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Ágrip 

Á síðustu árum hefur erlendum nemendum fjölgað mikið í skólum landsins í takt við aukinn 

fjölda innflytjenda. Haustið 2018 höfðu 4.874 grunnskólanemendur annað tungumál en 

íslensku að móðurmáli eða 10,6% nemenda (Hagstofa Íslands, 2019). Fjölmennustu hópar 

innflytjenda hér á landi koma frá Póllandi, Litháen, Lettlandi, Portúgal og Taílandi (Hagstofa 

Íslands, 2018). Út frá þessum upplýsingum voru löndin valin í uppskriftaheftið og að auki var 

ákveðið að hafa uppskriftir frá Íslandi sem og nágrannaþjóðum okkar: Danmörku, Finnlandi, 

Noregi og Svíþjóð. Valdar voru þrjár uppskriftir frá hverju landi en tíu frá Íslandi.  

Megintilgangurinn með uppskriftaheftinu er að koma til móts við þá nemendur sem 

eiga í náms- eða lestrarerfiðleikum og þeim sem eru af erlendu bergi brotnir. Uppsetning 

uppskriftanna miðast því við það. Það kennsluefni sem gefið hefur verið út af 

Menntamálastofnun í heimilisfræði á mið- og unglingastigi er komið til ára sinna og þarfnast 

endurnýjunar. Í þeim eru ýmist teiknaðar myndir eða alls engar. Að áliti höfundar er hægt að 

nýta ljósmyndir til að sýna framkvæmd og lokaafurð uppskriftar og af þessum sökum skipa 

myndir stóran sess í uppskriftaheftinu. Myndir eru af áhöldum, hráefnum og aðferðum við 

hverja uppskrift. Það ætti að auðvelda nemendum vinnu í kennslustundum. Að auki var 

leturgerð og leturstærð heftisins valin með það í huga að auðvelda nemendum með lesblindu 

lesturinn án þess að það hafi truflandi áhrif á aðra. Fyrir valinu varð Century Gothic sem er 

Sans serif letur og 14 punkta leturstærð.  
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Abstract 

Recipes booklet, Food from various countries.  

Graphic instructions for middle- and high school students. 

In recent years the number of foreing students in Icelandic schools has increased 

simultaneously with the increase of immigrants to the country. In the fall of 2018, 4.874 
students in elementary-, middle- and high school spoke a foreign language as their mother 

tongue or 10,6% of the total student body (Hagstofa Íslands, 2019). The largest minorities are 

Polish, Lithuanean, Portuguese and Tahi (Hagstofa Íslands, 2018). Based on these information 
nationalities for the recipe booklet were chosen. It was decided to have recipes from Iceland 

as well as our neighbouring countries: Denmark, Finland, Norway and Sweden. Three recipes 

where chosen from each country and ten from Iceland. It is the intention of this booklet to 
cater to students of foreign origin in Iceland.  

 Furthermore the layout of the recipes takes into consideration students with learning 

difficulties. Home economics teaching material for middle- and high school pupils published 
by the Directorate of Education is outdated and needs renewal as these include either 

drawings or no visuals whatsoever. The author believes that photographs can be used to 

demonstrate how the recipes should be implemented and what the result should look like. 

Due to this, photographs of utensils, ingredients and methods for each recipe are prominent 
in the booklet. This should ease the workload for students during lessons. The booklet’s font 

type and size was selected with this approach of making it  suitable for students with some 

types of dyslexia which, at the same time, does not disturb other students. The chosen font 
was 14 pt Century Gothic which is a Sans serif font.  
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1 Inngangur  

Meistaraverkefnið er tvíþætt, annars vegar er uppskriftahefti með myndrænum 

aðferðarlýsingum sem ætlað er að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp og hins vegar 

greinargerð sem hefur það markmið að rökstyðja þörfina fyrir slíkt námsefni. 

Heimilisfræði er verkgrein sem margir nemendur hafa ánægju af (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014). Í heimilisfræði fá nemendur að njóta sín við að skapa og vinna 

verkefni dagsins hver á sinn hátt. Kennsluaðferðir heimilisfræðinnar koma oft til móts við 

ólíkar þarfir nemenda. Heimilisfræði er oftast kennd í fámennum hópum sem gerir kennurum 

hægara um vik að vera með einstaklingskennslu fyrir þá sem þurfa á því að halda. Með því að 

útbúa námsefni þar sem myndir eru í lykilhlutverki er hægt að koma til móts við flesta og 

jafnframt getur það hentað þeim sem hafa annað tungumál en íslensku að móðurmáli. 

Myndirnar eru leiðbeinandi um hvernig vinna á verkið skref fyrir skref eins og aðferðalýsingin 

segir til um, þannig er hægt að efla sjálfstraust og auka vellíðan nemenda. Við matreiðslu læra 

þeir fljótt að útkoman er ekki alltaf eins ólíkt því sem gerist í stærðfræði þar sem aðeins ein 

útkoma er rétt. Til að koma til móts við nemendur með lesblindu (e. dyslexic) er notað letur 

og leturstærð sem rannsóknir sýna að geti hentað hluta af þessum hópi vel án þess að hamla 

öðrum við lestur þess (Rello og Baeza-Yates, 2013). Uppskriftaheftinu er þannig ætlað að koma 

til móts við fjölbreyttar þarfir einstaklinga innan nemendahópsins (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Uppskriftaheftið skiptist upp í nokkra kafla ásamt margvíslegum fróðleik um ýmis 

matvæli sem tengjast uppskriftunum. Aðferðum í matreiðslu og bakstri eru gerð góð skil ásamt 

ábendingum um áhugaverðar heimasíður. Uppskriftirnar koma frá tíu mismunandi löndum: 

Póllandi, Litháen, Portúgal, Lettlandi, Taílandi, Íslandi sem og Norðurlöndunum.  

Í fyrsta hluta heftisins er fjallað um hagnýtar upplýsingar áður en hafist er handa við 

matreiðslu eða bakstur eins og  handþvott, mælieiningar og hvað táknmyndirnar þýða. Í fyrsta 

kafla eru uppskriftir frá Íslandi en flestar uppskriftirnar í heftinu eru þaðan, tíu talsins, síðan 

raðast löndin eftir stafrófsröð og koma þrjár uppskriftir frá hverju landi. Hægt er að nýta allar 

uppskriftirnar sem grunn að umræðu í kennslustund um fjölmenningu og matarmenningu 

ólíkra þjóða. Uppskriftaheftið er viðbót fyrir heimilisfræðikennara og er ætlað að hjálpa þeim 

að koma til móts við nemendur af ólíkum uppruna og vonandi fá þá til að segja frá sinni 
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matarmenningu. Í seinni hluta heftisins eru ýmis eldhúsráð, matreiðslu- og bakstursaðferðir 

ásamt slysavörnum og ráðleggingum um hvernig best sé að vaska upp. Heftið endar á 

ábendingum um áhugaverðar vefsíður sem geta nýst í heimilisfræðikennslu.  

 Reynsla höfundar er sú að myndir tala sínu máli, þær geta ýtt undir áhuga á að elda 

eftir uppskrift enda er ekki eins spennandi að gera það ef lokaútkoman er óþekkt. Það er því 

leiðbeinandi að hafa myndir sem gefa til kynna hvernig væntanleg útkoma á að vera. Í heftinu 

er hins vegar lögð áhersla á að nemendur hafi listrænt frelsi til að skapa sína lokaafurð. Heftið 

verður á prentuðu formi ásamt þeim möguleika að nálgast það á tölvutæku formi á heimasíðu 

höfundar.  

Í greinargerðinni er farið yfir vinnuferlið við gerð uppskriftaheftisins ásamt því að fjalla 

um kenningar. Höfundur setur einnig fram greiningu á átta matreiðslubókum sem ætlaðar eru 

til kennslu fyrir unga nemendur eða almenning. Viðmið sem notuð voru fyrir samanburð á 

bókum eru t.d. uppsetning, myndir, leturgerð og leturstærð. Matreiðslubækur eru margs 

konar, sumar eru góðar til kennslu og aðrar síðri vegna ýmissa atriða sem geta truflað 

einbeitingu nemenda og má þar til dæmis nefna leturgerð, leturstærð, liti og skort á myndum. 

 Greinargerðin skiptist upp í sjö kafla, í þeim fyrsta er fjallað um stefnuna skóli án 

aðgreiningar. Hún skipar hvað stærstan sess í greiningarvinnunni. Samkvæmt íslenskum 

lögum um grunnskóla eiga allir nemendur, hvort sem þeir eru fatlaðir, búa við fátækt og erfið 

félagsleg skilyrði eða eru nýbúar, rétt á menntun við hæfi í almenna grunnskólakerfinu. Lögin 

byggja að mörgu leyti á Salamanca-yfirlýsingunni frá árinu 1994. Í henni er 

margbreytileikanum fagnað og einsleitninni hafnað. Uppskriftaheftið tekur mið af 

fjölbreyttum nemendahóp. En er raunverulega þörf á slíku námsefni? Þegar námsefni á mið- 

og unglingastigi er skoðað kemur í ljós að það er komið til ára sinna. Sumar kennslubækurnar 

á miðstigi eru t.a.m. með teiknuðum myndum af þeim mat sem á að útbúa. Fyrir unglingastigið 

er til uppskriftahefti með matar- og bakstursuppskriftum á Netinu en engar myndir eru í því.  

Í öðrum kafla er fjallað um aðalnámskrá grunnskóla, grunnþætti menntunar og 

sérstaklega er rætt um heimilisfræði og stöðu hennar í námskránni. Einnig er rætt um 

hæfniviðmiðin sem notuð eru til að meta stöðu nemenda í faginu.  

Í þeim þriðja eru kenningar Johns Deweys og Howards Gardners reifaðar. John Dewey 

lagði áherslu á að nemendur lærðu með því að framkvæma og að mestu máli skipti að virkja 

nemendur og áhugasvið þeirra. Gardner var einn af þeim fyrstu sem taldi að greind væri ekki 

eitthvað eitt fyrirbæri heldur væri hún margflókin og skiptist upp í mörg svið. Þetta kallast 
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fjölgreindarkenning Gardners. Hann taldi að greind væri hægt að skipta upp í átta mismunandi 

tegundir greinda og verður gerð grein fyrir þeim í þessum hluta. 

Í fjórða kafla er fjallað um fjölmenningu og hvernig námsbækur eiga að koma til móts 

við ólíka hópa samfélagsins ásamt kenningu Bihikhu Parekh um fjölbreytileika 

nútímasamfélaga. Fjallað er um hugtökin fjölmenningarlegt samfélag (e. multicultural society) 

og fjölmenningarhyggja (e. multiculturalism). 

Í fimmta kafla er fjallað um heimilisfræði og farið yfir sögu matreiðslubóka sem og 

heimilisfræðinnar sem fags á Íslandi. Í þessum hluta er sagt frá helstu matreiðslubókum 

síðustu ára og áratuga. Einnig er fjallað um kennslubækur í heimilisfræði á mið- og 

unglingastigi. Að lokum er rætt um stöðu heimilisfræðinnar frá upphafi til dagsins í dag.  

Í sjötta kafla er yfirlit yfir matreiðslubækur og greining á þeim. Þau viðmið sem notuð 

eru til greiningar eru meðal annars: upplýsingar á forsíðu, myndir eða teikningar í bókunum, 

þ.e.a.s. hvort myndirnar séu skýrar og fallegar og hvort þær haldi athygli lesandans. Einnig er 

skoðað hvernig uppskriftirnar eru settar upp og  hvort áhaldalisti sé til staðar sem og 

mælieiningar. Skoðað var hvort formáli væri að bókunum og hvort það var sérstakur grunnkafli 

með almennum upplýsingum um aðferðir og áhöld. 

Í sjöunda kaflanum eru skoðaðar matreiðslubækur sem ætlaðar eru börnum og nokkur 

viðmið eru höfð að leiðarljósi. Í áttunda kaflanum er fjallað um gerð uppskriftaheftisins og 

tildrög þess. Að auki er rætt um uppsetningu heftisins og kaflaskipan. Tilgangurinn með þessu 

verkefni er að útbúa uppskriftahefti sem námsefni fyrir mið- og unglingastig.   

Heimilda var leitað víða, meðal annars voru matreiðslubækur skoðaðar sem og 

kennslubækur í heimilisfræði. Lög og aðalnámskrá grunnskóla sem og bækur Johns Deweys og 

bók Howards Gardners, Frames of Minds (1983), ýmiss konar skýrslur ásamt fleiri heimildum 

voru nýttar við gerð þessa meistaraverkefnis. 
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2 Skóli án aðgreiningar 

Nemendur í grunnskólum landsins eru fjölbreyttur hópur og eru þeir eins ólíkir og þeir eru 

margir. Greiningum hefur fjölgað undanfarin ár en samhliða hefur sérskólum og sérdeildum 

fækkað með tilkomu laga um grunnskóla frá árinu 1995 þar sem eru skýr ákvæði um skóla fyrir 

alla (Lög um grunnskóla nr. 66/1995).  

 Hugtakið skóli án aðgreiningar (e. inclusive school) kom fyrst fram í aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2006 og í 17. gr. laga um grunnskóla frá árinu 2008 kemur fram að 

nemendur eiga rétt á að fá kennslu við hæfi í sínum heimaskóla, þar sem komið er til móts við 

námsþarfir þeirra óháð sérþörfum, líkamlegu eða andlegu atgervi (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008; Menntamálaráðuneytið, 2006).  

 

2.1 Stefnur og yfirlýsingar 

Ýmsar stefnur og yfirlýsingar hafa sett mark sitt á lög og aðalnámskrá hér á landi. Þær eru 

meðal annars: Salamanca-yfirlýsingin, skilgreining UNESCO á menntun án aðgreiningar, 

Barnasáttmálinn og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.    

Salamanca-yfirlýsingin og rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir 

var samþykkt á Spáni árið 1994 af fulltrúum 92 ríkja, þ.á.m. Íslands, og 25 alþjóðasamtaka. Þar 

kemur meðal annars fram að réttur hvers og eins til menntunar sé tryggður, óháð sérþörfum 

og fötlunum og að allir skulu hafa aðgang að menntun við hæfi í almenna skólakerfinu. Með 

yfirlýsingunni var skorað á stjórnvöld að tryggja þetta með fjárveitingum, lagasetningum, 

tilraunaverkefnum og að þau skuli leggja áherslu á að ná fram umbótum á skólakerfum sínum 

þannig að hægt sé að sinna öllum börnum án sérstakrar aðgreiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1994).  

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. UNESCO) veitir alþjóðlega og 

svæðisbundna forystu í menntamálum og styrkir menntakerfi um allan heim með því að stuðla 

að jafnrétti kynjanna og mannréttindum. Stofnunin skilgreinir menntun án aðgreiningar sem 

samfellt ferli menntunar fyrir alla og að tekið sé tillit til og borin sé virðing fyrir fjölbreytileika 

og mismunandi þörfum, hæfileikum, áhugamálum og öðrum einkennum nemenda. Stofnunin 

leggur áherslu á að útrýma allri mismunun og aðgreiningu nemenda. Í skóla án aðgreiningar 
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er mikilvægt að hafa að leiðarljósi jafnrétti og þátttöku einstaklingsins í samfélaginu (UNESCO, 

e.d.). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1989 og undirritaður fyrir 

hönd Íslands ári seinna og lögfestur á Alþingi árið 2013. Í 28. grein laganna kemur fram að börn 

eigi rétt á grunnmenntun án endurgjalds og í 29. grein segir að menntun eigi að gefa börnum 

tækifæri til að rækta persónuleika sinn, hæfileika og andlega- og líkamlega getu. Menntun á 

að móta virðingu fyrir mannréttindum, foreldrum, uppruna, menningararfi og náttúrulegu 

umhverfi mannsins ásamt því að undirbúa barn til að lifa og taka þátt í frjálsu þjóðfélagi þar 

sem jafnrétti og umburðarlyndi ríkir (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013). 

Árið 2006 var samþykktur samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í 

honum er meðal annars lagt bann við hvers kyns mismunun og áhersla lögð á virðingu fyrir 

sjálfræði og sjálfstæði einstaklingsins. Samhliða því eiga fatlaðir einstaklingar að hafa sama 

rétt og aðrir til menntunar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 5. 

grein/2007).  

 Það er margt sem hefur haft áhrif á framsetningu aðalnámskrárinnar með hagsmuni 

nemenda að leiðarljósi (Guðni Olgeirsson og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 

aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999) kom fram að nýr kafli 

hafi hafist í sögu skólanna þar sem unnið var að námskrárgerð samhliða fyrir leik,- grunn-, og 

framhaldsskólanna. Leitast hafi verið við að hafa úrræði sem hentaði þörfum sérhvers 

nemanda og myndi stuðla að alhliða þroska hans. Kveðið var á um að hver og einn nemandi 

fengi nám við hæfi óháð atgervi þeirra, líkamlegs og tilfinningalegs ásigkomulags eða 

málþroska. Skipti engu máli hvort hann hefði einhvers konar skerðingu eða ekki, hvaðan hann 

komi eða hvort hann hafi aðra trú eða menningu, grunnskólanum ber að mennta öll börn á 

þann hátt sem er áhrifaríkastur fyrir barnið. 

