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Ágrip

Breyttum tímum fylgja breyttar áherslur. Kennarar þurfa að fylgjast með framförum og nýjum 

áherslum í kennslu til þess að viðhalda áhuga nemenda sinna. Markmið þessarar ritgerðar er að 

leita hugmynda að því hvernig hægt er að kenna heimilisfræði á miðstigi á sem áhrifaríkastan 

hátt. Ritgerðinni er enn fremur ætlað að veita innsýn í þær áherslur sem Aðalnámskrá 

grunnskóla setur heimilisfræðinni og leggja fram hugmyndir að kennslu sem vonandi gætu 

lífgað upp á kennslu í greininni og skapað fjölbreytni í kennsluháttum.

Mataræði og lífshættir einstaklinga hafa breyst og þar af leiðandi þarf námsefnið að höfða til 

nemenda og bjóða upp á fjölbreytileika í öllu sem við kemur viðfangsefninu. Í lok 

ritgerðarinnar er að finna dæmi um hugmyndir að kennsluháttum frá höfundi. 
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Formáli

Þegar ég mætti í kennslu hjá Stefaníu Valdísi Stefánsdóttur, lektor í heimilisfræði, einn góðan 

haustdag fyrir nokkrum árum varð mér ljóst að hér væri ég loksins búin að finna mig. Ég nánast 

,,strauk“ úr vinnu til þess að geta mætt í tíma til hennar. Í hverjum tíma lærði ég eitthvað nýtt og 

fróðlegt sem mun nýtast mér og framtíðarnemendum mínum í heimilisfræði mjög vel. Eftir að 

hafa verið í kennslu hjá Stefaníu í heimilisfræði kom ekki annað til greina en að skrifa 

lokaritgerð hjá henni. Þótt mikið hafi verið að gera hjá henni fékk ég leyfi til þess og fyrir það 

er ég Stefaníu afar þakklát. Ég vil einnig koma á framfæri þakkir til hennar vegna þess hve 

liðleg hún hefur verið í öllum okkar samskiptum fyrr og síðar. Það hefur mér alveg ómetanlegt.

Mínar bestu þakkir fá einnig fjölskyldan mín sem ávallt hefur stutt við bakið á mér í 

gegnum öll námsárin mín. Sérstaklega vil ég þakka móður minni sem hvatti mig til þess að læra 

að verða heimilisfræðikennari. 
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1. Inngangur 

Hvað er í matinn í kvöld? 

Þessa spurningu hafa eflaust allir foreldrar og aðrir uppalendur fengið að heyra. 

Mikilvægt er að börn og unglingar fái gott mataruppeldi því á þann hátt læra þau að meta góðan 

og næringarríkan mat ásamt því að kynnast mikilvægi fjölskyldumáltíðarinnar. 

Foreldrar og uppalendur þurfa að leiða börn strax í frumbernsku inn í leyndardóma 

matreiðslunnar og alla þær dásemdir sem hún hefur upp á að bjóða. Börn hafa gott af því að 

kynnast því hvernig maturinn kemst á borðið og hvernig hann er matreiddur. Hvað það er sem 

gerir hann svo sérstakan og hvernig matarvenjur hafa þróast frá því að amma og afi voru lítil. 

Í heimilisfræðinni í grunnskóla er komið inn á þessa arfleifð. Að mati höfundar þessarar 

ritgerðar er mikilvægt að kenna nemendum að setjast niður saman við fallega uppdekkað borð 

og njóta góðrar stundar yfir matnum sem eldaður hefur verið og eiga gott spjall saman. Stefnt er 

að því að gera nemendum að upplýstum neytendum. Hvort sem um er að ræða að lesa aftan á 

krukku af marmelaði eða að kynna sér þvottaleiðbeiningar innan í flík. Í þessari ritgerð ætla ég 

gera grein fyrir því hvað það er sem á að kenna samkvæmt aðalnámskrá á miðstigi og koma 

með nokkrar hugmyndir að því hvernig megi lífga upp á kennsluna með áhugaverðum 

verkefnum og fjölbreyttum kennsluaðferðum. Ég byrja á því að fjalla á fræðilegan hátt um 

uppruna heimilisfræðinnar, áherslur aðalnámskrár og gildi greinarinnar og kem svo inn á 

nokkrar tilraunir sem gerðar hafa verið í sambandi við mat og skóla. Í framhaldi af því verða 

kynnt helstu markmið aðalnámskrár sem greininni eru sett og kynntar ýmsar kennsluaðferðir 

sem gagnast mega í kennslunni.

Rannsóknarspurningin sem ég legg upp með er:

Hvað er nemendum á miðstigi í heimilisfræði kennt sé tekið mið af Aðalnámskrá grunnskóla og 

hvernig er hægt að gera þá kennslu sem áhrifaríkasta? 

2. Gildi þess að kenna heimilisfræði 

Samkvæmt aðalnámskrá snýst heimilisfræði um næringu, hollustu, matreiðslu og vinnubrögð, 

matvælafræði, hreinlæti, neytendafræði og umhverfisvernd. Í námskrá eru sett fram markmið 

heimilisfræðinnar í grunnskólum, greint frá hlutverki hennar, fjallað um tengsl við aðrar greinar 

og greint frá kennslu og námsmati. Ef tekið er mið af námskrá má sjá að hægt er að skipta 

kennslu niður í nokkra þætti sem snerta daglegt líf nemenda. Sem dæmi um þessa þætti mætti 

nefna næring og hollusta, matreiðsla og vinnubrögð, neytendafræði og umhverfisvernd en 
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einnig hreinlætisfræði og matvælafræði. Hægt er að samþætta bóklega og verklega kennslu og 

þannig mynda tengsl á milli annarra verkefna sem unninn eru (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

Markviss heimilisfræðikennsla stuðlar að því að einstaklingurinn kynnist heilbrigðum 

lífsháttum og verði ábyrgur fyrir sjálfum sér og síðar öðrum. Kennslan undirbýr einnig 

einstaklingin fyrir virkari þátttöku í samfélaginu svo og í fjölskyldu- og atvinnulífi. Þar sem 

fjölskyldan er hornsteinn þjóðfélagsins þarf að mennta sérhvern einstakling til þess að taka þátt 

í samstarfi fjölskyldunnar og geta borið ábyrgð á eigin lífi og annarra. Margvísleg störf eru 

unnin innan veggja heimilisins sem krefjast kunnáttu og skilnings og er það nauðsynlegt að 

bæði kynin séu fær um að annast heimilið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007b).

Árið 1927 kom út bókin ,,Matreiðslubók“ eftir Jóninnu Sigurðardóttur. Í 

heilsufræðilegum inngangi hennar, eftir Steingrím Matthíasson héraðslækni, má lesa 

eftirfarandi:

,,það er aðeins ein fæðutegund sem gerð er úr öllum sömu efnum og líkaminn en það er mjólk. 

Flestallar fæðutegundir eru langtum fábreyttari að efnum en mjólkin. Þess vegna þurfum vjer á 

margskonar matvælum að halda. ,,maðurinn lifir ekki á einu saman brauði“, heldur ekki kjöti  

eingöngu, fitu eða sykri, heldur þarf fæðan að vera skynsamlega blönduð, svo að okkur verði 

gott af. Frá gamalli tíð hefur flestum þjóðum reynst best að lifa á blandaðri fæðu, bæði úr 

dýra- og jurtaríki“ (Jóninna Sigurðardóttir, 1927, 2-3). 

