gler, lífrænt og blandaðan úrgang svo dæmi séu 

tekin. Það sem við notum daglega er yfirleitt hægt að endurvinna. Það er til dæmis hægt að 

endurvinna málm margoft og pappír fjórum til sjö sinnum án þess að það tapi gæðum sínum. 

Rafhlöður, olíumálning, tjöruhreinsir og lyf eru dæmi um hluti sem er skyldugt að skila inn til 

endurvinnslu, því þeir hafa að geyma efni sem kallast spilliefni og því er bannað að urða þá 

eða brenna.  

 

       Mynd 3. Tillaga að flokkunarkerfi 

     (Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2011). 

 

Það er auðvelt að koma sér upp flokkunar kerfi í kennslueldhúsum og mikilvægt er að kenna 

nemendum frá upphafi að flokka það sem við á. Gott er að merkja flokkunartunnurnar með 

áberandi merkingu fyrir til dæmis pappír, plast og lífrænt. Slík flokkun viðheldur hreinlæti 

innan kennslustofunnar og einnig minnkar hún líkur á mengun í umhverfinu, sem hefur slæm 

áhrif á umhverfi okkar og þar af leiðandi slæm áhrif á heilsu okkar allra. Þegar nemendur skilja 

tilganginn í því að flokka eru meiri líkur að þau leggi það á sig. Þess vegna er mikilvægt að 

heimilisfræðikennari brýni fyrir þeim mikilvægi flokkunar og geri það að hluta af námsefninu 

á áhugaverðan hátt.  
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7 Umræður 

Eftir að hafa unnið að þessu verkefni hef ég fengið dýpri skilning á hreinlæti og mikilvægi þess. 

Auk þess áttaði ég mig betur á því að hreinlætiskennsla í heimilisfræði er áríðandi alveg frá 

upphafi skólagöngunnar. Heimilisfræðikennari þarf að hafa í huga að nemendur búa við 

mismunandi heimilisaðstæður með ólíkar áherslur á hreinlæti. Hreinlæti er ansi vítt hugtak og 

til eru ýmsar leiðir til að stuðla að bættu hreinlæti í umhverfi okkar. Með nægjanlegu hreinlæti 

í eldhúsum er hægt að fyrirbyggja ýmsa matarsjúkdóma, svo sem sýkingar á borð við 

Salmonellu, Campylobacter, Listeria og E. Coli.  

 

Mikilvægt er fyrir alla að átta sig á því hversu áríðandi hreinlæti er til þess að stuðla að góðri 

heilsu. Þetta verkefni sýnir meðal annars hvernig best er að bæta hreinlæti í eldhúsum. Þá er 

til dæmis rætt um hversu mikilvægt það er að þvo hendurnar vel reglulega yfir daginn, þrífa 

áhöld og vinnuaðstöðu fyrir og eftir matreiðslu, aðskilja meðhöndlun á hráum, elduðum og 

ferskum mat. Gott er að þekkja helstu örverutegundir, hvað drífur vöxt þeirra og hvernig best 

er að hemja hann.  

 

Sem hluta af þessu verkefni hannaði ég bækling sem sýnir á skýran máta öll mikilvægustu atriði 

hreinlætis. Þessi bæklingur er dæmi um hvernig hægt er að gera hreinlætiskennslu áhugaverða 

og skemmtilega fyrir nemendur en hann inniheldur námefni fyrir nemendur í 1-4. bekk. Í 

honum er að finna ýmsar upplýsingar um örverur, góðan handþvott, umgengni í 

kennslueldhúsi, góða aðferð við uppvask, notkun á lituðum skurðarbrettum og flokkun á rusli. 

Vonandi getur þessi bæklingur nýst mér í kennslu þegar að því kemur.  
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