Árið 2011 kom út ný aðalnámskrá og þar kom einnig fram að nemendur eigi að hafa 

jöfn tækifæri til nám. Þar segir að skóli án aðgreiningar sé grunnskóli í heimabyggð eða í 

nærumhverfi nemenda og að hann komi til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins 

með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Þar segir ennfremur að gengið sé 

út frá því að allir hafi jöfn og jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers og 

eins. Áhersla er lögð á að borin sé virðing fyrir fjölbreytileikanum og mismunandi þörfum, 

einkennum og hæfileikum nemenda og áhersla lögð á að útrýma öllum gerðum mismununar 
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og aðgreiningar í skólum. Engu máli á að skipta hvort nemandi sé íslenskur eða af erlendum 

uppruna, allir eigi að hafa jöfn tækifæri til menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Í 28. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var fullgildur fyrir Íslands hönd í 

október 1992, kveður á um að allir eigi að njóta sömu tækifæra til grunnmenntunar án 

endurgjalds (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Margir kennarar eru ekki sáttir við þessa stefnu þar sem þeir telja skólana ekki vera í 

stakk búna til að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra og úrræðin séu ekki nógu góð 

og fjölbreytt til að hægt sé að sinna öllum nemendum (Allan, 2008).  

Skóli án aðgreiningar er túlkað á mismunandi vegu eftir því hver er að vinna með 

hugtakið og í hvaða samhengi (Richards og Armstrong, 2011). Í skýrslunni Menntun fyrir alla 

sem unnin var fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið (2017) kom fram að það þurfi að 

skýra hugtakið enn betur en gert er og hvernig framkvæma skuli stefnuna þannig að það verði 

flæði á milli skólastiga. Einnig er bent á að það sé þörf á betri leiðsögn við gerð áætlana og 

aukið eftirlit við framkvæmd hennar og að það vanti meira fjármagn og stuðning í skólakerfið.  

 

2.2 Námsörðugleikar 

Námsörðugleikar (e. learning disabilities) eru margs konar og geta orsakast af mismunandi 

þáttum. Stærsti hópur þeirra sem eiga við námsörðugleika að stríða eru nemendur með 

sérþarfir. Samkvæmt menntamálaráðuneyti Bandaríkjanna (e. U.S. Department of Education) 

eru 44.6% þeirra sem fá sérkennslu nemendur með námsörðugleika. Þessi hópur telur um 4% 

af öllum nemendum þar í landi frá sex til tuttugu og eins árs (Reid, Lienemann og Hagaman, 

2013). Margir þættir eru taldir geta haft áhrif á það að barn glími við slíka örðugleika, meðal 

annars röskun í starfsemi eða skemmd í miðtaugakerfi sem ýmist er komin til á fósturskeiði 

eða við eða eftir fæðingu, erfðir, ójafnvægi í taugaboðefnum eða umhverfisþættir (Reid o.fl., 

2013). 

Gerður er greinarmunur á námsörðugleikum eftir eðli þeirra en algengt er að skipta 

þeim upp í annars vegar almenna og hins vegar sértæka námsörðugleika. Hið fyrrnefnda 

orsakast af fyrirstöðu eða hindrun á starfsemi heilans sem veldur því að einstaklingur mælist 

undir meðalgreind (Bos, Schumm og Vaughn, 2011). Hið síðarnefnda er skilgreint sem 

námsörðugleikar sem ekki orsakast af völdum frávika í vitsmuna-, tilfinninga-, eða 

hreyfiþroska, sjón- eða heyrnarskerðingar né utanaðkomandi þátta eins og félagslegri stöðu 
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eða menningarbakgrunns (Reid o.fl., 2013). Þessi hópur er með meðalgreind, eðlilega sjón og 

heyrn og án langvarandi andlegra eða líkamlegra sjúkdóma. Þeir fá viðeigandi menntun en ná 

þrátt fyrir það ekki að tileinka sér þann lærdóm eins og jafnaldrar þeirra og er frammistaða 

þeirra í lestri, skrift, stærðfræði og/eða tali lakari en búast má við (Frank, 2014). 

Orsakir námsörðugleika eru því líffræðilegar, oft tengdar taugafræðilegum veikleikum 

í starfsemi heilans sem hafa áhrif á getu hans til að taka við, geyma og vinna úr þeim 

upplýsingum sem hann fær. Mikilvægt er að athuga hvort þessi veikleiki stafi ekki af öðru eins 

og umhverfisáhrifum, ófullnægjandi kennslu eða erfiðum uppeldisaðstæðum (Brown, Aylward 

og Keogh, 2013; Frank, 2014). 

Hver sá sem greinist með sértæka námsörðugleika er sérstakur og á ætíð að taka tillit 

til þess, hvort sem litið er á styrkleika hans eða veikleika og skal íhlutun taka mið af þörfum 

hans og vera aðlöguð að honum (Jónas G. Hallldórsson, 2015). 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (e. WHO) gefur út flokkunarkerfi sem notuð eru til 

greiningar á sértækum námserfiðleikum, sem kallast einnig sértækar þroskaraskanir á 

námshæfni. Þau nefnast ICD-10 (World Health Organization, 2018) og DSM-V (American 

Psychiatric, 2013) sem bandarísku geðlæknasamtökin gefa út. Hér á landi er ICD-10 notað við 

greiningu hjá börnum. Greindarvísitala er mæld með stöðluðu greindarprófi. Þekkt er að þessi 

hópur nemenda geti einnig átt við hegðunarvanda að stríða. Hann kemur oft fram vegna of 

þungra verkefna og að kröfur kennara og foreldra eru of miklar og nemendur ná ekki að 

standast þær (Houtveen og  Grift, 2007). Þessi hópur nemenda getur átt í miklum vandræðum 

með að meðtaka og túlka fyrirmæli kennara sem gefin eru yfir nemendahóp og þeir þurfa 

iðulega hjálp til að átta sig á til hvers er ætlast af þeim og nýta þau úrræði sem þeim standa til 

boða (Bos o.fl., 2011). 

 Til að auka virkni og úthald þessa nemendahóps þarf kennari að hafa verkefnin 

hæfilega löng, vel skipulögð og fjölbreytt. Hægt er að nota ýmsar leiðir til þess. Það sama á við 

um námsmat. Munnleg próf og próftaka á tölvu henta þessum nemendum oft vel. Leturgerð 

og leturstærð ásamt lituðum blöðum geta skipt máli en ekki síður að hafa færri atriði á hverri 

blaðsíðu. Miklu skiptir að námskröfur til nemenda með slíkar greiningar séu sanngjarnar og 

taki mið af þroska- og námsstigi þeirra, styrkleikum og veikleikum (Jónas G. Hallldórsson, 

2015). 
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2.3 Lestrarerfiðleikar 

Markmið lestrar hjá flestum er að fræðast og/eða hafa ánægju af því sem lesið er. Einstaklingur 

þarf að geta skilið, varðveitt og endurheimt það sem hann les. Góður orðaforði er skilyrði 

lesskilnings (Kamhi og Catts, 2014). Þeir nemendur sem eiga í lestrarerfiðleikum hafa oft 

takmarkaðan orðaforða og þar af leiðandi lítinn skilning á því sem þeir eru að lesa (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). 

Helstu einkenni leshömlunar eru einstaklingsbundin og geta verið mismunandi eftir 

tungumáli og menningu en það sem flestir eiga þó sameiginlegt eru erfiðleikar við lestur og 

stafsetningu (Halla Magnúsdóttir, 2010). Helstu einkenni þeirra sem eiga við slíka örðugleika 

að stríða eru erfiðleikar við að skipuleggja umhverfi sitt, lélegt minni, áttaskyn og tímastjórnun, 

erfiðleikar við stafsetningu, skrift og lestur. Það er hins vegar ekki hægt að yfirfæra þessi 

einkenni á alla einstaklinga sem eiga við lestrarörðugleika að stríða. Hæfni þeirra getur verið 

sveiflukennd eftir dögum. Mikil orka fer í tæknina við að lesa og því þreytast þeir fljótt og 

lesskilningurinn verður takmarkaður (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 
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3 Námskrá 

Aðalnámskrá fyrir leik-, grunn-, og framhaldsskóla er gefin út af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu á grundvelli laga fyrir viðkomandi skólastig. Námskráin jafngildir 

reglugerð og þar er kveðið á um nánari útfærslu laga og reglugerða. Í þeim stendur nánar hvert 

markmið og fyrirkomulag skólastarfsins sé, kennsluskipan og viðmið um námskröfur og 

námsframvindu. Hverjum skóla ber skylda til að gefa út skólanámskrá. Aðalnámskrár eru í 

sífelldri endurskoðun og þegar breytingar eru gerðar er það kynnt með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum hverju sinni (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Stefna skóla er að bjóða nemendum upp á fjölbreytt viðfangsefni og starfshætti sem 

eiga að koma til móts við einstaklinga með mismunandi námsþarfir og stuðla að velferð, 

menntun og alhliða þroska hvers og eins óháð atgervi og aðstæðum og því hvort hann sé 

íslenskur eða af erlendum uppruna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

„Aðalnámskrá er ætlað að samræma nám og kennslu að því marki sem þörf er talin á 

og tryggja rétt allra nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunar og jafnrétti til náms“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 9). Menntastefnan sem er sett fram í lögum um 

grunnskóla birtist í aðalnámskrá sem heildarsýn um menntun og útfærslu hennar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Menntastefnan er byggð á sex grunnþáttum menntunar og eiga þeir að vera leiðarljós 

við námskrárgerð. Hver þáttur á sér stoð í lögum leik-, grunn,- og/eða framhaldsskóla en að 

auki er litið til annarra laga eins og laga um jafna stöðu karla og kvenna og laga sem innihalda 

ákvæði um menntun og fræðslu. „Einnig er tekið tillit til alþjóðlegra samninga sem Ísland er 

aðili að, svo sem barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stefnu alþjóðlegra stofnana sem 

Ísland er aðili að“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16).  

Grunnþættirnir eiga að tengjast öllu skólastarfinu og endurspegla starfshætti skóla, 

inntak, námsumhverfi, samskipti og skólabrag. Gefið var út eitt rit fyrir hvern grunnþátt sem 

var ætlað til stuðnings, umhugsunar og hvatningar í daglegu starfi skóla (Margrét Héðinsdóttir, 

Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). 

 Þessir sex þættir eiga að stuðla að því að nemendur öðlist hæfni í að tileinka sér 

þekkingu og leikni sem felur í sér viðhorf, siðferðisstyrk, tilfinningar, sköpunarfærni og 

frumkvæði. Námshæfni á sér stað þegar nemendur læra að sækja sér nýja þekkingu og leikni 
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og geta beitt því ásamt því að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að vera ábyrgir og skapandi 

í þekkingarleit sinni, geta ígrundað og rökstutt það sem þeir hafa fram að færa. Nemandi á að 

öðlast hæfni í að tjá skoðanir sínar, geta útskýrt verklag sitt á ábyrgan, skýran og  gagnrýninn 

hátt. Við skipulag á skólastarfi skal þess gætt að jafnvægi sé á milli bóklegs og verklegs náms. 

Til að nemandi geti eflt með sér alhliða þroska þarf að gæta þess að hugur og hönd gegni 

mikilvægu hlutverki (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í aðalnámskrá kemur fram að skólar hafi nokkuð frjálsar hendur um hvort þeir kenni 

námsgreinar samþætt eða ekki. Þegar heimilisfræðin er skoðuð út frá þessu kemur í ljós að 

það er afar mismunandi hvort hún sé kennd samþætt eða ekki eða sem stutt námskeið. Það 

er á valdi hvers skóla hvernig hann útfærir kennsluna en hún skal kennd á öllum skólastigum 

eins og viðmiðunarstundatafla segir til um. Á unglingastigi eru list- og verkgreinar val en 

skólum ber skylda til að sjá til þess að ekki halli á verklegt nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Heimilisfræði sem námsgrein tekur á öllum grunnþáttum 

menntunar og fjallar um líf manna og lífsskilyrði þeirra sem og andlegar og líkamlegar þarfir 

þeirra. Stuðlað skal að góðri heilsu, heilbrigðum lífsháttum og neysluvenjum, hagsýni, jafnrétti, 

neytendavitund, fjármálalæsi og verndun umhverfis. Þekking og leikni í heimilisstörfum er 

aðalinntakið í greininni og tengist öllum þáttum námsins, fræðilega sem og verklega. 

Samþætting við önnur fög passar vel við heimilisfræðina því inn í hana fléttast næringarfræði, 

matvælafræði, stærðfræði og náttúrufræði svo fátt eitt sé nefnt. Hæfniviðmiðin eru sett upp 

með það markmið að kennarar útfæri kennsluna eftir sínu höfði og ákveði hvaða leiðir þeir 

fara til að ná þeim. Þetta gefur kennurum tækifæri til að beita fjölbreyttum kennsluháttum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í heimilisfræði eru sett fram hæfniviðmið í fjórum flokkum sem líkt og í öðrum greinum 

miðast við stöðu nemanda í lok 4., 7. og 10. bekkjar. Þeir flokkar sem um ræðir verða taldir 

upp hér og dæmi gefið fyrir aldurshópana sem uppskriftaheftið er ætlað: 

 

- Matur og lífshættir  

Ø Við lok 7. bekkjar getur nemandi farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu 

heimilishaldi.  

Ø Við lok 10. bekkjar getur nemandi greint aðalatriði næringarfræðinnar og útskýrt tengsl 

næringarefna, hráefna og matreiðslu. 
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- Matur og vinnubrögð  

Ø Við lok 7. bekkjar getur nemandi unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og notað til þess 

algengustu mæli- og eldhúsáhöld.  

Ø Við lok 10. bekkjar getur nemandi greint frá viðbrögðum við slysum á heimilum. 

- Matur og umhverfi  

Ø Við lok 7. bekkjar getur nemandi tengt viðfangsefni heimilisfræðinnar við jafnrétti og 

sjálfbærni og áttað sig á uppruna helstu matvæla. 

Ø Við lok 10. bekkjar getur nemandi rætt þátt auglýsinga og upplýsinga um merkingar, 

verð og gæði neysluvara í tengslum við neytendavernd og tjáð sig um gæði, geymslu 

og aukaefni í matvælum. 

- Matur og menning 

Ø Við lok 7. bekkjar getur nemandi  tjáð sig um ólíka siði og venjur og þjóðlegar íslenskar 

hefðir í matargerð.  

Ø Við lok 10. bekkjar getur nemandi sagt frá íslenskri og erlendri matarmenningu og 

matreitt ýmsa þjóðarrétti. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 

Hæfniviðmiðin miðast við stöðu nemenda í lok hvers stigs. Það er svo í verkahring kennarans 

að velja hæfniviðmið sem skal tilheyra hverjum árgangi fyrir sig og setja fram námsefni og 

námsmat í tengslum við þau (Duster og  Water, 2006).  
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4 Kenningar 

 

4.1 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður. Hann hafði 

mikil áhrif á skóla- og fræðslumál, ekki einungis í fæðingarlandi sínu heldur einnig í Evrópu og 

Kína. Meginhugmyndir Deweys um nám, kennslu og menntun mótuðust þegar hann var að 

hugleiða og skipuleggja Tilraunaskólann og hafa ekkert breyst síðan. Í sjálfsævisögu Deweys 

kom meðal annars fram að einstaklingar og kringumstæður höfðu meiri áhrif á hann en bækur 

(Dewey, 2000b). 

„Verkhyggja“ (e. Learning by doing) er einkunnarorð kenninga Deweys en hann lagði 

áherslu á að nám væri nátengt því að framkvæma og að virkja ætti nemendur og áhuga þeirra 

(Dewey, 2000a). Hann hélt því fram að lífsreynsla einstaklingsins væri sá grunnur sem allt nám 

ætti að byggjast á. Hlutverk skóla og menntunar væri að leysa reynsluna úr ánauð og víkka 

hana út (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Hugsanir okkar væru hugmyndastreymi sem ætti sér 

enga endastöð og væri erfitt að ráða við eða stöðva. Hann taldi að hæfileikinn til að hugsa væri 

meðfæddur og því hvorki lærður né kenndur, því þyrftum við að læra að tileinka okkur þá 

venju að hugsa á yfirvegaðan hátt (Dewey, 2000a). 