Hægt er að líta á kennslu í heimilisfræðslu sem undirbúning undir einkalífið þar sem 

hún fjallar um þarfir nemenda og kennir þeim hvernig eigi bera ábyrgð á eigin heilsu og 

annarra. Í raun má segja að lítið hafi breyst síðan árið 1927 hvað varðar matreiðslu og 

heimilisstörf. Umhverfið hefur breyst en við erum enn að fást við svipaða hluti. Fræðslan sem 

nemendur fá í heimilisfræðikennslunni um næringu og heilsufar hefur vonandi jákvæð áhrif á líf 

hvers og eins því eins og allir vita getur læknisfræðin aldrei læknað alla sjúkdóma, fræðsla 

verður einnig að koma til. 

2.1 Upphaf kennslu í heimilisfræði

Hvar og hvenær hófst kennsla í heimilisfræði? Hugtakið heimilisfræði, eða ,,home-economics“ 

eins og það er nefnt á erlendu tungumáli er gjarnan tengt við einhliða kennslu í matreiðslu og 

þvotti fyrir ungar stúlkur.    

Í Bandaríkjunum var Ellen Swallow Richards (1842-1911) frumkvöðull 

heimilisfræðinnar og kom á fót kennslu í heimilisfræði sem fagi í grunnskóla. Hún var alin upp 

í litlum bæ í Massachusetts en fór snemma frá honum til þess að stunda nám og útskrifaðist 

síðar með bæði BA- og mastersgráðu úr háskóla. Eftir útskrift kenndi hún lengi fag sem nefna 
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mætti hreinlætisfræði eða ,,sanitary education“ . Sem virkur þátttakandi í almennri 

heilsueflingu á Bostonsvæðinu byrjaði Ellen Richards árið 1890 að einbeita sér að 

faginu ,,home economics“ eða heimilisfræði með því að kom á fót námskeiði sem hún nefndi 

,,the New England Kitchen and the Boston School of Housekeeping“. Markmiðið með þessu 

námskeiði var að bæta lifnaðarhætti í Bandaríkjunum. Því miður reyndist þetta námskeið 

misheppnað og því var ekki haldið áfram. Í byrjun árs 1899 setti Ellen Richards saman 

sumarnámskeið í Lake Placid, New York, þar sem unnið var að því að ,,bæta“ heimilin. Innan 

við fimm ára hafði þátttakendum á þessum námskeiðum fjölgað úr tíu í yfir 700. Námskeiðin 

fengu seinna meir heitið ,,home-economics“ (heimilisfræði) þar sem á þessum námskeiðum var 

fjallað um ýmislegt sem við kom heimilinu og áhyggjuefnum tengdum því. Árangur þessara 

námskeiða má greina með því að stofnuð voru ,,the American Home Economics Association“ 

eða AHEA. Samtökin voru tileinkuð ,,betri umbótun á lifnaðarháttum á heimilum og í 

samfélagnu í heild“. Ellen Richards var í stjórn þessara samtaka þar til hún dró sig í hlé árið 

1910 (Cornell University, 2001). 

2.2 Merkur frumkvöðull á Íslandi?

Í grein sem birtist í Morgunblaðinu 24 ágúst árið 2004, á aldarafmæli fröken Helgu 

Sigurðardóttur skrifar Brynhildur Briem langa grein og lýsir glæsilegum starfsferli Helgu 

Sigurðardóttur. Þar segir að Helga hafi fæðst á Akureyri 17. ágúst 1904. Hún stundaði nám við 

húsmæðraskólann í Vældegaard í Danmörku og lauk svo kennaraprófi frá 

húsmæðrakennaraskóla Birgitte Berg Nielsen í Kaupmannahöfn árið 1926. Þá hélt Helga heim 

til Íslands og hóf þar kennslu á matreiðslunámskeiðum sem hún stofnaði. Austurbæjarskóli tók 

til starfa árið 1930 og þar var Helga ráðin til kennslu sem hún sinnti til ársins 1942. Ekki var 

mikið til af námsefni á þessum tímum þannig að Helga samdi sitt eigið námsefni sem hún 

nefndi ,,Lærið að matbúa, kennslubók í matreiðslu fyrir skólaeldhús“og fjallaði það um 

næringarfræði, híbýlafræði og ræstistörf. Námsefnið kom út árið 1942 á kostnað Helgu en síðar 

komu fleiri útgáfur sem notaðar voru lengi við heimilisfræðikennslu. Helga sinnti ritstörfum af 

miklum krafti á meðan hún kenndi við Austurbæjarskóla og gaf hún út fjöldann allan af 

uppskriftabókum. Í þeim hvatti hún ávallt til nýtingar á innlendu hráefni og benti á nýstárlegar 

leiðir til þess. Einkennandi fyrir skólastarfið hjá fröken Helgu Sigurðardóttir var formfesta og 

agi. Á vegg í skólaeldhúsinu hjá fröken Helgu mátti lesa 

,,Staður fyrir hvern hlut, hver hlutur á sinn stað“og var þessi boðskapur hafður að leiðarljósi í 

skólastarfinu. Sjálfri kennslunni hjá Helgu hefur verið lýst þannig að hún hafi kennt af miklum 

sannfæringarkrafti. Hún boðaði nýja manneldisstefnu og lagði mikla áherslu á að auka þyrfti 
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hlut ávaxta og grænmetis í fæðunni en einnig lagði hún áherslu á hefðbundna matreiðslu og 

bryddaði oft upp á nýjungum í meðferð íslensks hráefnis. Hagsýni og smekkvísi var ávallt í 

fyrirrúmi og allt sem borið var á borð þurfti að standast kröfur um lýtalausa framreiðslu 

(Brynhildur Briem, 2004).

 Margt af því sem fröken Helga Sigurðardóttir kenndi er enn hluti af heimilisfræðinámi 

og má sem dæmi nefna nýtingu innlendra hráefna og ýmsar útfærslur á hráefninu. Í dag er öldin 

önnur og koma nemendur nú til dags eflaust með mun minni reynslu af heimilisstörfum en áður 

tíðkaðist inn í skólann en þó einhverja. 

Breyttum tímum fylgja breyttar áherslur og virðist sem nemendur læri minna til verka af 

foreldrum sínum en áður var og því er þessi þáttur heimilisfræðinnar orðinn mjög brýnn. 

Ennfremur er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að þroska hæfileika sína á sem flestum 

sviðum (Stefanía Valdís Stefánsdóttir, 2008).

2.3 Mikilvægi reynslu 

Það sem einkennir kennslu í heimilisfræði sennilega mest er að unnið er mikið með reynslu 

nemenda á sviðum sem tengjast heimilisstörfum. Það koma allir nemendur með sína 

persónulegu reynslu að heiman í skólann og því er tilvalið að hefja hér umfjöllun um 

félagsfræðinginn John Dewey og hugtakið reynsla. 

Reynsla – 1. raun, reynd, 2. æfing, þjálfun 3. það sem reynir á 4. prófun, könnun, athugun

(Árni Böðvarsson, 1990,770).

Bandaríski heimspekingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey, (1859-1952) var 

með áhugaverðar skoðanir á menntun barna. Þótt skrif hans séu frá því herrans ári 1938 eiga 

þau erindi við okkur enn í dag. John Dewey aðhylltist skólastarf sem hann nefndi 

samfélagshverfamenntun (communitycentred education). Skólinn ætti að vera lifandi samfélag í 

smækkaðri mynd þar sem barnið sjálft átti að vera virkur þátttakandi í skólastarfinu. Barnið átti 

ekki að vera einangraður einstaklingur heldur hluti af félagshópnum og geta unnið þar að 

verkefnum undir handleiðslu og stjórn kennarans (Dewey, 1938/2000). 