Kennarinn er í því hlutverki að kenna nemendum að móta góða rökhugsun. Hann þarf 

að byggja á fyrri reynslu nemenda sinna, áhugamálum og löngunum til að geta skilið þá betur 

og tengt alla þættina saman þegar hann mótar hugsanavenjur þeirra. Dewey lagði áherslu á 

að kennarinn væri til staðar, virkur og legði fyrir nemendur opnar spurningar sem gæfu 

möguleika á að undrast og skapaði umgjörð fyrir nýjar spurningar. Með ákveðnum skilningi 

gæti hver sú reynsla sem nemendur verða fyrir undirbúið þá fyrir víðtækari og dýpri reynslu 

síðar meir. Hugsunarháttur Deweys sýnir að hann var á undan sinni samtíð þar sem hann lagði 

ekki áherslu á að læra eingöngu á bókina heldur með því að framkvæma. Hann sagði einnig að 

góð kennaramenntun myndi skila sér í betri kennslu fyrir nemendur (Dewey, 2000a, 2000b).  

Að mati Deweys er skólanum ætlað að undirbúa nemendur fyrir samfélagið. Vel 

skipulagt námsefni sé eins konar vegvísir fyrir kennarann til að styðjast við. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er kveðið á um að nemendur eigi að kynnast fjölbreyttum kennsluaðferðum sem 

reyni á kunnáttu þeirra í verki og sköpun. Í list- og verkgreinum fá nemendur tækifæri til að 
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skapa hluti, vinna með tákn, tóna, matarmenningu og líkamann í tíma og rúmi. Þannig ná þeir 

tengingu milli hugmynda, verka og hluta.  Samhæfing hugar og handar er mikilvæg þegar verið 

er að efla alhliða þroska hvers nemanda. Til að nemendur hafi jöfn tækifæri til að finna 

hæfileikum sínum farveg þarf jafnvægi að ríkja á milli verklegs og bóklegs náms (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Með þessu móti læra þeir að takast á við síbreytilegan heim 

á gagnrýninn, persónulegan og skapandi hátt.  

Samhljómur er á milli kenninga Deweys og menntagildi list- og verkgreina í 

aðalnámskrá grunnskóla um mikilvægi þessara námsgreina. Þar fá nemendur að byggja á fyrri 

reynslu og jafnframt að búa sig undir lífið í því flókna samfélagi sem við búum í nú á dögum 

þar sem breytingar og þróunin eru hröð.  

 

4.2 Howard Gardner 

Howard Gardner (1943) er sálfræðingur og rithöfundur og best þekktur fyrir kenningu sína 

sem kallast fjölgreindarkenningin. Foreldrar hans voru gyðingar sem flúðu frá Nürnberg í 

Þýskalandi. Þegar Gardner var barn las hann mikið og var hæfileikaríkur píanóleikari, hann 

hafði mikla ástríðu fyrir tónlist sem varð til þess að hann fékk óhefðbundnar hugmyndir um 

vitsmunalega getu manna (Lynn, 2017). Hann starfar enn í dag sem prófessor við Harvard 

háskólann (Gardner, 2019). Gardner hefur skrifað fjölda bóka og greina í gegnum árin sem 

þýddar hafa verið á mörg tungumál. Fyrsta bókin hans var Frames of mind. The theory of 

multiple intelligences (Gardner, 1983) þar sem hann setti fram fjölgreindarkenningu sína. Í 

upphafi taldi hann að hægt væri að skipta greind upp í a.m.k. sjö greindir og var hann mjög 

gagnrýninn á greindarpróf. Hann hélt því fram að þörf væri á tveimur til þremur greindum við 

ýmiss konar framkvæmd því þær vinna saman. Kenning Gardners hafði margvísleg áhrif meðal 

annars á umbætur í menntamálum í Bandaríkjunum og víðar. Hann ásamt fleirum töldu að 

nemendur væru fjölbreyttur hópur og af þeim sökum væri þörf fyrir persónulegt 

menntunarumhverfi með þverfaglegum námskrám og frammistöðumati (Lynn, 2017). Seinna 

bætti Gardner áttundu greindinni við og bæði hann og aðrir höfundar og fræðimenn hafa sett 

fram tilgátur um aðrar greindir (Armstrong, 2011).  

Howard Gardner telur afar mikilvægt að allar þær greindir sem mennirnir búa yfir séu 

viðurkenndar og ræktaðar. Hann hefur bent á að allir séu ólíkir og það sé aðallega vegna þess 

að greindir hvers og eins séu samsettar á mismunandi hátt. Með því að viðurkenna þetta telur 
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hann okkur eiga aukna möguleika á að takast á við hin ýmsu vandamál sem við stöndum 

andspænis í daglegu lífi. Gardner hefur haldið því fram að greind snúist annars vegar um 

hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál, og hins vegar að hanna ýmiss konar afurðir í góðu 

samspili og samhengi við umhverfið sem einstaklingurinn er í (Armstrong, 2001). Í gegnum árin 

hafa kennarar notað ýmsar aðferðir til að nálgast nemendur sína á þeim stað sem þeir eru 

staddir hverju sinni. Tengsl eru á milli fjölgreindarkenningarinnar og Litrófs kennsluaðferðanna  

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013) þar sem markmiðið er að nálgast nemendur með ólíkum hætti á 

þann hátt sem hentar hverjum og einum. 

Fjölgreindirnar eru átta samkvæmt Gardner: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind, rýmisgreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind 

og tónlistargreind (Armstrong, 2001). Telja má að þær allar fyrir utan tónlistargreindina komi 

við sögu í heimilisfræðikennslu á einn eða annan hátt.  

Málgreind: er hæfileiki til að beita tungumálinu á þann hátt að tekið sé eftir, að tjá sig 

munnlega og skriflega ásamt því að hafa góða heyrnarskynjun og geta leikið sér með hljómfall 

málsins (Armstrong, 2001). 

Rök- og stærðfræðigreind: er hæfileiki til að nota og skilja tölur ásamt því að hugsa 

rökrétt. Mikil næmni fyrir röklegum tölum, mynstrum og óhlutstæðum hugtökum (Armstrong, 

2001). 

Líkams- og hreyfigreind: er hæfileiki til að nota líkamann til tjáningar á hugmyndum og 

tilfinningum og leikni til að búa til hluti og beita þeim eftir bestu getu. Líkamleg færni í 

samhæfingu, jafnvægi, styrk, fingrafimi, sveigjanleika og hraða. Næmni fyrir hreyfi- og 

stöðuskyni, snertiskyni og snertiviðbrögðum (Armstrong, 2001). 

Samskiptagreind: er hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir og innri hvöt 

ásamt tilfinningum annarra einstaklinga. Að geta gert sér grein fyrir svipbrigðum, rödd og 

látbragði og hæfni til að greina ýmiss konar vísbendingar í samskiptum og bregðast við þeim 

(Armstrong, 2001). 

Rýmisgreind: er hæfileiki til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og 

umskapa þá skynjun. Þetta felur í sér næmi fyrir línum, litum, lögun, formi, vídd og hæfni til að 

tengja þar á milli. Hæfileiki til að tjá á myndrænan hátt rúmfræðilegar og sjónrænar hugmyndir 

(Armstrong, 2001). 

Sjálfsþekkingargreind: felur í sér að þekkja sjálfan sig og tilfinningar sínar og er hæfni 

til að lifa og starfa á grunni þeirrar þekkingar. Sjálfsmyndin er skýrari og þekking á styrkleikum 
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sínum, veikleikum og skapgerð, eigin hugarástandi og löngunum. Hæfni til þekkingar á 

sjálfsögun og raunhæfrar markmiðasetningar (Armstrong, 2001). 

Umhverfisgreind: er leikni í að þekkja og flokka ýmsar tegundir úr jurta- og dýraríkinu 

í sínu umhverfi. Næmni fyrir náttúrunni eins og fjöllum og skýjafari (Armstrong, 2001). 

Tónlistargreind: er hæfileiki til að skynja, meta, skapa og tjá mismunandi gæði í margs 

konar tónlist. Það felur í sér næmni fyrir takti, tónhæð eða laglínu ásamt tilbrigðum og 

hljómblæ tónverka (Armstrong, 2001). 

Eins og áður var nefnt reynir á flestar greindir í heimilisfræði. Nemendur vinna saman í 

hóp eða í pörum þar sem unnið er að sameiginlegum verkefnum. Málgreind og 

samskiptagreind skipta miklu máli þar sem þeir þurfa að ræða saman um verkefnið sem unnið 

er með. Mælingar á hráefnum falla undir stærðfræðigreind því stundum þarf að breyta 

uppskriftum, skipta deigi á milli forma eða skera pítsuna jafnt á milli nemenda. Ákvörðun um 

stærð á ílátum og formum við matreiðslu og bakstur rímar vel við rýmisgreind. Það reynir á 

styrk og þol að standa við vinnu og vinna með líkamanum í eldhúsinu og því er líkams- og 

hreyfigreind mikilvæg í þeim efnum. Að þekkja sjálfan sig og sínar tilfinningar í vinnu með 

öðrum er góður kostur við matargerð þar sem einstaklingar eru ekki alltaf sammála um hvernig 

vinna skal verkið. Umhverfisgreind er stór og mikilvægur þáttur í samfélaginu okkar í dag þar 

sem mikil umræða er um hlýnun jarðar, endurvinnslu og síðast en ekki síst matarsóun. Þeir 

nemendur sem eiga í basli með bóklegt nám fá tækifæri til að blómstra í list- og verkgreinum 

þar sem hinar ýmsu greindir fá að njóta sín á þann hátt sem hentar og einum. 
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5 Fjölmenning 

Íslenskt samfélag er að verða æ margbreytilegra en það var. Uppruni, tungumál, menning og 

trúarbrögð þeirra sem hingað hafa flutt eru orðin fjölbreyttari. Þann 1. janúar 2018 voru 

innflytjendur á Íslandi alls 43.736 eða 12,6% mannfjöldans á Íslandi. Fjölmennustu hóparnir 

koma frá Póllandi, Litháen, Lettlandi, Portúgal og Taílandi (Hagstofa Íslands, 2018). Haustið 

2018 höfðu 4.874 grunnskólanemendur annað tungumál en íslensku að móðurmáli eða 10,6% 

nemenda (Hagstofa Íslands, 2019).  

Nýtt fræðasvið hefur rutt sér til rúms hér á landi, fjölmenningafræði, sem kemur m.a. 

inn á tvítyngi, innflytjendur, samskipti og skólaþróun svo fátt eitt sé nefnt (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Samkvæmt íslenskri orðabók er fjölmenning skilgreind sem „velheppnuð 

sambreiskja ólíkra menningarhefða“. Fjölmenningarsamfélag sé samfélag þar sem ólíkar 

menningarhefðir og hópar þrífast hlið við hlið (Íslensk orðabók, e.d.). 

Þær námsbækur sem eru notaðar í skólum eiga að endurspegla þau gildi og menningu 

sem fyrir eru í samfélaginu. Það er hlutverk kennarans að velja lesefni og kennsluhætti sem 

hann styðst við í sinni kennslu. Það gerir hann með því að velja lesefni sem tekur mið af þeim 

fjölbreytta hóp sem hér býr og á sama tíma víkkar hann út sjóndeildarhring nemenda sinna 

(Hanna Ragnarsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2010).  

Námsefnið sem fylgir þessari greinargerð er liður í því að koma til móts við þann 

fjölbreytta nemendahóp sem er í íslensku samfélagi, sem jafnframt styður við þá sem eru 

missterkir í sínu námi. Myndrænt námsefni með skýru og einföldu ritmáli getur hjálpað þeim 

að ná tökum á því sem til er ætlast af þeim og auðveldað jafnframt það samvinnunám sem á 

sér stað í heimilisfræðistofunni. Með þessu getur menntun í fjölmenningarlegu samfélagi 

mótast af virðingu, mannréttindum og fjölbreytileika. Í stefnu skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkur  kemur fram að stefnt sé að því að „öll börn nái árangri í námi og leik, þeir standi 

vel að vígi félagslega og fái tækifæri til að vera stolt af bakgrunni sínum og menningu“ 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

Bhikhu Parekh stjórnmálafræðingur hefur látið mikið að sér kveða á sviði 

fjölmenningarfræða á undanförnum árum. Hann heldur því fram að menning fjölbreytileikans 

sé einkum þrenns konar. Í fyrsta lagi að einstaklingar sem búa í sama samfélagi og eiga að 

stærstum hluta sameiginlega menningu séu ýmist með ólíkar skoðanir og venjur eða með mjög 
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ólíkan lífsstíl (e. subcultural diversity). Í öðru lagi hafa vissir einstaklingar sterkar skoðanir á 

gildi menningar og á þeim grundvallarreglum sem eru ríkjandi í samfélaginu og þeir reyna að 

búa til nýtt kerfi (e. perspectival diversity). Í þriðja lagi sé að finna í hverju samfélagi smærri 

samfélög (e. communities) þar sem hver og einn lifir eftir sínum eigin gildum, trúar- og/eða 

skoðanakerfum. Fjölmenningarlegt samfélag (e. multicultural society) og fjölmenningarhyggja 

(e. multiculturalism) eru hugtök sem notuð eru yfir þau þjóðfélög sem þessar þrjár gerðir 

fjölbreytileikans ná yfir (Parekh, 2002, 2006). 

Þegar rætt er um fjölmenningarhyggju í menntun er þýðingarmikið að haft sé í huga að 

menning er ferli sem er tengt við innihald menntunar. Það sem mótar nám og kennslu á 

hverjum stað í daglegu lífi fólks er menning, hvort sem um er að ræða í skólastofum, 

fjölskyldum, í samfélaginu eða á vinnustöðum. Menning mótar manneskjuna allt hennar líf. 

Ýmsir þættir hennar haldast óbreyttir um langan tíma á meðan aðrar taka breytingum. 

Menningarþættir ólíkra einstaklinga er það sem kennarar þurfa að hafa að leiðarljósi þegar 

þeir hanna námskrá og kenna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Nieto (2010) segir að menning, 

venjur, siðir og félagslegar aðstæður hafi áhrif á huga okkar og það hvernig hver og einn lærir. 

Virðing og jafnrétti skiptir mestu ef fólk með ólíkan menningarlegan bakgrunn á að geta lifað í 

sátt og samlyndi.  

Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í að kenna ólíkar hefðir og venjur annarra 

menningarheima og um leið kennir hann virðingu fyrir þeim. Félagsleg mótun nemenda fer 

fram á grunnskólaárunum og því getur skólinn lagt sitt af mörkum til að hún verði jákvæð 

(Guðrún Pétursdóttir, 1999). 

Uppskriftaheftið er viðurkenning á mikilvægi fjölmenningar í íslensku samfélagi. Í því 

eru uppskriftir frá ýmsum löndum eins og áður hefur komið fram. Heftið ætti því að hvetja 

bæði íslenska nemendur og þá sem eru af erlendu bergi brotnir til að segja frá matarmenningu 

sinni og jafnvel koma með tillögur að uppskriftum sem hægt væri að nýta í kennslustund.  

Þessi leið getur jafnframt gefið kennaranum tækifæri til að hvetja nemendur til að vera 

einskonar „aðstoðarkennari“ þar sem viðkomandi segir frá þeim aðferðum sem eru notaðar í 

hverri uppskrift og hvernig fjölskylda hans er vön að gera og söguna í kringum hana. Matur er 

tilvalinn vettvangur til að brúa bilið á milli ólíkra menningarheima og stuðlar að því að 

nemendur tengist með því að matreiða, prufa, smakka og segja sínar skoðanir (Mischel, 2005). 
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6 Heimilisfræði 

6.1 Námsefni 

Námsefni er safn þekkingar og færni sem hefur verið byggt upp og komið skipan á og eitt af 

aðalhlutverkum skóla er að koma því til næstu kynslóðar. Kennarar miðla kunnáttu til 

nemenda og efla hjá þeim færni til að tileinka sér hana (Dewey, 2000b). Lögum um námsgögn 

nr. 71 frá árinu 2007 er ætlað að tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna sem uppfylla 

þarfir nemenda og skóla. Þar er kveðið á um ábyrgð og stuðning ríkisins við þróun, gerð og 

útgáfu námsgagna fyrir skólastigin þrjú; leik-, grunn- og framhaldsskóla (Lög um námsgögn nr. 

71/2007). Til að vekja áhuga nemenda á námi sínu þarf að bjóða upp á fjölbreytt námsefni sem 

er í takt við tímann og þær áskoranir sem kennarinn stendur frammi fyrir með nemendur af 

ólíkum uppruna og með ólíkar þarfir. Hann þarf að nálgast þá á þeim stað sem hver og einn er, 

því er mikilvægt að það námsefni sem í boði er sé fjölbreytt og taki mið af aðalnámskrá og 

þeirri þekkingu sem er á sviði kennslufræðinnar hverju sinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Með námsefninu sem höfundur gerði með greinargerðinni telur hann að komið sé til 

móts við fjölbreytileikann í skólastarfinu með myndrænu efni ásamt stuttum texta til 

útskýringar sem hjálpar nemendum með ólíkar þarfir að ná tökum á viðfangsefninu, hvort sem 

um er að ræða börn með námserfiðleika, innflytjendur eða nemendur með aðrar raskanir 

(Jónas G. Halldórsson, 2015). 

 

6.1.1 Myndrænt námsefni 

Að ýmsu er að hyggja þegar myndrænt námsefni er útbúið. Góðar myndir segja meira en 

þúsund orð og gera kennsluna áhugaverðari og meira lifandi því flestir muna betur það sem 

þeir sjá en það sem þeir lesa. Nota skal stuttar setningar, letur þarf að vera læsilegt og 

leturstærðin við hæfi sem auðveldar lesturinn. Efnið þarf að vera einfalt og skýrt þar sem 

hæfilegt magn upplýsinga kemur fram (Contento, 2016). 

Orðatiltækið „ein mynd segir meira en þúsund orð“ á við rök að styðjast. Með því að 

nota myndrænt námsefni fyrir ólíka nemendur hjálpar það þeim að ná tökum á því 

viðfangsefni sem unnið er með. Talið er að hugsun fólks sé tvenns konar, annars vegar orðrænt 

og hins vegar myndrænt hugsanaferli. Í því fyrrnefnda hugsar fólk með hljóðum orða en í því 
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síðarnefnda hugsar fólk með huglægum myndum af hugmyndum eða hugtökum. Tungumálið 

endurspeglar hugsanaferlið okkar og því þarf að skoða það þegar námsörðugleikar og lesblinda 

koma við sögu. Lesmálið er samsett af táknum. Þrír þættir mynda tákn og orð sem samsett eru 

úr hljómi, merkingu og útliti (Davis og Braun, 2003). 

„Orðræn hugsun er línuleg í tíma, fylgir uppbyggingu málsins og felst í því að hugsa 

með hljóði tungumálsins“ (Ásta Ólafsdóttir o.fl., e.d.). Með notkun á huglægum setningum 

notar einstaklingur eitt orð í einu sem veldur því að hugsun er á álíka hraða og talmál. 

Talmálshraði er um 150 orð á mínútu eða 2,5 orð á sekúndu. Í orðrænni hugsun er hugsað með 

hljóðum máls, sem þýðir að innra með okkur erum við á eintali með spurningum, svörum og 

huglægum staðhæfingum. Þeir sem tala upphátt við sjálfa sig gera merkingu setninganna 

auðskiljanlegri en það ferli er hægfara þó ekki sé ljóst með merkingu sumra orðanna (Davis og  

Braun, 2003). 

Myndræn hugsun gerist mun hraðar en orðræn og því stækkar hugmyndin samhliða 

því sem fleiri þættir bætast við hugsanaferlið. Hraðinn getur orðið allt að þúsund sinnum meiri. 

Þetta ferli gerist það hratt að erfitt er að skilja það og yfirleitt verður fólk ekki vart við það sem 

segir okkur að myndræn hugsun er ómeðvituð. Við lestur kemur upp í huganum mynd af 

orðum sem gefur til kynna skilning á þýðingu setningar. Þegar upp kemur „myndlaust“ orð 

verður truflun sem getur slegið viðkomandi út af laginu og hann verður ráðvilltur sem getur 

orðið til þess að hann upplifir skynvillur. Þeir sem eru með lesblindu eiga ekki þetta innra eintal 

og heyra ekki lesturinn sinn nema við upplestur en þeir búa sér til myndir í huganum og auka 

þannig merkingu orða eða mynd af merkingu þess (Davis og  Braun, 2003). 

Þegar myndrænt námsefni er útbúið þarf það að vera hvetjandi og áhrifaríkt og virkja 

sem flest skynfæri. Sjónrænt námsefni í formi ljósmynda er góð leið í kennslu þar sem 

einstaklingar muna um 20% af því sem þeir sjá en 50% af því sem þeir heyra og sjá. Þegar 

nemendur taka þátt í verkefni eða umræðu muna þeir um 90% af efninu (Contento, 2016). 

 

6.1.2 Letur, leturgerð og litir 

Mikill fjöldi er til af leturgerðum og hver og ein hefur sinn tilgang. Letur vekur upp tilfinningar 

og tíðarandinn getur haft mikil áhrif á hvað verður fyrir valinu þegar túlka á skilaboð sem koma 

þarf til skila. Hönnuður notar letur til að koma skilaboðum fyrir í textanum líkt og 

tónlistamaður með tónunum sem hann velur saman. Lesandinn á að geta lygnt aftur augunum 
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rétt eins og hlustandinn og séð hvað það er sem liggur bak við orðin sem hann les (Bringhurst, 

2008).  

Letur er flokkað í ýmsa flokka og eru aðferðirnar misjafnar. Fótaletur, skriftarletur (e. 

slab serif), steinskriftarletur, brotaletur og sýniletur eru helstu flokkar leturs. Þess má þó geta 

að fleiri flokkunaraðferðir eru til. Leturgerðir hafa sín sérkenni. Lesletur á ekki að yfirgnæfa 

innihald textans og því er oftast notað fótaletur í texta sem er langur því fæturnir (e. serif) 

leiða augun í gegnum textann. Sýniletur hefur þann tilgang að vera sýnilegt og miðla um leið 

ýmsum röddum og tilfinningum, fyrirsagnir eru dæmi um slíkt (Jury, 2004).  

Samkvæmt rannsókn Luz Rello (Rello og Baeza-Yates, 2013) um leturgerðir fyrir 

einstaklinga með lesblindu kemur í ljós að til eru nokkrar gerðir sem henta vel þegar horft er 

til lestrarframmistöðu þeirra. Þetta eru leturtegundirnar: Helvetica, Courier, Arial, Verdana og 

Computer Modern Unicode. Má einnig nefna að Sans serif, Monospaced og Roman font 

tegundirnar juku lestrarárangur, en skáletraður texti dró úr árangri. Leturgerðina Arial Italic 

ætti að forðast því hún dró verulega úr læsileikanum (Rello og Baeza-Yates, 2013). Samkvæmt 

17. gr. laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna (nr.19/2013) segir að „börn 

skulu hafa aðgang að innlendum og erlendum upplýsingum og öðru efni sem stuðlar að alhliða 

þroska þeirra og sem þau njóta góðs af félagslega og menningarlega“. Það skiptir því miklu 

máli að velja leturgerð og stærð sem hentar öllum enda sýna rannsóknir að það letur sem 

hentar einstaklingum með lesblindu hefur ekki truflandi áhrif á aðra og því ætti ætíð að hafa 

hagsmuni þeirra að leiðarljósi við val á letri (Rello og Baeza-Yates, 2017). 

Lesblinda er fremur algeng og talið er að 10-17,5% íbúa Bandaríkjanna og 8,6-11% íbúa 

Spánar búi við örorku af völdum hennar (Rello og Baeza-Yates, 2013). Þessar tölur eru í 

samræmi við skýrslu Reykjavíkurborgar um bætta þjónustu við nemendur með sértæka 

lestrarerfiðleika. Í skýrslunni kemur fram að í þeim 35 grunnskólum sem tóku þátt í könnuninni 

voru um 1000 nemendur með greininguna lesröskun og þegar deildarstjórar voru beðnir um 

að meta hve margir nemendur væru líklegir til að vera með lesröskun þó að greining væri ekki 

til staðar fór fjöldinn í 1500 nemendur og er hlutfall nemenda með lesröskun því 10,9% af 

heildarnemendafjölda skólanna sem tóku þátt (Hrund Logadóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir, 

Sigþór Magnússon, Skúli Sigurðsson og Þorgerður Diðriksdóttir, 2008).  

Samkvæmt Lus Rello (Rello og Baeza-Yates, 2013) eru til fjórar tegundir af letri sem 

hannaðar hafa verið sérstaklega fyrir einstaklinga með lesblindu; Readregular 

(readregular.com), Sylex-aid (robsfonts.com), Dyslexie (dyslexiefont.com) og Open Dyslexic 
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(opendyslexic.org). Þessar leturgerðir eiga það sameiginlegt að bókstafirnir eru mismunandi í 

samanburði við venjulegar leturgerðir. Má þar nefna að bókstafurinn b er ekki spegilmynd af 

bókstafnum d. Leturgerðin Open Dyslexic er talsvert notuð þar sem hún er gjaldfrjáls á vefnum 

og hefur bæði roman og italic útlit. Stafirnir í Open Dyslexic eru breiðari á neðri helming 

stafsins. Hinar þrjár leturgerðirnar eru gjaldskyldar.  

Mörg atriði hafa áhrif á leshraða fólks með lesblindu og er 14-18 punkta leturstærð eitt 

af þeim atriðum sem hafa jákvæð áhrif. Góð bilstærð á milli orða er talin vera árangursrík. 

Hástafir í texta henta ekki vel en stuttar setningar hafa jákvæð áhrif á árangur (Duranovis, 

Senka og Babic-Gavric, 2018). Þetta er aðeins brot af þeim atriðum sem mikilvægt er að 

uppfylla þannig að stærsti hluti nemenda með lesblindu eigi auðveldara með að lesa. 

Í uppskriftaheftinu verður Century Gothic 14 punkta letur notað sem er sans-serif 

leturgerð,  það hefur komið vel út í rannsóknum Rello og félaga (Rello og Baeza-Yates, 2013). 

Century Gothic letrið er einfalt, létt og kunnuglegt þar sem það er svipað því letri sem börn 

læra fyrst að skrifa í skólanum. Century letrið var sérstaklega hannað sem stafrænt letur. Letrið 

notar minna blek í prentun en það þarf fleiri blaðsíður fyrir sama magn af texta en nota þarf í 

Arial letri (Lu, 2017). 

 

6.2 Staða heimilisfræðinnar 

Í skýrslu um starfshætti í grunnskólum (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014) kom fram að vöntun 

væri á því að nemendur fengju þann lágmarkstíma í heimilisfræði sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt aðalnámskrá. Ríflega helmingur grunnskóla landsins uppfyllti þennan tímafjölda. Í 

um fjórðungi skóla vantaði 20% upp á tímann en 15% skóla voru með u.þ.b. 20% fleiri tíma en 

lágmarkið. Heildartímafjöldi í viðmiðunarstundaskrá er gefinn upp sameiginlega í mínútum 

fyrir list- og verkgreinar. Mínútufjöldinn kemur sem heildartala fyrir 1.- 4. bekk, 5.-7. bekk og 

8.-10. bekk sem mínútur á viku, sá fjöldi deilist svo niður á allar greinarnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Tímaskortur hefur komið niður á bóklegri kennslu í 

heimilisfræði þar sem kennarar hafa upplifað áhugaleysi nemenda á bóklegu námi og því 

leggja þeir áherslu á verklega kennslu (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014).  

Í lögum um grunnskóla frá 1974 kom heimilisfræðin fyrst til sögunnar (Lög um 

grunnskóla nr. 63/1974) en hún hét áður matreiðsla og hússtjórn og kom fram í námskrá fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri árið 1960 (Menntamálaráðuneytið, 1960). Heimilisfræðin er 
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skyldunámsgrein fyrstu sjö til átta árin en á unglingastigi er hún valgrein (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014) sem hefur þann tilgang að námið sé sem mest lagað að þörfum 

einstaklingsins og nemendum gert kleift að leggja eigin áherslur á námið sitt út frá áhugasviði 

og framtíðaráformum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í opinberum gögnum 

gegna list- og verkgreinar þýðingarmiklu hlutverki í skólastarfinu. Í stefnu þeirra sveitarfélaga 

sem tóku þátt í skýrslu um starfshætti í grunnskólum var áhersla lögð á list- og verkgreinar 

enda er skólafólk sammála um mikilvægi þeirra, en á sama tíma uppfylla skólar ekki 

tímafjöldann sem þeim ber að gera (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

Í úttekt sem Anne Bamford (2011) gerði hér á landi í 47 grunnskólum kom fram að 

aðstaða sem og aðbúnaður í list- og verkgreinum væri góður samanborið við skóla í öðrum 

löndum. Flestir þessara skóla hafa sérmenntaða kennara sem kenna í kennslustofum sem 

hannaðar eru fyrir viðkomandi fag. Því ætti ekki neitt að vera því til fyrirstöðu að kennsla fari 

fram í þessum greinum (Bamford, 2011).  

Viðhorf nemenda til list- og verkgreina er almennt jákvætt og eru þær að jafnaði 

vinsælustu námsgreinarnar í grunnskólum líkt og fram kom í úttekt sænskra menntayfirvalda 

í grunnskólum í Svíþjóð. Þar kom fram að skemmtilegustu greinarnar hjá nemendum í 5. og 9. 

bekk voru íþróttir, heimilisfræði og handmennt en á sama tíma töldu nemendur þessi fög 

gagnast þeim minnst í lífinu. Þær námsgreinar sem nemar í 7. og 10. bekk á Íslandi fannst mjög 

eða frekar skemmtilegar voru heimilisfræði, íþróttir, enska og smíði. Þegar nemendur voru 

spurðir um mikilvægi námsgreina kom í ljós að nemendur töldu stærðfræði, ensku og íslensku 

skipta mestu máli en tónmennt, textílmennt og dans þjóna litlum tilgangi (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

 

6.3 Saga matreiðslubóka á Íslandi 

Saga matreiðslubóka á Íslandi nær allt aftur til aldamótanna 1800 þegar fyrsta bókin kom út. 

Þess má þó geta að árið 1783 var prentuð í Kaupmannahöfn bókin Grasnytjar eftir séra Björn 

Halldórsson í Sauðlauksdal en hann var brautryðjandi í matjurtarækt á þessum tíma. Saga 

matreiðslubóka er áhugaverð og vel þess virði að minnast þeirra í þessari ritgerð. Farið verður 

yfir fyrstu bækurnar sem hafa haft áhrif á matarmenningu okkar ásamt því að gerð verða skil 

á þeim bókum sem notaðar hafa verið í heimilisfræðikennslu í grunnskólum landsins til dagsins 

í dag.  
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Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri manna húsfreyjur kom út árið 1800 í 

Leirárgörðum í Melasveit og var jafnframt fyrsta prentaða matreiðslubókin á Íslandi. 

Vasakverið hafði að geyma dansk- og norskættaðar uppskriftir sem voru flestar ólíkar 

venjulegri íslenskri matargerð og að auki voru í henni hráefni sem voru ekki á hvers manns 

borði hér á landi. Marta María Stephensen var skráður höfundur bókarinnar. Efni í vasakverinu 

var fengið sérstaklega úr tveimur dönskum bókum, Haandbog for huusmødre og einnig úr 

Huusmoderen. Þess má geta að margar íslenskar konur höfðu eignast danskar 

matreiðslubækur á þessum tíma (Hallgerður Gísladóttir, 1999). 

Næsta bók sem kom út á Íslandi var Ný matreiðslubók ásamt ávísun um litun, þvott og 

fleira árið 1858 á Akureyri og var höfundur bókarinnar Þóra Andrea Nikólína Jónsdóttir. Bókin 

var 244 blaðsíður að lengd og prýðilega vel skrifuð, með 33 yfirköflum og á fjórða hundrað 

undirkafla. Þetta var veigamikið rit sem hafði að geyma mataruppskriftir og ráðleggingar um 

undirbúning matargerðar. Upplýsingar voru um þrif á búrum og eldhúsi ásamt litun og 

meðhöndlun á ullarefnum og líni ásamt ráðum um þvotta- og blettahreinsun, hreinsun á 

leðurskóm og fleira (Hallgerður Gísladóttir, 1999). 

Kvennafræðarinn eftir Elínu Briem kom fyrst út árið 1889 og náði sú bók hvað mestri 

útbreiðslu. Bókin var á fjórða hundrað blaðsíður með 24 yfirköflum og ýmsum undirköflum. 

Bókin spannar vítt svið heimilishalds, hollustuhátta, hreinlætis og næringarefna almennt 

ásamt því sem hægt er að kalla tímastjórnun sem er mikilvægur þáttur í allri matargerð. Í fyrsta 

upplagi var bókin prentuð í 3000 eintökum. Bókin var endurútgefin, aukin og endurbætt 

þrisvar sinnum, síðast árið 1911. Elín skrifaði Kvennafræðarann á sama tíma og hún stjórnaði 

Kvennaskólanum á Ytri-Ey sem má kallast mikið afrek þar sem bókin var umfangsmikið rit. Talið 

er að Kvennafræðarinn hafi verið til á flestum heimilum á fyrri hluta 20. aldar og lengi vel var 

hún eina matreiðslubókin sem íslenskar konur notuðu. Því má segja að heimildir um 

matreiðslu á íslenskum sveitaheimilum frá aldamótum 1900 og fram eftir öldinni séu að finna 

í Kvennafræðaranum (Hallgerður Gísladóttir, 1999).  