Það er margt annað sem Dewey fjallar um í riti sínu sem á mjög vel við heimilisfræðina. 

Sem dæmi má nefna að Dewey telur að ,, hvaðeina sem hægt er að kalla námsgrein, hvort sem 

það er reikningur, saga, landafræði eða einhver grein náttúruvísindanna, verður að eiga rætur 

að rekja til efniviðar sem í byrjun liggur innann venjulegrar lífsreynslu“ (Dewey, 1938/2000, 

14).

Samkvæmt Dewey voru óhjákvæmileg tengsl á milli náms og menntunar og 

persónulegrar reynslu. Áhrif reynslunnar urðu svo að vanda kennarans því kennarinn hefur það í 
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sínum verkahring að skipuleggja athafnir sem vekja áhuga nemandans á frekari þátttöku með 

því að stuðla að æskilegri reynslu nemandans um framhaldið í kennslunni (Dewey, 1938/2000). 

Hér vill John Dewey meina að nám geti ekki átt sér stað ef reynsla sé ekki til staðar. 

Hver einasti einstaklingur er með reynslu af einhverju tagi sem hann getur nýtt og er það í 

höndum kennarans að koma verkhæfni nemenda til skila. 

Þar sem ákveðin reynsla er fyrir hendi hjá nemandanum þegar hann kemur til kennslu er 

það hlutverk kennarans að leggja fram ný og ögrandi viðfangsefni sem víkkar reynslusvið 

nemandans og örvar nýja skoðunarhætti hjá honum. Þegar kennari ætlar að leiða nemendur inn 

á ný svið þarf hann að nota sína eigin þekkingu til þess að velja og skipuleggja þau skilyrði sem 

hafa áhrif á reynslu þeirra hér og nú (Dewey,1938/2000).

Í stuttu máli má því segja að reynsla nemenda er óhjákvæmileg undirstaða fyrir frekara 

nám hjá þeim sem eru að læra. Þar kemur einmitt tengingin við heimilisfræðina svo skýrt inn. 

Fagið tengist fyrri lífsreynslu nemenda og ætla má að það gefi þeim traustan grunn til að standa 

á þegar kennsla hefst á 7. aldursári. 

Í grein eftir Duster og Waters má lesa að eitt af aðaláhugamálum John Deweys var 

einmitt matreiðsla. Í þeim skóla þar sem Dewey var skólastjóri var námskráin byggð á því að 

nemendur lærðu mest og best af því að vera þátttakendur í framleiðslunni á grænmeti í 

garðinum, matreiða það í eldhúsinu og loks bera það fram á matarborðið. Matur og hráefni var 

sem sagt hluti af námskránni. Nemendur skiptust á að matreiða og bera fram hádegisverð einu 

sinni í viku. Talið var að þessi athöfn væri nauðsynleg reynsla barna þar sem hún tengdist hinu 

raunverulega lífi utan skólans. Dewey fléttaði saman kennslu og matreiðslu við 

• talnafræði (vigtun og mæling á hráefni) 

• efnafræði og eðlisfræði (fylgjast með ferlinu við brennslu efnis) 

• líffræði (næring og melting)

• landafræði (kanna umhverfi plantna og dýra)

Matreiðsla var undirstaðan fyrir flest öll fög tengd vísindum sem kennd voru við skólann. 

Það kom í ljós að kennslan hafði í för með sér mikla möguleika fyrir önnur fög í námskránni, 

það að framleiða morgunkorn (cereal) varð t.d. að þriggja ára námskeiði fyrir nemendur á 

aldrinum sex til átta ára og varð mjög vinsælt meðal kennara og nemenda (Duster og Waters, 

2006, 43).
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2.4 Herminám

Samkvæmt áherslum Deweys er hægt að sjá hvernig lærdómur byggist á reynslu. En lærdómur 

og reynsla hlýtur einnig að byggjast á fyrirmyndum. Samkvæmt uppeldisfræðingnum Sheila 

Ridall-Leech lagði atferlisfræðingurinn Albert Bandura (1925)  áherslu á mikilvægi þess að 

börn lærðu af þeim fyrirmyndum sem þau hafa. Þetta nefndi Bandura ,,observational learning 

“. Á íslensku er þetta þýtt sem herminám (félagsnám eða social learning theory) og þýðir að 

nám á sér stað með því að horfa á aðra. Hegðunin sem fram fer er mun líklegri til þess að verða 

endurtekin ef sá sem hegðunina framkvæmir er verðlaunaður fyrir hana með t.d. hrósyrði. 

Bandura taldi að börn sem lærðu með því að fylgjast með, þyrfti að gera það nákvæmlega og 

náið. Fyrirmyndir sem börn fylgjast með eru oft kærleiksríkar gagnvart barninu og hafa mikil 

völd yfir því og þessir einstaklingar geta jafnt verið fullorðnir sem og jafnaldraðar. Ung börn 

herma eftir því sem þau sjá fyrirmyndir sínar gera. Samkvæmt Bandura eru um fimm aðferðir 

að ræða þegar herminám fer fram hjá einstaklingi. Þessar aðferðir eru:

• Hvatning – Einstaklingur þarf að vilja endurtaka ákveðna hegðun til þess að fá umbun 

fyrir hana.

• Athygli – Einstaklingur þarf að fylgjast náið með því sem fyrirmyndin er að gera og 

vera hæfur til þess að hunsa það sem ekki á við hegðunina sjálfa. Sem dæmi; ef 

fyrirmyndin er að þvo hendur sínar og syngur um leið þarf einstaklingurinn sem er að 

fylgjast með að hunsa sönginn þar sem hann tengist ekki handþvottinum sem slíkum.

• Æfing – Eftirlíkingin tekst jafnvel ekki við fyrstu tilraun, þannig að það þarf að æfa 

hana.

• Minni – Einstaklingurinn sem er að herma eftir þarf að geyma upplýsingarnar sem hann 

hefur séð til þess að geta framkvæmt hegðunina á ný. 

Þegar hegðunin sem um er að ræða hefur verið geymd i minninu þarf oft að ná í hana aftur til 

þess að hún glatist síður (Riddall-Leech, 2003,17-19).

Herminám sem hér hefur verið lýst hlýtur að eiga stóran þátt í því að nemendur í 

heimilisfræði eru fljótir að tileinka sér ýmis vinnubrögð sem kennd eru í náminu þar sem þeir 

koma flestallir með reynsluna að heiman sem undirstöðu. Kennslan miðar svo að því að byggja 

ofan á þessa reynslu sem nemandinn þegar hefur og verður hann þar af leiðandi víðsýnni og 

færari um að sinna mörgum heimilis- og eldhússtörfum.
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3. Tilraunir og rannsóknir

Gerðar hafa verið fjölmargar tilraunir og rannsóknir í tengslum við mikilvægi matar og kennslu. 

Ég ætla að minnast á þrjár þeirra sem eru afar forvitnilegar og geta gert kennslu í heimilisfræði 

enn áhugaverðari með því að tengja þær inn í kennslu.