Matreiðslubók fyrir fátæka og ríka kom út árið 1915. Höfundur hennar var Jóninna 

Sigurðardóttir. Bókin var endurútgefin fimm sinnum á þrjátíu ára tímabili og heitið á henni 

breyttist í tvígang. Fyrst bættis við orðið Ný fyrir framan titilinn og því næst fékk bókin heitið 

Matreiðslubók. Í þriðju útgáfu bókarinnar urðu miklar endurbætur og voru m.a. erlend 

matvælaheiti íslenskuð. Tómatur fékk íslenska nafnið rauðaldin, banani varð að bjúgaldini og  

rúlluterta að slönguköku svo fáein dæmi séu nefnd. Matreiðslubókin eða Jóninnubók eins og 
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hún var oft nefnd var sú fyrsta til að ná vinsældum og mikilli útbreiðslu á eftir 

Kvennafræðaranum og seldist hún í meira en þrjátíu ár (Hallgerður Gísladóttir, 1999). 

Helga Sigurðardóttir var hússtjórnarkennari og rithöfundur. Helga gaf út fyrstu 

kennslubókina í heimilisfræði, Lærið að matbúa, sem einnig var notuð af almenningi. Hún 

kenndi í Austurbæjarskóla frá árinu 1930 og var fyrsti heimilisfræðikennarinn hér á landi. Hún 

stýrði Húsmæðrakennaraskóla Íslands frá stofnun hans árið 1942 til ársins 1961. Helga er 

afkastamesti matreiðslubókahöfundur Íslendinga enda liggja eftir hana átján verk sem hún 

skrifaði á árunum 1930-1961 og hafa sum þeirra verið endurútgefin. Stærsta verkið hennar er 

tvímælalaust bókin Matur og drykkur sem kom fyrst út árið 1947 og líklega má telja að hún sé 

algengasta matreiðslubók íslendinga síðari ára (Hallgerður Gísladóttir, 1999). Árið 2009 var 

bókin endurútgefin, en Nanna Rögnvaldardóttir skrifaði innganginn, þar segir hún meðal 

annars að engin bók hafi komist nær því að geta kallast matarbiblía Íslendinga. Margar konur 

leituðu upplýsinga í henni um atriði sem vöfðust fyrir þeim í heimilishaldinu (Helga 

Sigurðardóttir, 2009). Í formála 1. útgáfu bókarinnar Matur og drykkur segir Helga orðrétt:  

Þjóðlegur, íslenzkur matur má fyrir engan mun hverfa af borðum þjóðarinnar, því 
að á þeim sviðum sem öðrum er mikilsvert að varðveita fornar íslenzkar venjur, og 
auk þess er skylt að stuðla að því með hverri matreiðslubók, að Íslendingar noti 
innlend fæðuefni, eftir því sem framast er unnt. (Helga Sigurðardóttir, 1947). 

Þessi orð eiga enn vel við í dag þar sem innflytjendum hefur fjölgað mjög á Íslandi með 

mismunandi matarmenningu og úrval af innfluttum mat hefur aukist mikið.  

Þær Sigríður Haraldsdóttir og Valgerður Hannesdóttir þýddu bókina Kokkenbogen eftir 

Ellen Astrup og Ellen M. Kelstrup húsmæðrakennara og kölluðu hana Hússtjórnarbókin en hún 

kom fyrst út á Íslandi árið 1968. Þær Sigríður og Valgerður staðfærðu hana þannig að hún 

myndi samræmast staðháttum á  Íslandi og mæta kröfum þess tíma, önnur útgáfa kom út árið 

1973. Bókin var ætluð til kennslu í eldri bekkjum grunnskóla og á hússtjórnarnámskeiðum. 

Kaflarnir voru þrír og skiptust þeir upp í nokkuð marga undirkafla. Bókin byrjar á almennri 

hússtjórnarfræðslu, næst koma mataruppskriftir og í þriðja hlutanum er fjallað um saft- og 

sultugerð ásamt frystingu matvæla. Vert er að minnast á að Ellen Astrup og Ellen M. Kelstrup 

voru þekktar í Danmörku fyrir störf sín í þágu húsmæðrafræðslu og því má draga þá ályktun 

að þær hafi haft töluverð áhrif á íslenska matarhefð (Jensen og Kelstrup, 1973). 

Bókin Við matreiðum er eftir húsmæðrakennarana Önnu Gísladóttur og Bryndísi 

Steinþórsdóttur og kom fyrst út árið 1976. Það voru forráðamenn Ísafoldarprentsmiðjunnar 
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sem komu að máli við þær og óskuðu eftir að þær endurskoðuðu bókina Lærið að matbúa eftir 

fyrrnefnda Helgu Sigurðardóttur, en ætlunin var að endurútgefa hana þar sem hún hafði verið 

ófáanleg í þó nokkurn tíma (Bryndís Steinþórsdóttir og  Anna Gísladóttir, 1981). Þær stallsystur 

þekktu vel til Helgu enda hafði hún kennt þeim og alið þær upp í matreiðslunni eins og Bryndís 

sagði í sjónvarpsviðtali árið 2018 þegar sjötta útgáfa bókarinnar kom út (RÚV, 2018). Bókin var 

ætluð byrjendum og þeim sem lengra voru komnir í matargerðarlistinni, til dæmis þeim sem 

vinna við matreiðslustörf og við val á máltíðum. Allar þessar bækur eru yfirgripsmiklar og taka 

almennt á mörgum þáttum matargerðar, næringarfræði og heimilishaldi almennt.  

 

6.3.1 Kennslubækur í heimilisfræði á mið- og unglingastigi 

Kennslubækur í heimilisfræði í grunnskólum á Íslandi hafa tekið breytingum í gegnum árin. Bók 

Helgu Sigurðardóttur Lærið að matbúa var sú fyrsta en bókin Unga stúlkan og eldhússtörfin 

(Þorgerður Þorgeirsdóttir og  Vilborg Björnsdóttir, 1967) var notuð til ársins 1975. Með tilkomu 

nýrra grunnskólalaga árið 1974 var hún endurbætt en með lögunum var ný námsgrein kynnt 

– heimilisfræði sem var fyrir stúlkur og drengi og kom í staðinn fyrir matreiðslu og hússtjórn. 

Bókin fékk nýtt nafn, Unga fólkið og eldhússtörfin, nýjum köflum var bætt inn í og aðrir 

skrifaðir upp á nýtt. Í henni eru kaflar um feitmeti, sykur og umfjöllun um hlutverk fæðunnar 

ásamt næringarefnatöflu og að lokum kafli um fatamerkingar (Þorgerður Þorgeirsdóttir og  

Vilborg Björnsdóttir, 1975). Vilborg og Þorgerður voru hússtjórnarkennarar frá 

Húsmæðrakennaraskóla Íslands. Þær gáfu einnig út bókina Fæðan og gildi hennar sem bættist 

inn í kennslubókina þegar hún var endurútgefin árið 1983 (Ylfa Kristín K. Árnadóttir, 2010,  

10. desember).  

Heimilisfræði I-III voru unnar af starfshópi á vegum Námsgagnastofnunar og var 

Bryndís Steinþórsdóttir námstjóri yfir þeim. Námsefnið var gefið út í þrennu lagi: Heimilisfræði 

I (2.-6. (7.) bekkur), Heimilisfræði II ((7.) 8. og 9. (10.) bekkur), Heimilisfræði III valnám, (10. 

bekkur). Áherslan í heimilisfræði var að dýpka skilning nemenda á margbreytilegu hlutverki 

heimilisins og samstarfi heimilismeðlima. Efla ætti þekkingu þeirra á hollustuháttum og stuðla 

að skilningi á hinum margvíslegu störfum heimilisins. Grunn skyldi leggja að menntun fyrir hin 

ýmsu störf sem unnin væru í þjóðfélaginu. Þessar bækur báru með sér áhrif frá kennslubókum 

þeirra kvenna sem sagt var frá hér að ofan. Almennt heimilishald, næring og umhirða líkamans 
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voru meðal þeirra þátta sem gerð voru skil á í þessum kennslubókum (Bryndís Steinþórsdóttir 

o.fl., 1986). 

Brynhildur Briem er matvæla- og næringarfræðingur og fyrrum lektor við 

Kennaraháskóla Íslands og hefur komið að gerð námsefnis, skrifað um ýmis næringarmálefni, 

kennt víðs vegar ýmist í tengslum við mat eða lyf (Menntavísindasvið Háskóla Íslands, e.d.). 

Brynhildur skrifaði bókina Matur og menning sem kom út árið 2008. Bókin er ætluð til kennslu 

á unglingastigi grunnskóla. Kaflarnir í bókinni eru stuttir og hnitmiðaðir, þeir fjalla um 

átröskun, matarmenningu, mataræði, mat og trúarbrögð, mat og sjúkdóma, verslunarsálfræði 

og neytendafræði. Bókina, verkefnaheftið og kennsluleiðbeiningarnar er hægt að nálgast á vef 

Menntamálastofnunar á PDF formi (Brynhildur Briem, 2008). 

Næring og lífshættir (Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012) sem er eftir 

fyrrnefnda Brynhildi og Margréti Júlíu Rafnsdóttur er einnig ætluð til kennslu á unglingastigi.  

Áhersla er lögð á næringarfræði, matvælafræði, umhverfismál og annað sem tengist 

heimilishaldi og eru verkefni í lok hvers kafla. 

Uppskriftir fyrir unglingastig er eftir Áslaugu Traustadóttur. Uppskriftaheftið kom fyrst 

út árið 2006 og sá Menntamálastofnun um útgáfu þess en hægt er að nálgast heftið á PDF 

formi á vef stofnunarinnar (Áslaug Traustadóttir, 2009). Í uppskriftaheftinu eru 90 fjölbreyttar 

matar- og bakstursuppskriftir. Engar myndir eru við uppskriftirnar sem er sammerkt með eldri 

matreiðslubókunum sem fjallað hefur verið um hér að framan. Táknmyndir eru við hverja 

uppskrift sem segir til um þyngdarstig verkefnisins, hve margir eigi að vera í hóp og hversu 

margar kennslustundir hver uppskrift tekur. Uppsetning á uppskriftunum og letri er eins í 

gegnum allt heftið. Forsíðumyndin er með táknmyndunum sem notaðar eru í heftinu.  

Gott og gagnlegt er námsefni í þremur bókum ætluðum fyrir 5., 6. og 7. bekk. Ritstjóri 

er Ellen Klara Eyjólfsdóttir en Jórunn María Magnúsdóttir kom að bókinni fyrir 5. bekk. Sömu 

höfundar eru að bókunum fyrir 5. og 6. bekk sem hver er með sinn kafla. Í bókinni fyrir 7. bekk 

eru gefnir upp tveir höfundar. Bækurnar voru gefnar út á árunum 2004-2006 (Guðrún M. 

Jónsdóttir og Steinunn Þórhallsdóttir, 2004; Guðrún M. Jónsdóttir o.fl., 2005; Guðrún M. 

Jónsdóttir o.fl., 2004). Það sem einkennir þessar bækur er mismunandi letur á blaðsíðunum, 

bakgrunnslitir eru dökkir og leturlitur er mismunandi eftir því hvernig bakgrunnslitirnir eru. 

Leturstærðirnar eru misstórar og virðist lítið sem ekkert samræmi vera á milli bókanna. Engar 

ljósmyndir prýða námsefnið og á nokkrum stöðum eru myndir sem eru ekki í takt við efnið 

sem fjallað er um. Má þar nefna að í bókinni fyrir 6. bekk er smákökuuppskrift með myndum 
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af papriku og gulrótum sem tengjast ekki uppskriftinni á neinn hátt. Hverri bók fylgir vinnubók 

með verkefnum sem nemendur eiga að leysa í tengslum við lesbókina. Myndirnar í 

vinnubókunum eru einnig teiknaðar í svarthvítu og þær líta út fyrir að vera gamlar. 
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7 Yfirlit yfir matreiðslubækur ætlaðar börnum 

Talsvert framboð er af matreiðslubókum sem ætlaðar eru börnum ýmist til kennslu eða sölu á 

almennum markaði. Uppbygging og framsetning á bókunum er fjölbreytt og henta þær því 

misvel fjölbreyttum hópum barna í samfélaginu. Í þessum kafla voru átta bækur valdar til 

skoðunar, innlendar og erlendar. Nokkur viðmið voru sett fram til að skoða bækurnar og bera 

þær saman. Megintilgangur með þessu yfirliti var að höfundur fengi innsýn í hvernig 

matreiðslubækur fyrir börn væru framsettar og hvað það væri sem hann þyrfti að huga að við 

gerð uppskriftaheftisins Matur frá ýmsum löndum sem fylgir þessari greinargerð.  

 

7.1 Viðmið við skoðun bókanna 

Viðfangsefni þessa kafla er að skoða hvernig uppbygging á uppskriftum og fræðsluefni er sett 

fram fyrir börn á grunnskólaaldri. Höfundur skoðaði hvernig letur, leturstærð, litir og 

ljósmyndir væru notuð enda skipta þessi atriði miklu máli þegar horft er til lestrar og 

lesskilnings barna. Höfundur dregur saman álit sitt í lokin á hverri bókaumfjöllun. Eftirfarandi 

þættir voru hafðir til hliðsjónar: 

• Forsíða – Hvað kemur fram á forsíðu bókanna? 

• Myndir og teikningar – Hvernig myndir eru í bókunum, ljósmyndir eða teiknaðar 

myndir? Eru þær lýsandi fyrir viðfangsefnið og kalla þær á athygli lesandans? 

• Uppsetning uppskrifta, tími, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti – Hvernig er 

kaflaskipting í bókunum með tilliti til efnisþátta? Er gefinn upp sá tími sem tekur að 

gera uppskriftina? Eru notaðar táknmyndir, hvernig mælieiningar eru og er gefið upp 

hvaða áhöld þarf að nota við vinnuna? 

• Formáli – Er formáli í bókunum, hver ritar hann og er það gert persónulega eða 

almennt? 

• Grunnkafli – Eru hagnýtar upplýsingar í bókunum sem nýtast lesandanum við notkun 

þeirra, t.d. útskýringar á aðferðum og áhöldum? 

• Fræðsluefni um matvæli – Er fræðsluefni um mat eða aðra þætti að finna í bókinni? 

• Frágangur bókar – Hvernig eru bækurnar innbundnar og hvernig pappír er notaður? 

• Álit höfundar – Hvað finnst höfundi almennt um bækurnar og hvernig telur hann 

bækurnar passa við kennslufræði varðandi uppsetningu, lit, letur og leturstærð?  
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7.2 Valdar bækur til skoðunar 

Bækurnar sem urðu fyrir valinu í þessu yfirliti eru ætlaðar börnum. Höfundarnir koma úr 

ýmsum áttum og hafa ólíkan bakgrunn. Leitast var við að velja bækur sem líktust hugmynd 

höfundar um gerð uppskriftaheftisins. Markmiðið var að skoða og meta hvað væri vel gert og 

hvað mætti betur fara. Þessar bækur eru til sölu á almennum markaði en erlendu bækurnar 

eru ekki allar til sölu á Íslandi.  

 
7.2.1 Eldum sjálf  

Bókin Eldum sjálf er eftir Dögg Hjaltalín (2015) bókaútgefanda. Bókin er stílhrein og ætluð 

krökkum á aldrinum fjögurra til tíu ára (eins og segir á forsíðu) sem eru að feta sín fyrstu 

fótspor í eldhúsinu. Í henni eru átján einfaldar uppskriftir. 

Forsíða. Forsíðan á bókinni er lýsandi fyrir innihald hennar og viðfangsefni. Birtar eru 

myndir af ríflega helmingi uppskrifta og tilgreint hvaða aldurs uppskriftirnar eiga að höfða til. 

Nafn höfundar kemur ekki fram á forsíðu. 

Myndir og teikningar. Ljósmyndir eru við hverja uppskrift og einnig af þeim aðferðum 

sem notaðar eru. Mikil áhersla er á myndir af börnunum sem dregur athyglina frá 

viðfangsefninu sjálfu. Myndirnar eru skýrar og stílhreinar. 

Uppsetning bókarinnar. Í bókinni er hvorki efnisyfirlit né kaflaskipting. 

Litur, leturgerð og stærð. Hver uppskrift nær yfir eina opnu sem hefur tvo 

bakgrunnsliti, tvær leturgerðir og nokkrar leturstærðir.  

Formáli. Þakkir til barnanna sem tóku þátt í gerð bókarinnar koma fram á fyrstu opnu, 

en enginn eiginlegur formáli. 

Grunnkafli. Bókin er einn kafli.   