 

3.1 Tilraun með ræktun í Berkeley School 

Með þetta að undirstöðu var gerð tilraun með mat sem Troy Dusters og Alice Waters fjalla um í 

grein sinni ,,The Vertical Integration of Food for Thought“. Tilraunin fjallar í stuttu máli   um 

það hvernig innleiða má ræktun og matarframleiðslu í kennslu og tengja hana við önnur fög en 

heimilisfræðikennslu. Tilraunin sem um er að ræða var framkvæmd í almennum skóla í 

Berkeley, Kaliforníu og hófst haustið 2005. Tilraunin byggðist á því að breyta átti því hvernig 

skólamáltíðir væru eldaðar og framreiddar og gera það með aðstoð nemenda. Markmiðið með 

tilrauninni var að umbreyta námskránna sem notuð var í Berkely-skóla og fá nemendur úr öllum 

námsgreinum til þess að taka þátt í að undirbúa og gróðursetja plöntur sem síðan væru notaðar 

til matreiðslu á skólamatarins og um leið að læra um viðfangsefni sem annars hefði ekki vakið 

áhuga þeirra eða verið í boði. Nemendur voru látnir taka þátt í að undirbúa jörðina og 

gróðursetja þar grænmeti. Þeir lærðu um lífefnafræði í gegnum jarðvegsfræði og lærðu um 

næringarþarfir jarðvegsins í gegnum frumulíffræði. Nemendur lögðu á borð og unnu verk í 

mötuneytinu og skólamáltíðin var svo borin fram með tilstuðlan nemenda og kennara. Þessi 

samvinna tengir nemendur enn betur saman og stuðlar þar með að jákvæðu andrúmslofti innan 

skólans. Með því að gera tilraunir sem þessa og vinna með nemendur í verkefninu græðum við 

ekki aðeins námslega séð heldur líka heilsufarslega sem og umhverfis- og hagfræðilega. 

Heilsufarslega séð er þetta ný leið að hugsa um mat í skólum og ekki er það slæmt þar sem 

sjúkdómar á borð við sykursýki og offita meðal barna eru að verða æ algengari í öllu 

samfélaginu. Með þessari leið sýnum við nemendum hvernig hægt er á einfaldan hátt að rækta 

sitt eigið grænmeti, vera umhverfisvænn og um leið spara peninga  (Duster og Waters, 2006).

Þessi tilraun sýnir fram á það hvernig hægt er að tengja heimilisfræði og næringarfræði 

við margar aðrar námsgreinar innan skólans. Með því að skoða umhverfið í skólanum og kanna 

á hverju nemendur hafa áhuga geta margar hugmyndir komið upp. Til þess að tengja 

heimilisfræðina við aðrar greinar þurfa kennarar að vinna saman.

 Ef vilji til samvinnu og hugmyndaflug er til staðar hjá kennurum lætur árangurinn ekki 

á sér standa því þar sem kennarar vinna vel saman verður ánægjan meiri bæði meðal starfsfólks 

og meðal nemenda (Sprague og Golly, 2006).
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3.2 Matur og fjölmenning

Margt hefur verið reynt með ýmsum hætti til að brúa bilið á milli hinna mismunandi 

menningarheima. Í kennslugreinum eins og heimilisfræði koma upp sömu vandamál og annars 

staðar í skólastofum. Vandamálin eru af ýmsu tagi og er það oft á tíðum daglegt brauð hjá 

kennurum að takast á við hegðunarvanda. Íslenskir grunnskólar eru að taka á sig aðra mynd frá 

því sem áður var. Núna koma nemendur frá ýmsum menningarheimum og það er margt sem 

kennarar þurfa að taka tillit til sem ekki var til staðar áður. Sem dæmi um þetta má minnast á 

hvernig kennari getur unnið úr þeim vandamálum sem kunna að myndast þegar nemendur skilja 

sig hver frá öðrum vegna mismunandi menningarheima.

Susan Mischel er kennari að mennt og lenti í því við kennslu að nemendur hennar 

aðgreindu sig hver frá öðrum eftir því frá hvaða landi og menningarheimi þeir komu. Það fékk 

hana til að leggja höfuðið í bleyti og koma upp með aðferð til þess að vinna bug á þessu 

vandamáli. Með því að nota hópvinnu, matreiðslu og markmið tókst henni að leysa málin. 

Hvernig fór hún að því?

Þar sem hluti af kennslu Mischel var að hafa umsjón með mötuneyti sem nemendur ráku 

í skólanum var upplagt að láta nemendur hennar fá það verkefni. Viðfangsefnið hvatti 

nemendur til að kynnast sjálfum sér og að vera víðsýnir gagnvart öðrum nemendum og 

menningarheimum. Nemendur sagði skilið við fordóma sína og hófu að vinna sem ein heild. 

Fyrstu vikuna ræddu nemendurnir matseðlagerð. Suðuramerískir nemendur vildu sýna hvernig 

þeir matreiddu sterkan kjúkling. Næsta dag komu nemendur sem voru afrísk-amerískir með 

uppskriftir frá þeim menningarheimi með ,,Cajun“ áhrifum sem innihéldu sömu tegundir af 

kryddi. Þessi uppgötvun leiddi til umræðna á meðal nemenda um hvernig þeir ættu að matreiða 

og undirbúa matseðilinn. Þegar kom að því að bragða þurfti á matnum og segja skoðun sína á 

honum var komin mikil virðing fyrir hinum mismunandi skoðunum sem voru til staðar í hinum 

mismunandi menningarhópum. Þetta leiddi í ljós að með því að notast við matreiðslu má með 

sönnu koma á virðingu og skilningi meðal mismunandi menningarhópa. Þótt matur sé 

mismunandi frá mismunandi menningarheimum þá er einnig margt sem er svipað því sem 

nemendur þekkja frá sínum eigin menningarheimum. Sem dæmi má nefna kínverskan mat frá 

Szechuan-héraðinu. Þrátt fyrir að matreiðsluaðferðin sé frábrugðin öðru þá er maturinn mjög 

bragðmikill og sterkur líkt og indverskur matur sem inniheldur margar sömu kryddtegundir. Það 

er upplagt að nota mat til þess að brúa bilið á milli mismunandi menningarheima. Nemendur 

tengjast með því að matreiða, smakka, prufa og segja sínar skoðanir (Mischel, 2005).
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Aðferðin sem lýst var hér að ofan er dæmi um frábæra leið til þess að tengja saman 

nemendur í góðu samvinnuverkefni. Með því að tengja saman áhugamál nemenda í verkefni 

getur myndast afar gott andrúmsloft sem einkennist af sköpunargleði og sátt. Til eru fjölmargar 

kennsluaðferðir sem kennari getur nýtt sér og er um að gera fyrir kennara að leyfa sér að fara út 

fyrir rammann og prufa nýjar leiðir. 

3.3 Rannsókn á mikilvægi fjölskyldumáltíðar 

Eins og sagt var frá í inngangi er eitt af markmiðum heimilisfræðinnar að kynna og kenna 

nemendum mikilvægi þess að setjast niður með fjölskyldu sinni daglega og eiga saman góða 

stund. 

Marla E. Eisenberg og félagar gerðu afar athyglisverða rannsókn á mikilvægi 

fjölskyldumáltíðarinnar sem birt var árið 2008. Markmið þeirra með rannsókninni var að 

komast að því hvort fjölskyldumáltíðir hefðu áhrif á eiturefnanotkun unglinga. 

Rannsóknarformið sem notað var, var langtímarannsókn og stóð hún yfir í fimm ár. Fylgst var 

með unglingum af mismunandi uppruna í almennum skóla í Minnesota í Bandaríkjunum, fyrst á 

árunum 1998–1999 og síðar á árunum 2003-2004. Meðalaldur unglinganna var 12,8 ár þegar 

rannsóknin hófst en 17,2 ár þegar seinni hluti rannsóknarinnar var framkvæmdur. 54,6 % voru 

stúlkur og 45,4% voru drengir í rannsókninni. Fjölskyldumunstur unglinganna voru rannsökuð í 

þau fimm ár sem rannsóknin stóð yfir sem og tengsl þeirra við eiturefnanotkun þegar unglingar 

fluttu sig frá miðskóla (middle school) og yfir í gagnfræðaskóla (high school). Lagðir voru 

spurningalistar fyrir þátttakendur og svöruðu þeir spurningum á borð við þessa;

,,Hversu oft undanfarna 7 daga hefur fjölskyldan þín eða flest þau sem búa í húsi þínu 

borðar saman? “

Svarmöguleikar voru eftirfarandi: aldrei, einu sinni til tvisvar, þrisvar til fjórum sinnum, 

fimm til sex sinnum, sjö sinnum og oftar en sjö sinnum. Þátttakendur sem svöruðu spurningunni 

með oftar en fimm sinnum voru taldir búa við reglulegar fjölskyldumáltíðir. Einnig var spurt 

um fjölskyldusambönd og hvernig efnanotkun var háttað hjá viðkomandi. Niðurstöður voru 

þannig að um 60% af úrtakinu töldu sig eiga sameiginlegar fjölskyldumáltíðir fimm sinnum eða 

oftar. Aðrar niðurstöður sem fengust úr rannsókninni sýndu að unglingar sem borða reglulega 

með fjölskyldu sinni á unglingsárum minnkuðu þar með áhættuna á því að leiðast út í 

efnanotkun. Fjölskyldumáltíðir geta því verið einskonar forvörn gegn eiturefnanotkun á seinni 

unglingsárum. Hópur sem sagði frá því í spurningalistum rannsakenda að hann borðaði fimm 

sinnum eða oftar með fjölskyldu sinni í viku sýndi marktækt minni líkur á því að fara að nota 
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tóbak, áfengi eða marijuana á efri skólaárum. Hópurinn sem svaraði þessari spurningu neitandi, 

að hann borðaði ekki reglulega máltíðir með fjölskyldu sinni, var líklegri til að sýna þessa 

hegðun. Fjölskyldumáltíðir eru samkvæmt rannsókn Eisenberg og félaga verðmæt vörn í lífi 

ungs fólks gegn efnanotkun. Aðeins það að hafa unglinginn heima á matmálstímum eykur líkur 

á því að foreldri geti betur fylgst með honum og rætt ýmis mál sem þörf er á.

Fjölskyldumáltíðir gera það að verkum að foreldrar geta fylgst betur með börnum sínum 

á daglegum grundvelli. Næringarlega séð græða unglingar mikið á því þar sem 

fjölskyldumáltíðir tengjast á jákvæðan hátt inntak á vítamínum og ávöxtum, grænmeti og 

kalsíumríku fæði. Hins vegar eru fjölskyldumáltíðir neikvætt tengdar gosi og djúpsteiktum mat 

(Eisenberg og félagar, 2008).

Rannsóknin og niðurstöður hennar sýna greinilega hversu mikilvægt það er fyrir okkur 

að halda í fjölskyldumáltíðir sem lengst og er mun meira í húfi en bara að koma mat í til 

fjölskylduna. Með því að leggja áherslu á þetta í kennslu í heimilisfræði getum við jafnvel 

fengið nemendur okkar til þess að tileinka sér þessa siði á sínum eigin heimilum seinna meir.

4. Kennsluaðferðir

Eins og segir í aðalnámskrá er „mikilvægt að kennarar velji leiðir að markmiðum einstakra 

greina með það í huga að um leið og nemendur öðlist færni og þekkingu á viðkomandi 

námssviði öðlist þeir einnig reynslu og færni í þeim vinnubrögðum sem best eru hverju 

sinni“ (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1999).

Til eru mjög margar kennsluaðferðir og ekki er ætlunin að segja frá þeim öllum hérna. 

Ég ætla að láta duga að minnast á nokkrar sem eru áhugaverðar og geta vonandi nýst vel til 

kennslu í heimilisfræði. Megineinkenni góðrar kennslu er kennsla sem skilur eitthvað eftir hjá 

nemandanum: gleði, uppgötvun, sátt, skilning eða sjálfsstyrkingu. Það skiptir máli að 

nemandinn finni að kennari beri virðingu fyrir honum og því sem hann er að gera. Góð kennsla 

er skýr og gerir nemendum kleift að leita svara hjá kennara. En hvernig byggist kennslustundin 

upp?

Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við Kennaraháskóla Íslands, skilgreinir kennsluaðferð á 

þann hátt að ,,það er það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b,9). 

Þegar kennari velur sér kennsluaðferð verður að huga að þeim markmiðum sem stefnt er 

að. Þá er best að þreifa sig áfram með aðferðir, prófa þær við mismunandi aðstæður og sjá svo 
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hvað hentar manni best en fjölbreyttar og ólíkar kennsluaðferðir auka líkur á að sem flestir 

nemendur njóti góðs af kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Segja má að kennslustund byggist upp á þremur þáttum samkvæmt Ingvari 

Sigurgeirssyni. Þeir eru upphaf, miðbik og niðurlag. Upphafið hefur mikla þýðingu í allri 

kennslu því upphafsorð gefa til kynna það sem koma skal og gefur nemendum mynd af því 

hvort kennslan verði áhugaverð eða ekki. Miðbikið í kennslustund kemur viðfangsefninu til 

skila og hér þarf að passa að draga það ekki á langinn sem kennari vill segja. Niðurlag er jafn 

mikilvægt og upphaf. Hér getur kennari dregið saman upplýsingar á markvissan hátt þannig að 

þær verði nemendum minnisstæðar. Kennsla þarf að vera skipulögð og tengjast þeim 

markmiðum sem kennari setur því góður undirbúningur tryggir góða kennslustund, jafnt fyrir 

nemendur sem kennara (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

 

4.1 Samvinnunám

Í heimilisfræði einkennist starf og kennsla mikið af samvinnunámi. Samvinnunám er mikilvægt 

fyrir nemendur til þess að þeir æfist í samskiptum og samvinnu. Unnið er í hópum og býður 

hópvinnan upp á mikla samskiptamöguleika. Nemendur læra hvað mest þegar þeir tala um 

viðfangsefnið og það gera þeir í hópvinnu og þegar þeir framkvæma það, en einnig þegar þeir 

útskýra það hver fyrir öðrum. Þegar unnið er í hópum eru nemendur samábyrgir fyrir því að 

allir í hópnum tileinki sér námsefnið (Guðrún Pétursdóttir, 2003; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Samvinnunám fer eins og rauður þráður í gegnum allt nám í heimilisfræði frá því að 

skólaskylda hefst.  

4.2 Verkleg kennsla

Verkleg kennsla er samheiti yfir ýmsar kennsluaðferðir sem byggjast á verklegum 

viðfangsefnum og þjálfun. Verkleg kennsla hefst yfirleitt á því að verkefni er ,,lagt inn“ með 

kynningu frá kennara eða með sýnikennslu. Nemendur fá svo verkefni sem þeir vinna sjálfstætt 

og bera undir kennara eftir því sem verkinu miðar áfram (Ingvar Sigurgeirsson 1999a). 