Uppsetning uppskrifta, tími, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti. Uppsetning á 

uppskriftunum er einföld og skýr. Greinargóðar ljósmyndir eru af aðferðum. Í flestum 

uppskriftunum eru hráefnin talin upp í réttri röð í aðferðarlýsingunum sem er 

kennslufræðilega rétt. Í nokkrum þeirra er þó misbrestur á því. Gefið er upp fyrir hversu marga 

uppskriftin er áætluð, ásamt lista yfir áhöld og hráefni. Tíminn sem hver uppskrift tekur kemur 

skýrt fram á aðalmyndinni sem er hægra megin í bókinni en engar táknmyndir eru notaðar. 
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Notast er við hefðbundnar mælieiningar eins og dl, msk, tsk, g, og ml, nema í einni uppskrift 

þar er notast við bollamál. 

Fræðsluefni. Á nokkrum blaðsíðum eru gefin aukaráð sem tengjast viðkomandi 

uppskrift en ekkert annað fræðsluefni er í bókinni. 

Frágangur. Bókin er gormabók sem auðveldar notkun hennar og kemur í veg fyrir að 

hún lokist þegar henni er stillt upp á bókastand. Þykkur pappír með lítilli glansáferð gefur 

möguleika á að þurrka af ef hráefni skvettist á hana, sem er góður kostur. 

Álit höfundar. Einföld, stílhrein og skýr bók sem flest börn ættu að geta notað með 

mismikilli aðstoð frá fullorðnum. Aðferðalýsingar eru í skýru máli en myndirnar eru frekar 

stórar þar sem börnin eru í aðalhlutverki og draga til sín athyglina.  

 

7.2.2 Eldum saman 

Bókin Eldum saman er eftir Guðmund Finnbogason (2011)  heimilisfræðikennara. Bókin hefur 

að geyma „43 rétti sem allir krakkar geta eldað!“ (eins og sagt er á bókarkápunni). Markmið 

höfundar er að börn og foreldrar þeirra geti átt góðar stundir í eldhúsinu. Þessi bók ætti að 

henta börnum frá tíu ára aldri sem hafa náð góðum tökum á lestri. 

Forsíða. Á forsíðunni er mynd af tveimur ungum stúlkum með kokkahúfu og svuntu 

sem gefur til kynna að uppskriftirnar séu fyrir börn. Að auki eru myndir af réttum á forsíðunni 

sem gefur mynd af réttum sem eru í bókinni. Nafn höfundar kemur fram á forsíðunni. 

Myndir og teikningar. Ljósmyndirnar í bókinni eru af uppskriftum, handþvotti og 

hvernig mæla á með desilítramáli. 

Uppsetning bókarinnar. Bókin er stílhrein með efnisyfirliti, fimm köflum og nokkrum 

undirköflum. 

Litur, leturgerð og stærð. Bakgrunnslitir eru sterkir en sami bakgrunnslitur er notaður 

fyrir hvern ramma fyrir sig í gegnum bókina. Ramminn fyrir hráefni er blár, grænn fyrir 

áhaldalista og rauður litur fyrir orðsendingar sem höfundur vill koma til lesandans. Nokkrar 

leturgerðir og leturstærðir eru í bókinni en samræmi er á þeim í gegnum bókina. 

Formáli. Höfundur skrifar formála til lesenda. Hann er persónulegur líkt og hann væri 

að tala beint til barnanna og foreldra um tilgang bókarinnar.  
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Grunnkafli. Myndir eru af áhöldum ásamt heitum þeirra. Nokkur orð eru um matargerð 

þar sem farið er í hvað ýmis eldhúsorð þýða. Mæliaðferðum og þyngd helstu hráefna eru gerð 

góð skil. Hreinlæti og mannasiðir fá einnig sitt pláss í grunnkaflanum. 

Uppsetning uppskrifta, tími, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti. Hver uppskrift 

tekur yfir eina opnu. Á annarri blaðsíðunni er mynd af réttinum en á hinni aðferðalýsing. Í 

flestum uppskriftunum eru hráefnin og aðferðin í sömu upptalningu sem er rétt 

kennslufræðilega séð, en á nokkrum stöðum er misbrestur á því. Aðferðalýsingarnar eru með 

þó nokkru lesmáli og hefði mátt hafa lengra línubil til að auðvelda lesturinn. Það er engin regla 

á því hvoru megin myndin er eða lesmálið. Gefið er upp fyrir hversu marga uppskriftin er eða 

hversu mikið magn kemur úr henni en ekki kemur fram hversu langan tíma matargerðin tekur. 

Notaðar eru hefðbundnar mælieiningar: dl, msk, tsk, g og ml. Hráefnis- og áhaldalistar eru ekki 

alltaf staðsettir á sama stað í uppskriftunum. 

Fræðsluefni. Fræðsluefni er fremst í bókinni og í tengslum við uppskriftirnar. 

Frágangur bókar. Bókin er innbundin með áfastri mjúkri kápu sem hefur innbrot beggja 

megin sem nýst getur sem bókamerki. Hún er óhentug til notkunar með bókastandi, því hún á 

það til að lokast. 

Álit höfundar. Bókin er vel upp sett að flestu leyti á kennslufræðilegan hátt. Hins vegar 

eru fremur dökkir litir notaðir í bakgrunni á textaboxum sem geta haft truflandi áhrif á lestur, 

sérstaklega hjá nemendum með lestrarerfiðleika. Letrið er grænt sem heldur lítilli athygli 

lesandans. Mikið fræðsluefni er í bókinni sem skemmtilegt er að lesa og því góð viðbót við 

kennslu heimilisfræðikennarans. Þessi bók ætti að henta börnum frá tíu ára aldri sem hafa náð 

góðum tökum á lestri. 

 
7.2.3 Matargatið 

Bókin Matargatið er eftir Theodóru Jónu Sigurðardóttur Blöndal (2014) heimilisfræðikennara. 

Í bókinni eru 38 uppskriftir „fyrir frábæra krakka“ (eins og sagt er á bókarkápunni).  

Forsíða. Forsíðan á bókinni er með mynd af brosandi barni að borða hakk og spaghetti. 

Nafn höfundar kemur fram á forsíðunni. 

Myndir og teikningar. Ljósmyndir og teiknaðar myndir prýða bókina. Ljósmynd er af 

hverri uppskrift en ekki af áhöldum nema nokkrar teiknaðar myndir sem eru víðs vegar um 

bókina en ekki virðist vera nein regla á því. Fræðslumolar eru sagðir af teiknaðri persónu og er 
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sá texti í boxi með sterkum bakgrunnslit. Ljósmyndir eru við hver kaflaskil sem fæstar tengjast 

þó beint því efni kaflans. 

Uppsetning bókarinnar. Bókin er stílhrein. Bókin skiptist í átta hluta með skýru 

efnisyfirliti sem er aftast. Hver kafli skiptist upp eftir réttum og í upphafi hvers þeirra er yfirlit 

yfir uppskriftirnar ásamt myndum sem margar hverjar tengjast ekki viðfangsefninu. 

Litur, leturgerð og stærð. Sama leturgerðin er notuð í allri bókinni en í mismunandi 

stærð. Letrið er grænt. Heiti uppskriftanna og fyrirsagnir eru alltaf í hástöfum. Mismunandi 

litur er á letrinu í heiti uppskriftanna og þeim spurningum sem lagðar eru fram fyrir ofan 

áhaldalistann sem eru: Hvað er þetta? og Er eitthvað erfitt? 

Formáli. Höfundur skrifar formála þar sem gefin eru ráð til foreldra og þeirra sem 

aðstoða börnin við matargerðina.  

Grunnkafli. Hagnýtar upplýsingar um eldavélar, ofna, matreiðslu- og baksturstíma, 

áhöld og nokkur grunnhráefni í matargerð. Þarna kemur fram ýmis fróðleikur sem höfundur 

leggur til að lesandinn kynni sér áður en hafist er handa. 

Uppsetning uppskrifta, tími, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti. Hver uppskrift 

byrjar á lýsingu á réttinum, hvað sé erfitt og lista yfir áhöld sem nota þarf. Í flestum tilfellum 

er samræmi á milli hráefnalista og aðferðalýsingar. Talsvert lesefni er í aðferðalýsingunum 

með stuttu línubili sem valdið getur erfiðleikum við lesturinn. Matreiðslu- eða baksturstími 

kemur fram fyrir ofan innihaldslýsinguna. Engar táknmyndir eru í bókinni. Hefðbundnar 

mælieiningar eru notaðar: dl, msk, tsk, g og ml.  

Fræðsluefni. Fræðsluefni eða brandarar eru í rauðum kössum með hvítu letri við 

uppskriftirnar. Ekki er alltaf samhengi á milli textans í kassanum og hráefna í uppskrift. Á 

nokkrum stöðum í bókinni er fræðsla sem byrjar á Vissir þú að og tengist hráefninu sem unnið 

er með.  

Frágangur bókar. Bókin er innbundin í harða kápu og blaðsíðurnar eru með glansáferð. 

Það er erfitt að halda bókinni opinni á bókastandi og því er hætta á að hún detti eða lokist á 

meðan verið er að vinna með hana. 

Álit höfundar. Í bókinni eru margar spennandi uppskriftir sem eru tilvaldar til kennslu 

í heimilisfræði. Letrið er of grannt og erfitt er að halda athygli við lesturinn. Ýmsar myndir sem 

eru í bókinni tengjast ekki innihaldi hennar. Uppsetningin er góð þar sem helstu upplýsingar 

koma fram áður en byrjað er að lesa uppskriftina sjálfa. Góðir fræðslupunktar eru við 
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uppskriftirnar en þær gætu haft truflandi áhrif á athygli nemandans. Þessi bók gæti hentað til 

kennslu á eldra stigi grunnskólans.   

 

7.2.4 Matreiðslubók Latabæjar 

Bókin Matreiðslubók Latabæjar er eftir Magnús Scheving (Ragnar Ómarsson og  Magnús 

Scheving, 2000) athafna- og íþróttamann. Höfundur uppskriftanna er Ragnar Ómarsson,  

matreiðslumaður. Í bókinni eru um 40 mismunandi uppskriftir.  

Forsíða. Forsíðan á bókinni er með myndum af persónunum úr Latabæ. Nöfn höfunda 

koma fram á forsíðunni. 

Myndir og teikningar. Myndir í bókinni eru bæði ljósmyndir og teiknaðar myndir. 

Ljósmyndir eru af öllum uppskriftum sem og hráefnum sem nota á, ásamt teiknuðum myndum 

af ýmsum mat. Persónurnar úr Latabæ eru í aðalhlutverki í bókinni. Það er mikið að gerast á 

hverri blaðsíðu sem vísar í leikritið um Latabæ.  

Uppsetning bókarinnar. Bókin er lífleg í anda Latabæjar. Fyrst koma tvær opnur með 

fræðslu. Bókin er ekki kaflaskipt heldur kemur hver uppskriftin á fætur annarri.  

Litur, leturgerð og stærð. Á nokkrum stöðum eru bakgrunnslitir sterkir sem getur haft 

truflandi áhrif á þann sem les. Heilt yfir er hvítur bakgrunnur með eins leturgerð í gegnum 

bókina. Leturstærðin er mismunandi eftir áhersluatriðum og einnig er leturlitur mismunandi á 

nokkrum stöðum. Leturgerðin í bókinni heldur athygli lesandans nokkuð vel.  

Formáli. Höfundur skrifar formála til foreldra og forráðamanna og segir að það sé 

þeirra að meta matreiðslugetu barnanna út frá aldri og þroska þeirra. Hann talar til barnanna 

sem verðandi matreiðslumeistara um þau atriði sem mikilvægt er að fara eftir áður en hafist 

er handa. 

Grunnkafli. Farið er yfir mælieiningar, hreinlæti og borðsiði í upphafi bókarinnar ásamt 

einni opnu með myndum og heitum á algengu grænmeti og ávöxtum.  

Uppsetning uppskrifta, tími, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti. Uppsetning 

uppskrifta er góð. Myndir eru af öllum hráefnum sem nota á í uppskriftina, það er óalgengt í 

bókum hér á landi. Í flestum tilfellum er samræmi á milli hráefnalista og aðferðalýsingar. 

Mismunandi útfærslur af uppskriftum koma fyrir á nokkrum stöðum og má þar nefna t.d. 

hafragraut. Í bókinni er notast við tvær táknmyndir, þær eru af hníf og ofnhanska sem er tákn 
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um að fullorðinn þurfi að aðstoða við vinnuna. Hefðbundnar mælieiningar eru notaðar: dl, 

msk, tsk, g og ml. Áhaldalisti er við hverja uppskrift en engar myndir af þeim.  

Fræðsluefni. Fræðsluefni kemur fyrir við nokkrar uppskriftir. 

Frágangur bókar. Bókin er innbundin í harða kápu og blaðsíðurnar eru með glansáferð. 

Það er erfitt að halda bókinni opinni á bókastandi og því er hætta á að hún detti eða lokist á 

meðan verið er að vinna með hana. 

Álit höfundar. Bókin inniheldur fjölbreyttar uppskriftir með myndum af hráefnum sem 

er til fyrirmyndar og óalgengt í bókum hér á landi. Aðferðalýsingar mættu vera númeraðar. 

Textinn er skýr og læsilegur með hæfilega dökku letri sem heldur athygli lesandans. 

Uppsetning bókarinnar er hentug til kennslu en á sama tíma má velta því fyrir sér hvort 

auglýsing á leikriti og sjónvarpsþáttum sé það besta fyrir börn, þó hollustan sé höfð í fyrirrúmi. 

Bókin kemur til móts við börn með mismunandi getu í lestri.  

 

7.2.5 Þú getur eldað 

Bókin Þú getur eldað (e. You can cook) er eftir breska metsöluhöfundinn Annabel Karmel 

(Karmel og  Nanna Rögnvaldardóttir, 2010). Hún hefur skrifað mikið um næringu og mataræði 

barna. Bækur hennar hafa verið þýddar á mörg tungumál. Karmel framleiðir heilsusamlegan 

mat fyrir börn ásamt því að þróa mat í samstarfi við Disney-fyrirtækið. Framleiðir hún einnig 

eldhúsáhöld ætluð börnum. Árið 2006 veitti Elísabet II Bretlandsdrottning, Karmel orðu í 

heiðursskyni fyrir störf hennar og framlag til bætts mataræðis barna. Hún heldur úti 

heimasíðunni www.annabelkarmel.com. Nanna Rögnvaldardóttir þýddi bókina í samstarfi við 

Vöku – Helgafell. Í bókinni eru um 50 uppskriftir.  

Forsíða. Á forsíðu er mynd af tveimur börnum við eldamennsku. Fram kemur að 

uppskriftirnar séu fyrir börn og byrjendur. Nafn höfundar kemur fram á forsíðunni. 

Myndir og teikningar. Ljósmyndir eru við hverja uppskrift og af aðferðum sem notaðar 

eru í uppskriftinni eftir því sem við á. Þær eru skýrar og stílhreinar en textinn týnist stundum í 

þeim. 

Uppsetning bókarinnar. Bókin byrjar á efnisyfirliti með heiti kaflanna og 

uppskriftaheitum. Þar á eftir koma nokkrir kaflar sem vert er að skoða áður en hafist er handa 

við matreiðsluna. 
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Litur, leturgerð og stærð. Hver kafli er aðgreindur með lit í efnisyfirlitinu. 

Bakgrunnslitur er mismunandi við hverja uppskrift. Nokkrar leturgerðir og leturstærðir eru við 

hverja uppskrift en þó er sama letrið á fyrirsögnum og uppskriftaheitum. 

Formáli. Höfundur skrifar stuttan formála þar sem hún fjallar um áherslur bókarinnar 

sem eru að kenna undirstöðuatriði í matreiðslu og að elda hollan og bragðgóðan mat.    

Grunnkafli. Bókin skiptist í fimm kafla og byrjar á fræðsluupplýsingum sem lesandinn 

þarf að lesa áður en hann hefst handa.   

Uppsetning uppskrifta, tímasetning, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti. 

Uppskriftirnar eru einfaldar með skýrum myndum af aðferðalýsingum. Í flestum tilfellum er 

samræmi á milli hráefnalista og aðferðalýsingar. Táknmyndirnar eru fjórar: undirbúningstími, 

tími sem tekur að elda eða baka, fyrir hversu marga rétturinn er og ef þörf er á aðstoð 

fullorðinna. Hefðbundnar mælieiningar eru notaðar: dl, msk, tsk, g og ml. 

Fræðsluefni. Fremst í bókinni er listi og myndir af eldhúsáhöldum, fræðsla um hollan 

mat og myndir af helstu  ávöxtum og  grænmeti sem gera má ráð fyrir að börn þekki. Í síðasta 

kafla bókarinnar er fjallað um vinnubrögð, undirbúning og aðferðir. 

Frágangur. Bókin er innbundin í harða kápu sem getur valdið því að hún lokast þegar 

notast er við bókastand.  