Þar sem nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir er mikilvægt að vera tilbúin með 

ýmsar kennsluaðferðir. Gott getur verið að hefja kennsluna á því að hafa stutta kynningu á því 

sem fram mun fara í kennslustundinni. Nemendur eru oftast spenntir að byrja að matreiða og 

jafnvel svangir eða þá fullir orku eftir að hafa setið kyrrir í öðrum tímum á undan og veitir ekki 

af hreyfingu og útrás. Betra er að hinn bóklegi þáttur námsins komi þá á eftir verklega þættinum 

þegar nemendur hafa matreitt og jafnvel borðað eitthvað (Lentz Olesen, 1995).
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4.3 Sýnikennsla

Í þessari aðferð felst eins og nafnið ber vitni um, að kennari (eða nemandi) sýni ákveðin 

vinnubrögð eða aðferðir. Skýringar þurfa að vera ljósar og samhengi þeirra þarf að vera 

markvisst og eðlilegt þar sem nemendur þurfa að skilja þá hugsun sem býr að baki aðferðinni 

sem verið er að sýna. Það kemur oft til góða að kennari hugsi upphátt á meðan hann er t.d. að 

blanda saman þeim hráefnum sem verið er að nota því það sýnir hvað hann er að hugsa um 

viðfangsefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a).  

Ef notast á við uppskrift er hér farið yfir uppskriftina skref fyrir skref til þess að 

nemendur átti sig á hvað þeir eru að fara að gera. Þegar búið er að sýna hvernig fara á að við 

matreiðsluna eða baksturinn er hafist handa.  

4.4 Útlistunarkennsla

Útlistunarkennsla miðlar þekkingu til nemandans á fjölbreyttan hátt. Hér getur kennari notast 

við fyrirlestra, sýnikennslu, vettvangsferðir og aðra beina miðlun. Svo vitnað sé til Ingvar 

Sigurgeirssonar gerir þessi aðferð miklar kröfur til kennara um þekkingu á viðfangsefninu svo 

og hæfni til þess að miðla og að vekja athygli (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Í útlistunarkennslu er hægt að tengja viðfangsefnið við vinnu með verkefnaspjöldum  en 

þau henta vel þegar kennari vill leggja mismunandi verkefni fyrir nemendur eða leyfa þeim að 

velja sér verkefni. Verkefnaspjaldavinnu er upplagt að nýta til þess að nemendur afli sér frekari 

þekkingar á tilteknu efni og geta nemendur unnið sjálfstætt eða í hóp þar sem tveir eða þrír 

vinna saman (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Heimilisfræðikennsla getur hafist á því að kennari heldur stuttan fyrirlestur um 

viðfangsefni dagsins. Fyrirlestrinum getur svo fylgt vinna í vinnubókum en einnig getur vinnan 

tengst tölvukennslu þar sem nemendur vinna margvísleg verkefni tengd t.d. næringarfræði, 

orkuútreikningum, heimasíðugerð með uppskriftum og ráðleggingum, eða vinna verkefni á 

matarvefnum og í umhverfisvernd. Tæknin kemur hér inn í þekkingarleitinni,

t.d. geta nemendur leitað í margskonar rafrænum gagnagrunnum og á bókasöfnum en einnig á 

vefsíðum. 

4.5 Ferilmappa/verkefnamappa 

Verkefnamappa eða ferilmappa er námsmatstæki sem sýnir hvað nemandi er að læra á meðan á 

lærdómsferlinu stendur. Verkefnamappa gefur kennara hugmynd um hvað nemandinn hefur 

lært á lærdómsferlinu og hverjir styrkleikar og veikleikar hans eru á tímabilinu. Áhugi kemur 
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fljótt í ljós, svo sem hæfni hans til að meðtaka efnið sem verið er að kenna. Verkefnamappa er 

verk nemandans sem er hans eign og þar með vinna hans og ,,stolt“. Verkefnamöppur eru mun 

nemendamiðaðri heldur en kennaramiðaðri. Nemendur byrja á að safna efni í möppuna, síðan 

velja þeir efnið í hana, horfa tilbaka og velta viðfangsefninu fyrir sér. Þar á eftir tjá þeir sig um 

sína upplifun á námsefninu (Best Practices, 2003).    

 5. Markmið, kennsla og tenging við aðrar námsgreinar 

Það má tengja heimilisfræðikennsluna við mörg önnur fög innan veggja skólans og er 

auðveldlega hægt að lífga upp á kennslustundina og gera hana áhrifaríkari fyrir vikið með því 

að tengja hana ýmsum öðrum greinum. Það er um að gera fyrir kennara að leggja höfuðið í 

bleyti og finna áhugaverðar leiðir til samvinnu innan skólans. Sem dæmi má nefna:

Íslensku - tengja heimilisfræðina við lestur á uppskriftum og að fara eftir fyrirmælum. Einnig 

mætti tengja við matreiðslu í gamla daga og fjalla um hvernig matreiðslu var háttað áður fyrr á 

Íslandi.

Stærðfræði - vinna verkefni í því hvernig uppskriftir eru stækkaðar og minnkaðar, hvernig 

unnið er eftir mismunandi innlendum og erlendum mælieiningum og hvað þær þýða.

Íþróttum – lögð er áhersla á hollan mat og hreyfingu.

Samfélagsfræði – umfjöllun um matarhefðir frá mismunandi menningarheimum, skoða hráefni, 

uppruna og hvað það er sem er öðruvísi en á Íslandi. Hér er upplagt að fjalla um hin dansk-

íslenska menningararf og hvernig fæðið var í gamla daga.

Lífsleikni – hér væri hægt að fjalla um velferð einstaklingsins og leggja áherslu á heilbrigt 

líferni.

Tölvukennslu – Í tölvuveri er hægt að nota veraldarvefinn við öflun upplýsinga um 

næringarfræði, reikna út orku og næringarþörf einstaklinga, finna mataruppskriftir og hvað eina 

annað.

Þessar hugmyndir er auðvitað hægt að útfæra á annan hátt en hér hefur verið stungið 

upp á. Að sjálfsögðu eru samkvæmt kennsluskrá ákveðin viðfangsefni innan heimilisfræðinnar 

sem á að kenna. Hér verða nefnd nokkur markmið sem telja má aðalviðfangsefni greinarinnar.

 

5.1 Næringarfræði 

Það er margt sem nemandi þarf að læra í næringarfræði. Sem dæmi um hvað kennsla í 

næringarfræði á að snúast um samkvæmt aðalnámskrá má nefna 
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• Þekkja heiti næringarefnanna og helstu hlutverk þeirra

• Geta gert einfalda neyslukönnun á eigin morgunverði og gert samanburð á 

fæðutegundum

• Gera sér grein fyrir því að neysluvenjur og lífshættir hafa áhrif á heilsuna

• Geta með hliðsjón af ráðleggingum lýðheilsustöðvar um mataræði og næringarefni valið 

sér holla fæðu

• Þekkja nauðsyn vatns fyrir líkamann

 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007)

Hollt mataræði er enn gulls ígildi og lífið okkar er dýrmætt. Þar sem næring er stór hluti 

af okkar daglega lífi þurfum við að kynnast því hvað það er sem við látum inn í líkama okkar. Á 

hverjum degi stöndum við frammi fyrir spurningunni um hvað við eigum að borða og höfum 

þar með áhrif á líf okkar og heilsu. Með því að borða rétt og gefa því gaum hvað við erum að 

láta ofan í okkur græðum við á því seinna meir í lífinu. Kæruleysi hvað þetta varðar getur leitt 

til ýmissa sjúkdóma seinna á lífsleiðinni. Flestir gera sér alveg grein fyrir því að rétt mataræði 

hefur góð áhrif á heilsu þeirra en samt sem áður velur fólk oft að neyta rangs matar eða matar 

sem er þeim ekki eins hollur. Hér getur verið um ýmsar ástæður að ræða. Matur er svo margt 

fyrir einstaklinginn – hann gefur manni ánægju og veitir gleði. Hann getur líka verið notaður 

sem huggun. Matur tengist ýmsum hefðum í menningu hvers lands sem svo áfram tengist 

samkomum og veisluhöldum. Allur matur tengist svo næringu og er það undir hverjum og 

einum komið hvernig hann nýtir sér það. En með því að hafa einhvern skilning á næringarfræði 

verður það auðveldara fyrir okkur að fara hinn gullna meðalveg í mataræði okkar. Við höfum 

alltaf val um hvað við borðum og með því að velja skynsamlega líður okkur betur á lífsleiðinni 

(Whitney og Rolfes 2008,3).  

Matur er margslunginn og inniheldur margskonar mismunandi hráefni. Auglýsingar 

reyna á hverjum degi að hafa áhrif á val okkar þegar við kaupum í matinn. Að velja rétt gerum 

við með því að gera okkur grein fyrir hvað maturinn okkar inniheldur. Hvað við eigum að 

forðast og hvað ber að varast. Á yngsta stig grunnskólans læra nemendur um fæðuhringinn og 

tilgang hans. Þegar komið er á miðstig er farið nánar út í hráefnin og nemendur læra um hvert 

og eitt næringarefni fyrir sig og hvernig það nýtist einstaklingnum. 

Stofnunin Lýðheilsustöð vinnur fræðsluefni um hollustu og næringu fyrir börn, 

fullorðna og aldraða til notkunar í skólum, heilsugæslu og fyrir almenning í landinu og á í 

samstarfi við félagasamtök, stofnanir, fyrirtæki og skóla um heilsueflingu, næringu og 

hreyfingu. Einnig vinnur stofnunin að könnunum um mataræði landsmanna og er í samvinnu 
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við innlendar og erlendar stofnanir um rannsóknir á sviði næringar og heilsu. Lýðheilsustöð 

hefur sett fram markmið með það í huga að gera sem flestum fært að tileinka sér holla lífshætti 

og draga þannig úr líkum á því að við fáum ýmsa sjúkdóma sem tengjast lífsstíl (Lýðheilsustöð, 

2004). 

Þar sem tíðni offitu barna er að aukast í heiminum með hverju ári sem líður er ekki síður 

mikilvægt að kenna börnum strax frá blautu barnsbein hve mikilvægt er að neyta hollrar og 

fjölbreyttrar fæðu. Á Íslandi greinast fimm prósent af börnum á aldrinum sex til níu ára of feit. 

Lykill að bættu mataræði felur í sér að kenna börnum að borða rétt og þar getur 

heimilisfræðikennslan komið inn með mikla fræðslu sem stuðlar að bættu mataræði (Inga 

Þórisdóttir, á.á.). 

Nemendur læra að sjálfsögðu hvað kolvetni, vítamín, fita, prótein og steinefni eru og 

hvaða hlutverki þau þjóna í fæðu okkar. Þetta eru mikilvæg efni fyrir starfsemi líkamans og 

hafa áhrif á allt sem við tökum að okkur. Því hvort sem að nemanda er að dreyma dagdrauma 

eða hann er að læra fyrir próf þarf heilinn hans á kolvetni að halda til þess að fá ,,bensínið“ sitt. 

Vöðvar þurfa að fá kolvetni til þess að geta starfað áfram hvort sem við erum að hlaupa upp 

tröppur eða dansa En hvaðan fáum við kolvetnið sem við þurfum? (Whitney og Rolfes 

2005,100). 

Ef viðfangsefnið er kynnt á þann hátt að nemandi finni tengingu við námsefnið eru meiri 

líkur á því að honum finnist það áhugavert og að hann lærir um það. Ásamt því að þekkja til 

næringarefnanna þurfa nemendur að geta valið sér holla fæðu. Góð verkefni er að finna í forriti 

sem nefnist Matarvefurinn (http://www.matarvefurinn.is) en þar geta nemendur séð hvort 

maturinn sem þeir eru að borða fullnægir næringarþörf þeirra. Þar er hægt að reikna út 

hitaeiningafjölda, hversu mikil orka er í matnum og ásamt næringarefnum. Einnig er hægt að 

láta nemendur vinna tvo og tvo saman við tölvuna og spyrja hvert annað spurninga tengt því 

sem þau eru að borða. 

Næringarfræði er mikilvæg kennslugrein innan heimilisfræðinnar og þarf kennari að 

gæta þess að vera með jákvæð skilaboð og alls ekki sífelldan varnaráróður. Kennarar þurfa að 

leggja áherslu á fjölbreytni, vera hvetjandi og sýna fram á tilgang þess að borða hollt og hreyfa 

sig! Gott er að nota einfalt mál sem allir skilja og leggja áherslu á að það geta allir bætt sig 

(Anna Sigríður Ólafsdóttir, munnleg heimild, 2008).

5.2 Matvælafræði

Helstu markmið samkvæmt Aðalnámskrá heimilisfræði við lok 7. bekkjar eru að nemendur

• Þekki fæðuflokkana og geti raðað fæðutegundum í þá
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• Hafi fengið kennslu í að meta útlit og gæði matvæla

• Hafi öðlast þekkingu á því hvernig geyma skuli mismunandi matvæli

• Þekki helstu næringarefni í algengustu fæðutegundum

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007)

Matvælafræði er fag sem komið er inn á í nær hverjum einasta heimilisfræðitíma þegar verkleg 

kennsla fer fram. Spurningar sem upp kunna að koma eru: Hvar eru matvæli geymd? Hvernig 

geymast matvælin best? Hvernig líta þau út? Hvernig ilma þau? Hvernig smakkast þau? Er þetta 

skemmt? Er þetta í lagi? Hvaðan kemur þetta?

Þegar neytandi stendur frammi fyrir að meta ákveðna matartegund er hún oftast metin 

eftir því hvernig hún lítur út, ilmar og jafnvel hljómar. Þess konar skynbragð er mikilvægara en 

nokkurt annað skynbragð hjá mörgum neytendum. Augun verða fyrir fyrstu áhrifum af 

matvælunum, lögun þeirra, lit, áferð, framreiðslustærð og hvort eitthvert lýti er á þeim. Litur 

getur gefið í skyn ferskleika. Dökkir bananar og skorpið pasta eru hlutir sem hafa áhrif á val 

okkar þegar við erum að versla. Ilmur er næstum því jafn mikilvægur og útlit þegar 

einstaklingar velta fyrir sér matvælum (Brown, 2004,3).

Það er einmitt mikilvægt að kenna nemendum að meta matvæli því þar með geta þeir 

orðið að meðvituðum neytendum sem geta valið af þekkingu með opnum hug og áhuga. 

Reynslan sýnir að nemendur eru mjög forvitnir um mismunandi matvæli og ef þeir eru ekki 

með opinn hug þegar þeir mæta í tíma þá mun hann opnast upp á gátt þegar á líður.

Nemendur þurfa að kynnast því hvað ber að varast við matargerð og hvernig örverur 

geta skemmt matvæli séu þau ekki meðhöndluð á réttan máta. Sem dæmi má nefna meðhöndlun 

kjúklings þar sem hægt er að smitast af kampylo-bakteríum og salmonellu ef hráefnið er ekki 

meðhöndlað rétt. Heimilisfræðin þarf einnig að kynna algengustu tegundir af smiti og hvernig 

má koma í veg fyrir smitum sem hægt er að fá í gegnum matvæli (Brown, 2004, 53).     