Álit höfundar. Efnismikil bók sem kemur inn á marga þætti heimilisfræðinnar. Fræðslan 

er stutt en skilmerkileg. Myndirnar í uppskriftunum sýna vel hvað á að gera en oft eru þær of 

stórar og textinn smár sem getur valdið því að lesandinn lesi hann ekki heldur skoði einungis 

myndirnar sem gæti orðið til þess að eitthvað í uppskriftinni gleymist.  

 

7.2.6 Cooking Class 

Bókin Cooking Class er eftir barnabókahöfundinn Deanna F. Cook (2015). Bókin hefur ekki 

verið þýdd á íslensku. Cook hefur gefið út nokkrar bækur og komið fram í ýmsum 

sjónvarpsþáttum í Bandaríkjunum. Höfundur fékk börn til að útbúa uppskriftirnar í eldhúsi 

heima hjá sér. Þannig gekk hún úr skugga um að uppskriftirnar væru við hæfi barna. Á þessu 

ári (2019) er von á þriðju uppskriftabókinni hennar sem er með uppskriftum víðs vegar að úr 

heiminum. 

Forsíða. Á forsíðu bókarinnar er mynd af börnum við matargerð og ýmsum mat sem 

fram kemur í bókinni. Fjöldi uppskrifta og nafn höfundar koma einnig fram á forsíðunni. 
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Myndir og teikningar. Ljósmyndir eru við hverja uppskrift ásamt aðferðalýsingum. 

Ljósmyndir eru einnig við fræðsluefni bókarinnar. 

Uppsetning bókarinnar. Bókin er kaflaskipt með nokkrum undirköflum en í fyrsta 

kaflanum er fróðleikur sem tengist innihaldi hennar. Í upphafi hvers hluta er yfirlit yfir 

uppskriftirnar ásamt styrkleikaflokk þeirra sem táknaðir eru með fjölda sleifa; ein, tvær eða 

þrjár. 

Litur, leturgerð og stærð. Margir litir eru í bókinni og dökkir bakgrunnslitir notaðir í 

sum textabox. Sama letur er á heiti uppskriftanna í bókinni ásamt þremur öðrum leturgerðum 

og notast er við nokkrar mismunandi leturstærðir.  

Formáli. Höfundur skrifar persónulega til lesandans og útskýrir hvernig bókin var 

unnin. 

Grunnkafli. Bókinni er skipt upp í níu kennslustundir og hefst hver þeirra á 

fræðsluupplýsingum sem lesandinn ætti að lesa áður en hafist er handa.  

Uppsetning uppskrifta, tími, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti. Inngangur er 

að hverri uppskrift og næst á eftir er listi yfir hráefni. Ljósmyndir eru af aðferðalýsingum. 

Tímalengd uppskriftar er ekki gefin upp né fyrir hvaða fjölda uppskriftin er ætluð. Notaðar eru 

amerískar mælieiningar og enginn áhaldalisti er í bókinni. 

Fræðsluefni. Í fyrsta kaflanum er fræðsluefni sem skiptist niður í níu kennslustundir 

sem hver hefur sitt efni, allt frá reglum í eldhúsi yfir í hvernig eigi að leggja á borð.  

Frágangur. Bókin er bundin inn í gorma með mjúkri kápu sem auðveldar að halda  henni 

opinni á bókastandi.  

Álit höfundar. Þessi bók hefur mikið fram að færa í heimilisfræðikennslu. Myndirnar 

eru skýrar og sýna vel hvað verið er að gera án þess að draga of mikla athygli að börnunum 

sem eru að matreiða. Litirnir sem notaðir eru mættu vera ljósari svo athygli lesandans haldist 

betur á textanum. Mikið fræðsluefni er í bókinni og hentar hún vel til kennslu í heimilisfræði. 

 

7.2.7 Food like mine 

Bókin Food like mine kom út árið 2017 og komu ýmsir aðilar að gerð hennar, en Denise Smart, 

heimilisfræðikennari er uppskriftahöfundur hennar (Love, 2017). Bókin hefur ekki verið þýdd 

á íslensku. Fræðsla er um fjóra helstu kolvetnagjafa sem framleiddir eru í heiminum ásamt 

uppskriftum tengdum þeim. Fæðutegundirnar eru: hrísgrjón, hveiti, maís og kartöflur sem 
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jafnframt er algengasti kolvetnagjafi fæðunnar. Kaflaheitin eru þau sömu og fæðutegundirnar 

sem fjallað er um, lokakaflinn fjallar svo um aðrar fæðutegundir. Myndir af áhöldum eru aftast 

í bókinni. 

Forsíða. Á forsíðu bókarinnar er mynd af börnum víðs vegar að úr heiminum. Ung 

stúlka heldur á matardisk og maísakur er í bakgrunni.  

Myndir og teikningar. Ljósmyndir eru af uppskriftunum, aðferðalýsingum og með 

fræðsluefni. 

Uppsetning bókarinnar. Bókinni er skipt upp í kafla sem tengjast hverri fæðutegund 

sem fjallað er um ásamt uppskriftum tengdum þeim. Helstu fæðutegundir umhverfis jörðina 

koma fram í fyrsta kaflanum. Hver kafli byrjar á fræðslu um þá fæðutegund sem tilheyrir 

honum ásamt uppskriftum.  

Litur, leturgerð og stærð. Hvítur bakgrunnur eru í hverju textaboxi ásamt nokkrum 

litum. Sama letur er á heiti uppskrifta ásamt tveimur til þremur öðrum leturgerðum. 

Leturstærðir eru misstórar í bókinni.  

Formáli. Enginn formáli er í bókinni. Upplýsingar um eldhúsreglur og hvað 

táknmyndirnar þýða er að finna á fyrstu blaðsíðunni sem lesandi ætti að kynna sér vel áður en 

hafist er handa.  

Grunnkafli. Bókin skiptist niður í fimm kafla. 

Uppsetning uppskrifta, tími, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti. Inngangur er 

að hverri uppskrift og hráefnalistinn er við hliðina eða fyrir ofan aðferðalýsinguna. Ljósmynd 

er við hverja aðferðalýsingu og eru myndirnar skýrar, einfaldar og í hæfilegri stærð. Táknmynd 

er fyrir undirbúnings- og matreiðslutíma og einnig fyrir hve marga uppskriftin er. Mælieiningar 

eru amerískar en aðrar mælieiningar eru einnig settar í sviga þegar við á. Áhaldalisti kemur 

fram aftast í bókinni en ekki við hverja uppskrift. 

Fræðsluefni. Fræðsluefni er í byrjun bókar og svo í upphafi hvers kafla ásamt 

fræðslukorni við uppskriftir eftir því sem við á. 

Frágangur. Bókin er innbundin í harða bókarkápu sem getur valdið því að hún lokast 

þegar hún er sett á bókastand. Pappírinn er í hæfilegri þykkt sem hentar vel í uppskriftabók. 

Álit höfundar. Í bókinni er mikill fróðleikur sem komið er fram á hnitmiðaðan hátt sem 

gerir hana tilvalið námsefni í heimilisfræðikennslu. Myndirnar eru skemmtilegar en jafnframt 

er mikið að gerast á hverri blaðsíðu. Ljósmyndir við aðferðalýsingar eru góðar þar sem 
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aðalatriðin eru dregin fram og lítið er um óþarfa uppstillingar á myndum sem ekki skipta máli. 

Höfundur telur að þessi bók væri góð viðbót við heimilisfræðikennslu á Íslandi. 

 

7.2.8 Kid‘s fun & healthy Cookbook 

Bókin Kid‘s fun & healthy Cookbook er skrifuð af Nicola Graime (2017). Nicola er reynslumikill 

matreiðsluhöfundur og í bókinni kemur fram að hún hefur hlotið verðlaunin Best Vegetarian 

Cookbook á World Gourmand Awards árið 2002 og Best Family and Children‘s Cookbook í 

Bretlandi á World Gourmand Awards árið 2004. Bókin hefur ekki verið þýdd á íslensku.  

Forsíða. Forsíða bókarinnar sýnir unga glaða stúlku að baka. Tekið er fram hver fjöldi 

uppskrifta er í bókinni og að þær séu sýndar í skrefum.  

Myndir og teikningar. Ljósmynd er við hverja uppskrift, af aðferðalýsingu og 

fræðsluefni. 

Uppsetning bókarinnar. Bókin er kaflaskipt eftir máltíðum og heitum uppskrifta. 

Efnisyfirlit er fremst í bókinni.  

Litur, leturgerð og stærð. Margir litir eru í bókinni og hvítur bakgrunnur í flestum 

textaboxum, þó eru nokkur þeirra með ljósan grunnlit. Sama letur er á heiti uppskrifta en tvær 

til þrjár aðrar leturgerðir eru nýttar í bókinni ásamt mismunandi leturstærðum.  

Formáli. Enginn formáli er í bókinni. Stuttar upplýsingar um bókina og höfundinn koma 

fram á hlífðarblaðinu á bókarkápunni sem glatast ef hún týnist eða skemmist. 

Grunnkafli. Bókin skiptist í fimm kafla. Fyrst koma fræðsluupplýsingar og því næst 

uppskriftirnar. Í tveimur síðustu köflunum er orðalisti með útskýringum og atriðaskrá. 

Uppsetning uppskrifta, tími, táknmyndir, mælieiningar og áhaldalisti. Í upphafi hvers 

kafla er fræðsla sem tengist efni hans. Hráefna- og áhaldalistar koma þar á eftir. Ljósmyndir af 

aðferðalýsingum eru skýrar og einfaldar í hæfilegri stærð. Undirbúnings- og eldunartími er 

gefinn upp í texta. Táknmyndir eru notaðar við myndir þar sem beitt áhöld eru notuð, heitt 

ílát eða þegar gert er ráð fyrir aðstoð fullorðinna. Mælieiningar eru amerískar og í sviga eru 

aðrar mælieiningar eftir því sem við á. 

Fræðsluefni. Fræðsluefni er í byrjun bókar og í upphafi hvers kafla. Fræðsluhringur (e. 

tasty twists) er við hverja uppskrift með hugmyndum um hvernig hægt sé að breyta 

uppskriftinni. Fræðsluboxið (e. food facts) kemur fram með fæðustaðreyndir. 

Staðreyndahringur (e. did you know?) er við nokkrar uppskriftir með ýmsum fróðleik. 
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Frágangur. Bókin er innbundin í harða bókarkápu sem getur valdið því að hún lokast 

þegar hún er sett á bókastand. Pappírinn er í hæfilegri þykkt sem hentar vel í uppskriftabók.  

Álit höfundar. Í bókinni er hnitmiðaður fróðleikur sem er tilvalið fyrir 

heimilisfræðikennslu. Leturgerðir eru margar í bókinni sem er frekar óhentugt. Myndir í 

hráefna- og áhaldalistanum eru fáar, tvær til þrjár í hverjum dálki. Ljósmyndir við 

aðferðalýsingarnar draga fram aðalatriðin og lítið er um óþarfa uppstillingar sem ekki skipta 

máli. Táknmyndir sem eru til viðvörunar draga mikla athygli að sér og gætu verið truflandi fyrir 

nemendur. Mikið lesefni er á hverri blaðsíðu þar sem það skiptist niður í þrenns konar 

box/hringi. Höfundur telur þessa bók geta verið góða viðbót fyrir heimilisfræðikennslu þar sem 

mikil áhersla er á hollt mataræði.  
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8 Gerð uppskriftaheftisins 

Uppskriftaheftið Matur frá ýmsum löndum er útbúið með það að markmiði að koma til móts 

við ólíka nemendur í fjölbreyttu samfélagi. Höfundur taldi vanta aukið úrval námsefnis í 

heimilisfræði sem kæmi til móts við sem flesta nemendahópa. Námsefni fyrir mið- og 

unglingastig hefur ekki verið endurnýjað í þónokkurn tíma og matreiðslubækur sem gefnar 

hafa verið út fyrir börn eru misjafnar þó ekki sé kveðið sterkar að orði. Heftið er ólíkt því 

útgefna efni sem til er að því leyti að áhersla er lögð á myndrænar leiðbeiningar við 

aðferðalýsingar. Ljósmyndir eru fyrir hvert hráefni og áhald ásamt heiti þeirra. Með þessari 

aðferð ættu flestir nemendur að ná tökum á því verkefni sem lagt er fyrir, einnig þeir sem hafa 

ekki náð fullum tökum á íslenskunni eða eiga erfitt með að halda athygli við lestur. Texti er 

hafður í stuttu og skýru máli ásamt því að leturstærð, leturgerð og línubil var valið út frá því 

sem rannsóknir hafa sýnt fram á að henti stórum hópi nemenda með lesblindu án þess að það 

hamli öðrum. Uppskriftaheftið verður gormað inn svo auðveldara verði að láta það standa á 

bókastandi á eldhúsborðinu eða í kennslustofunni.  

 

8.1 Uppsetning heftisins 

 

8.1.1 Forsíða 

Á forsíðunni er mynd sem segir til um innihald uppskriftaheftisins. Einnig er heiti 

uppskriftaheftisins, Matur frá ýmsum löndum og fáni með hnettinum á sem er skírskotun í að 

uppskriftirnar í heftinu koma frá ýmsum löndum. Nafn höfundar er neðst á forsíðunni. 

 

8.1.2 Formáli 

Formálinn er stuttur og persónulegur með áherslu á tildrög að gerð uppskriftaheftisins. 

 

8.1.3 Upplýsingar áður en hafist er handa 

Á eftir formálanum koma eftirfarandi upplýsingar: Nokkur ráð sem vert er að lesa yfir áður en 

hafist er handa við matreiðsluna eða lestur heftisins. Útskýringar á táknmyndum sem notaðar 

eru við hverja uppskrift. Fræðslumyndir af handþvotti og hvenær nauðsynlegt sé að þvo 
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hendur. Því næst er fræðsla um mælieiningar og útskýringar á þeim táknmyndum sem notaðar 

eru í heftinu.  

 
8.1.4 Kaflaskipting 

Fremst í heftinu er efnisyfirlit þar sem farið er yfir kaflaskiptinguna. Næst er uppskriftakafli 

sem byrjar á Íslandi og síðan koma hin níu löndin í stafrófsröð. Hver kafli byrjar með mynd af 

viðkomandi landi, fána þess og stuttum upplýsingum um landið sem byggðar eru á 

kennslubókum sem notaðar eru í grunnskólum. Síðasti kaflinn skiptist niður í sjö fræðslumola 

af ýmsu tagi sem tengjast  vinnu í eldhúsinu og ábendingar um nokkrar áhugaverðar vefsíður. 

Uppskriftaheftið tekur á nokkrum þáttum íslensks skólastarfs, meðal annars skóla án 

aðgreiningar og fjölmenningu. Nemendur í grunnskólum á Íslandi koma frá mörgum löndum 

og því ættu uppskriftirnar að geta ýtt undir samtal um mismunandi menningu, trúarbrögð og 

tungumál. Matur getur leitt saman ólíkar þjóðir og um leið kynnast nemendur betur og sjá það 

sem er líkt með þeim en ekki það sem er ólíkt. Samtalið um mat getur verið fyrsta skrefið að 

góðri vináttu og umburðarlyndi.  

 

8.1.5 Baksíða 

Fánar með útlínum af öllum löndunum sem urðu fyrir valinu og nafni þeirra prýða baksíðuna 

ásamt mynd af lunda. Neðst á síðunni eru upplýsingar um heftið, nafn höfundar og 

leiðbeinanda.  
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9 Umræður 

Hugmyndin að gerð uppskriftaheftisins kviknaði mjög snemma í náminu og hefur verið að 

þróast hjá höfundi. Eftir vinnu við ýmiss konar verkefni sem tengdust uppskriftum og skoðun 

á bókum fyrir ólíka hópa var niðurstaðan sú að þörf væri á uppskriftahefti sem tæki á þeim 

þáttum sem hefur verið lýst hér að framan.  

Það var mikil áskorun að fara út í þetta verkefni og það hefur undið upp á sig og þróast 

í vinnuferlinu. Til að slíkt viðfangsefni takist sem skyldi þarf að horfa til margra þátta. Það þarf 

að uppfylla kröfur kennslufræðinnar, framsetning efnisins verður að vera skýr, ljósmyndir 

lýsandi og texti verður að vera skilmerkilegur. Leturgerð og leturstærð skipta einnig máli enda 

sýna rannsóknir fram á að 14-18 punkta leturstærð sé heppileg fyrir nemendur og með það í 

huga var ákveðið að nota 14 punkta leturstærð í heftinu (Rello og Baeza-Yates, 2013).  

Áhersla er lögð á að hafa textann einfaldan og hnitmiðaðan. Við hverja aðferðalýsingu 

er sett fram ljósmynd sem sýnir vel framgang verkefnisins. Uppskriftaheftið getur hugsanlega 

þjónað ákveðnum hópi nemenda með lesblindu en á sama tíma hentar það vel fyrir aðra 

notendur sem hafa annað tungumál en íslensku að móðurmáli. Samkvæmt lögum á að bjóða 

upp á fjölbreytt námsgögn sem eiga að koma til móts við þarfir allra nemenda (Lög um 

námsgögn nr. 71/2007) og telur höfundur uppskriftaheftið uppfylla þær kröfur. Miklu skiptir 

að heftið sé stílhreint svo aðalatriðin fái að njóta sín og var þess gætt að vera ekki með hluti 

eða annað á myndunum sem gæti dregið athyglina frá því sem áhersla er lögð á hverju sinni.  

Við gerð uppskriftaheftisins var haft að leiðarljósi að mæta þörfum ólíkra 

nemendahópa með kennslufræðilegri nálgun. Sagt er að ein mynd segi meira en þúsund orð 

og það er engin lygi. Myndræn hugsun gerist ómeðvitað og einstaklingar með lesblindu búa 

sér til myndir í huganum og auka þannig merkingu þeirra (Davis og Braun, 2003). Af þessum 

sökum taldi höfundur mikilvægt að nýta ljósmyndir sem gætu komið til móts við sem flesta 

nemendur en það námsefni sem er notað hér á landi hefur skort slíka nálgun enda flestar 

kennslubækur með teiknuðum myndum og oft lítið samhengi á milli mynda og innihalds.  

Nemandi sem hefur lítinn orðaforða og hefur ekki vald á íslensku lendir auðveldlega í 

vandræðum með skilning á innihaldslýsingu en sé mynd og heiti hráefna auðveldar það honum 

framkvæmdina. Þannig eykst orðaforði hans um leið og hann lærir að matreiða ýmsa rétti og 

verður sjálfstæðari í kennslustund.   
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Þegar matarhefðir hinna ýmsu þjóða eru skoðaðar kemur í ljós að þær eiga ýmislegt 

sameiginlegt. Allir eiga sína gerð af kjötsúpu, kleinum eða pönnukökum svo fátt eitt sé nefnt 

en í mismunandi útfærslum sem fer aðallega eftir hráefnisframboði í hverju landi fyrir sig.   

Þegar kom að því að velja lönd í matreiðsluheftið urðu Ísland og fimm fjölmennustu 

lönd innflytjenda á Íslandi fyrir valinu: Pólland, Litháen, Lettland, Portúgal og Taíland. Seinna 

ákvað höfundur að bæta Norðurlöndunum við: Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Öll 

þessi lönd fá þrjár uppskriftir hver en tíu uppskriftir eru frá Íslandi. Alls gera þetta þrjátíu og 

átta uppskriftir ætlaðar nemendum á mið- og unglingastigi. Ýmiss konar fróðleikur um verklag, 

reglur í eldhúsi og hreinlæti o.fl. er í heftinu.  

Þegar listinn með löndunum var tilbúinn var byrjað að leita að uppskriftum, þýða þær 

og staðfæra. Allar uppskriftirnar voru matreiddar og útbúnar í eldhúsinu heima hjá höfundi og 

tók hann jafnframt allar myndir af ferlinu við hverja uppskrift. Með þessu var einfaldara að 

skipta út og finna aðra uppskrift ef þannig bar undir. Þungamiðjan í myndatökunni var lögð á 

réttinn og reynt var að stilla öllu í hóf sem gæti mögulega truflað einbeitingu nemenda við 

vinnuna.  

Höfundur leitaði ráða hjá hönnuði við uppsetning á uppskriftaheftinu og lagði fram 

sínar hugmyndir að því hvernig heftið ætti að vera uppsett. Valdir voru tíu litir, einn litur fyrir 

hvert land og hver þeirra notaður í nokkrum blæbrigðum. Hver kafli byrjar á sama hátt, með 

mynd af fána landsins og tákni sem er þekkt í hverju landi og stuttum upplýsingum um hvert 

land. Sem dæmi er litla hafmeyjan á opnunarsíðu fyrir Danmörku og fuglinn lundi fyrir Ísland. 

Hver uppskrift er sett upp á sama hátt í gegnum allt heftið sem auðveldar nemendum að lesa 

sig í gegnum það. Allt sem höfundur gerði var byggt á kennslufræðilegum upplýsingum sem 

og því sem lög og aðalnámskrá gera ráð fyrir, þ.m.t. grunnþáttum menntunar. 

Uppskriftaheftið tengist grunnþáttum menntunar vel enda eiga þeir að stuðla að því 

að nemandi geti tileinkað sér ýmiss konar þekkingu og leikni en ekki síður að hann geti aflað 

sér nýrrar þekkingar og miðlað henni frá sér. Hann miðlar síðan því sem hann lærði með því 

að segja fjölskyldumeðlimum frá því sem hann framkvæmdi í heimilisfræðitíma. Jafnvel tekur 

hann góðgæti með sér heim og leyfir þeim að smakka. Vinnan sem hann vann í kennslustofunni 

er síðan metin út frá viðeigandi hæfniviðmiðum. 

Hæfniviðmið eru sett fram í aðalnámskrá en þau henta vel í að meta vinnu nemenda 

úr uppskriftaheftinu. Heftið er sett upp með það fyrir augum að nemendur geti unnið 

sjálfstætt eða í hóp eftir uppskriftum og notað til þess algeng eldhúsáhöld. En ekki síður að 
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þeir geti tjáð sig um matargerð þeirra landa sem fram koma í heftinu. Nemendur læra þannig 

með því að framkvæma í anda hugmynda Johns Deweys.  

John Dewey lagði áherslu á verkhyggju og því má segja að uppskriftaheftið miði að því. 

Nemendur læra með því að framkvæma og lesa sig í gegnum heftið. Hann lagði áherslu á að 

nám væri nátengt því að framkvæma og það ætti ætíð að virkja nemendur og áhuga þeirra. 

Lífsreynsla nemenda skiptir máli, nemendur sem koma frá öðrum löndum geta sagt frá 

réttinum, sögu hans og matarmenningu og byggt þannig ofan á þekkingu sína og annarra 

nemenda. Vel skipulagt námsefni er vegvísir fyrir kennarann og uppskriftaheftið er einmitt 

það. Það byggir á fjölbreyttum kennsluaðferðum sem undirbýr nemendur undir lífið og tekur 

mið af mismunandi hæfni og getu þeirra, því er hægt að tengja það við fjölgreindarkenningu 

Gardners. Námsefnið vinnur með mismunandi greindir eins og líkams- og hreyfigreind, 

umhverfisgreind, samskiptagreind og rýmisgreind en ekki síður sjálfþekkingargreind og 

stærðfræðigreind.  

Þegar öllu er á botninn hvolft skiptir uppsetning námsefnis miklu máli fyrir alla 

nemendur svo þeir njóti sín í námi hver á sinn hátt. Einfaldleiki og samræmi skiptir máli í heimi 

flókinna skilaboða. Matur tengir okkur öll saman, hann er súrefnið, næringin og lífið. Það 

skiptir engu máli hver þú ert, hvaðan þú kemur eða hvert þú ert að fara, uppskriftaheftið sem 

hér um ræðir kennir nemendum um ólíkar matarvenjur þjóða og um leið sameinar það þá í því 

að þeir eru allir fyrst og fremst manneskjur. 
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10 Lokaorð 

Í þessari greinargerð hef ég leitast við að koma fram með rökstuðning fyrir mikilvægi nýs 

námsefnis. Tilgangur uppskriftaheftisins er að koma til móts við ólíka nemendur í 

heimilisfræði. Eftir að hafa skoðað kennslubækur sem Menntamálastofnun hefur gefið út og 

ýmsar aðrar matreiðslubækur, innlendar og erlendar, fannst mér þarft verkefni að útbúa hefti 

sem kæmi til móts við ólíka nemendur í skóla án aðgreiningar. Öll börn hvort sem þau hafa 

skerta sjón, aðrar fatlanir, taugaþroskaraskanir á borð við ADHD, raskanir á einhverfurófi, 

geðraskanir og/eða lyndisraskanir eiga rétt á að búa við jafnan kost.  Það er hins vegar ljóst að 

námsefni sem þetta getur engan veginn komið til móts við alla en þetta er fyrsta skrefið. 

Þegar ég fletti uppskriftabókum eða blöðum eru það myndirnar sem vekja fyrst athygli 

mína á réttunum, ef engin mynd fylgir þá nær sú uppskrift ekki að fanga athygli mína og ég 

fletti yfir hana. Því hef ég oft velt fyrir mér af hverju það séu ekki myndir í uppskriftaheftum 

sem hafa verið gefnar út sem kennsluefni fyrir grunnskóla. Uppskriftaheftið er mitt svar við 

þessu og framlag mitt til heimilisfræðikennslu. Samfélagið okkar hefur tekið miklum 

breytingum bæði hvað varðar fjölbreytileika íbúanna og snjalltækjanotkun einstaklinga. 

Nemendur nota mikið myndrænt efni, sérstaklega í snjalltækjum, og hefur úthaldið í lestri og 

athygli breyst talsvert. Myndir af hráefnum ásamt magni og heiti eru í öllum uppskriftum 

ásamt myndum og heitum af áhöldum sem ætti að hjálpa nemendum að auka orðaforða sinn 

og skilning á tungumálinu.  

Verkefnið var krefjandi en um leið skemmtilegt. Það er ótal margt sem mig langar til að 

gera til viðbótar við þetta kennsluefni. Þetta er fyrsta skrefið í þeirri vinnu. Markmiðið er að 

opna heimasíðu í heimilisfræði með ýmsum fróðleik bæði í máli og myndum. Sú vinna er á 

byrjunarstigi en ég hef þegar tryggt mér lénið eldhuspukinn.is ásamt Facebook og Instragram 

síðum sem ætlunin er að nýta til áframhaldandi vinnu til hagsbóta fyrir heimilisfræði í 

grunnskólum. Heimasíðan verður sett upp með það að markmiði að koma til móts við 

einstaklinga með lesblindu þar sem þeir geta stækkað letrið og stillt eftir þörfum hvers og eins. 

Sjónskert börn ættu að geta skoðað efnið rafrænt með skjálesara. Hugmyndin er að bjóða upp 

á útgáfu á heftinu með léttlestrarsniði þar sem langar setningar eru brotnar upp en þær valda 

oft erfiðleikum fyrir nemendur með slakan lesskilning sem og börn af erlendu bergi brotin. Það 
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eru ótalmargir möguleikar í að þróa þessa vinnu áfram og koma með fleiri útgáfur af 

uppskriftaheftum með ólíkum áherslum.  
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Viðauki  

Listi yfir uppskriftirnar 

Uppskriftirnar voru aðlagaðar og staðfærðar af höfundi.  

Ísland 
1. Grjónagrautur. Við matreiðum. Bryndís Steinþórsdóttir og Anna Gísladóttir. 
2. Hvítkálssalat. Eldað í dagsins önn. Stefanía V. Stefánsdóttir. 
3. Plokkfiskur. Eldað í dagsins önn. Stefanía V. Stefánsdóttir. 
4. Kjötsúpa. Uppskrift í einkaeigu. 
5. Lummur. Gott og gagnlegt 2. 
6. Skonsur. Eldhússögur https://eldhussogur.com/2013/03/03/skonsur/ 
7. Kleinur. Við matreiðum. Bryndís Steinþórsdóttir og Anna Gísladóttir. 
8. Pönnukökur. Við matreiðum. Bryndís Steinþórsdóttir og Anna Gísladóttir. 
9. Hjónabandssæla. Gott og gagnlegt 2.  
10. Randalína. Kökubók Hagkaups. Jóhannes Felixson. 

Danmörk  
1. Kjötbollur. (Boller í karry). Valdemarsro.  https://www.valdemarsro.dk/boller-i-karry/ 
2. Púðursykurskaka. (Brunsviger). Valdemarsro. 

https://www.valdemarsro.dk/brunsviger/ 
3. Hafrakökur. (Havregrynskager með luftig smoercreme). Valdemarsro. 

https://www.valdemarsro.dk/havregrynskager-med-luftig-smoercreme/ 

Finnland 
1. Kartöflubrauð. (Ihana laiskan äidin rieska). Kotikokki. 

https://www.kotikokki.net/reseptit/nayta/17833/Ihana%20laiskan%20äidin%20riesk
a/ 

2. Makkarónuhakk. (Finnish Macaroni Casserole. Makaronilaatikko). The Daily meal. 
https://www.thedaily-meal.com/recipes/finnish-macaroni-casserole-
makaronilaatikko-recipe 

3. Brauðbollur. (Sweet Buns Pikkupullat). Recipes Fandom.  
https://recipes.fandom.com/wiki/Sweet_Buns_Pikkupullat 

Lettland 
1. Hvítkálsréttur. (Lazy Cabbage Rolls, Slinkie tīteņi). Latvian Eates. 

https://latvianeats.com/archives/660 
2. Kartöflukökur. (Potato pancakes, Kartupeļu pankūkas). Latvian Eates. 

https://latvianeats.com-/archives/815 
3. Eplakaka. (Lettnesk eplakaka). Tungumálatorg. http://tungumalatorg.is/fvb-

/evropa/lettland/matur-i-lettlandi/ 
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Litháen  
1. Rauðrófusúpa. (Lithuanian Cold Beet Soup, Šaltibarščiai). My Food Odyssey 

https://myfoododyssey.com/2013/09/21/lithuanian-saltibarsciai-cold-beet-soup-
recipe/ 

2. Kartöfluréttur. (Kugel). Tungumálatorg. 
http://tungumalatorg.is/fvb/evropa/lithaen/matur-i-lithaen/ 

3. Rabarbarakaka. (Litháísk rabarbarakaka). Tungumálatorg. 
http://tungumalatorg.is/fvb-/evropa/lithaen/matur-i-lithaen/ 

Noregur 
1. Fiskipinnar. (Fiskepinner). Matopedia. Teori- og kokebok 5.-7. trinn. 
2. Gulrótarsalat. (Råkost). Matopedia. Teori- og kokebok 5.-7. trinn. 
3. Rúlluterta. (Rullekage). Matopedia. Teori- og kokebok 5.-7. trinn. 

Portúgal  
1. Saltfiskréttur. (Matur frá Portúgal). Tungumálatorg. 

http://tungumalatorg.is/fvb/evropa-/portugal/matur-fra-portugal/ 
2. Tagliatelle. (Fried Chicken Breast with Bacon and Tagliatelle). food from Portugal. 

https://www.foodfromportugal.com/recipes/fried-chicken-breast-bacon-
tagliatelle/#/?playlistId=0&videoId=0 

3. Ávaxtaeftirréttur. (Fruit Delight). food from Portugal. 
https://www.foodfromportugal.com/recipes/fruit-delight/#/?playlistId=0&videoId=0 

Pólland 
1. Kartöflusalat. (Polish potato salad SAŁATKA ZIEMNIACZANA). Polish your Kitchen. 

https://www.polishyourkitchen.com/polishrecipes/polish-potato-salad-salatka-
ziemniaczana/ 

2. Svínakótilettur. (Kotlet Schabowy). Polish your Kitchen. 
https://www.polishyourkitchen.com/polishrecipes/polish-chicken-fried-pork-kotlet-
schabowy/ 

3. Ávaxtakaka. (Całoroczne ciasto z owocami).  moje Gotowanie. 
https://www.mojegotowanie.pl/przepis/caloroczne-ciasto-z-
owocami?fbclid=IwAR3fRUenrc7rlOEYyqrjeY5VJ0AKnoaDWZZ0oBR8PI5skD8wj0Pbjt2
XSo 

Svíþjóð 
1. Kjúklingasúpa. (Kycklingsoppa med mjukost). ICA. 

https://www.ica.se/recept/kycklingsoppa-med-mjukost-724355/#pfset=1 (ICA, e.d.-
a). 

2. Prinsapylsur. (Prinskorv med smashed potatoes). ICA. 
https://www.ica.se/recept/prinskorv-med-smashed-potatoes-724403/ 

3. Silvíukaka. Ljúfmeit og lekkerheit. https://ljufmeti.com/2012/07/18/-silviukaka/ 
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Taíland 
1. Kjúklingaréttur. (Tælenskur kjúklingur). Hún. https://www.hun.is/taelenskur-

kjuklingur-uppskrift/ 
2. Hrísgrjón. (Khao Klukh Krapi Rice with Shrimp Paste). NDTV Food. 

https://food.ndtv.com/recipe-khao-klukh-krapi-rice-with-shrimp-paste-419821 
3. Mangóís. (Summer Treats : Easy and Delicious Mango ice cream). Cravingfork. 

https://www.cravingfork.com/summer-treats-easy-and-delicious-mango-ice-cream/ 
 

 

Handþvottur, myndir. WHO. 

Fæðurhringurinn, mynd. Embætti landlæknis. 

Myndir í uppskriftaheftinu 

Myndir af réttunum, aðferðamyndir og aðrar myndir eru einkaeign höfundar. 

Hráefni. 

www.innnes.is 

www.vilko.is 

www.katla.is  

Áhaldalisti. 

www.fastus.is 

 