Með því að fara í heimsókn í kjötvinnslustöð geta nemendur fengið miklar upplýsingar 

um þetta svo og séð það svart á hvítu hvernig hráefni skal meðhöndlað. Í matvælafræði fá 

nemendur einnig upplýsingar um hvernig skal geyma mismunandi matvæli. Ágætis hugmynd er 

að fara í vettvangsferð í matvörubúð til þess að sjá hvernig matvælin þar eru geymd. 

5.3 Hreinlætisfræði

Helstu markmið samkvæmt Aðalnámskrá heimilisfræði við lok 7. bekkjar eru að nemendur

• Geri sér grein fyrir því hvers vegna hreinlæti er mikilvægt við meðferð matvæla

• Geti þvegið upp samkvæmt hreinlætiskröfum
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• Geti haldið hreinu vinnusvæði, áhöldum og tækjum

• Þekki þvottamerkin og geti flokkað þvott

• Geti tekið til í herbergjum sínum og tekið þátt í heimilisstörfum

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007)

Við erum jafn misjöfn og við erum mörg og það ber kennari að hafa í huga þegar hann fær 

nemendur til sín. Ekki hafa allir sömu skoðun á því hvort vaskur er hreinn eða hvort viskastykki 

þarf endurnýjun eða ekki. Að vaska upp í köldu vatni kann að þykja alveg sjálfsagt sem og að 

geyma óskolaðar, óhreinar borðtuskur undir vaskinum og helst safna þeim saman þar í góðan 

bunka. Þetta er ekki öllum tamið og þarf því að kenna hreinlæti, bæði persónulegt og á heimili 

einstaklinga og hvernig best er að gera hlutina á sem einfaldastan hátt. Það er ekki að 

ástæðulausu sem mikilvægi handþvottar er kennt í heimilisfræði strax frá fyrsta bekk. En þótt 

nemendur séu komin á miðstig er enn þörf á að undirstrika mikilvægi hans. Annað sem 

nemendum er kennt er m.a. að:

Vinda borðklúta   Stilla notkun eldhúspappírs í hóf

Stilla sápunotkun í hóf Setja í uppþvottavél

Flokka heimilissorp Flokka þvott

Nota straujárn Þrífa ísskáp og ofn

Mikilvægi handþvottar hefur verið þekkt allt frá Forn-Grikkjum og hefur síðan verið 

talinn afar mikilvægur. Í Tímariti hjúkrunarfræðinga má lesa að á seinni tímum hefur 

handþvottur verið tengdur við hreinlæti og sóttvarnir og er nú gríðarlega mikilvægur þáttur í 

daglegu lífi allra manna sem búa á jörðinni. Nýlegar rannsóknir benda til þess að ófullnægjandi 

handþvottur eigi stóran þátt í smiti sjúkdóma og skiptir þar engu máli hvort um er að ræða 

aldrað fólk eða ung börn (Rúna Hjaltestedt Guðmundsdóttir, 2008). 

Sem dæmi um smit má nefna krossmengun. Þetta er orð sem nemendur þurfa að kynnast 

því þegar unnið er í eldhúsi með margvísleg hráefni er ýmislegt sem kann að fara úrskeiðis ef 

ekki er passað upp á hreinlæti. Með krossmengun er átt við að bakteríur berast t.d. úr hráum 

matvælum yfir í annan mat sem er tilbúinn til neyslu og bakteríurnar berast því í þann sem 

borðar hann (Hollustuvernd ríkisins, 1998). 

Krossmengun á sér sem sagt stað þegar örverur berast frá einni tegund matvæla yfir í 

aðra og þetta á sér stað þegar ekki er passað nægilega vel upp á hreinlæti. Kynna þarf 

nemendum aðferðir sem eru fyrirbyggjandi vegna ýmissa smitleiða þegar verið er að vinna með 

hráefni. Sem dæmi má nefna sótthreinsunarvökva og plasthanska en hafa verður í huga að 
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þessar vörur koma aldrei í stað handþvottar. Þá er vert að segja frá því að borðklútar og 

viskastykki eru miklar gróðrarstíur fyrir örverur og þarf því að þvo þau oft (Stefanía Valdís 

Stefánsdóttir, 2007).

Frágangur eftir verkleg verkefni er afar mikilvægur þáttur í heimilisfræðikennslunni. 

Með því að minna stöðugt á að haga frágangi á sem snyrtilegastan hátt líður öllum betur í 

eldhúsinu og við eldhússtörfin. Sem dæmi má nefna að ef nemandi lærir að vaska upp allt eftir 

því sem verki miðar áfram helst vinnuaðstaðan hans hrein og nægt pláss er til að vinna við. 

Þetta sparar einnig tíma í frágangi eftir á þegar oft liggur mikið á að komast út úr tíma. 

Nemandi lærir líka með þessu móti að það er mun ánægjulegra að koma í eldhús sem er 

snyrtilegt en í eldhús sem er óhreint og óskipulagt. 

5.4 Matreiðsla og vinnubrögð

Helstu markmið samkvæmt Aðalnámskrá heimilisfræði við lok 7. bekkjar eru að nemendur

• Hafi þjálfast í einföldum aðferðum matreiðslu og góðum vinnubrögðum

• Geti eldað einfaldar máltíðir með tilliti til fæðuhrings

• Hafi tileinkað sér góðar vinnustellingar

• Þekki algengustu tæki og noti þau rétt

• Þekki helstu hreinlætiskröfur og geti sýnt hreinlæti í verki og frágangi

• Þekki þjóðlegar íslenskar hefðir í matargerð

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007)

Mikilvægt er að nemendur í heimilisfræði tileinki sér öguð og rétt vinnubrögð ásamt góðri 

umgengni. Kennari þarf stöðugt að rifja þetta upp með nemendum bæði munnlega og með því 

að vinna ýmis verkefni með nemendum. Hvert verklegt verkefni er í raun æfing í frágangi og 

vinnubrögum því það er ávallt sami frágangurinn sem um er að ræða (Immonen, Liimatainen og 

Palojoki, 1997).  

 Á eftir hverjum tíma þegar verkleg kennsla hefur farið fram er hægt að vera með 

jafningjamat eða sjálfsmat á frágangi. Þá meta nemendur fráganginn hver hjá öðrum og gefa 

einkunn. Nemendamat byggist, eins og orðið segir til um, á því að nemandi metur sjálfur verk 

sitt. Þegar nemendur meta verk sitt sjálfir komast þeir oft að því hvað það er sem er jákvætt eða 

neikvætt við vinnu þeirra. Þegar um er að ræða jafningjamat meta nemendur verk hvor annars. 

Nemendur eru oft opnari fyrir gagnrýni frá samnemanda en frá kennara og þannig auðveldara 

að takast á við hana (Parkay, 2006). 
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 Uppvask er vandasamt og eru ekki allir með það á hreinu hvernig það er gert þótt 

komið sé á miðstig í skóla. Gott er að fara yfir áherslur í uppvaski reglulega því þær eiga það til 

að gleymast. Með því að vinna stöðugt með nemendur í að æfa góð vinnubrögð verður það 

þeim tamt og leikur einn að lokum. Til eru margar hugmyndir sem nýtast okkur við 

heimilisstörf og gera þau ánægjulegri fyrir vikið en einnig margt sem getur gert þau flókin og 

þar af leiðandi erfið. 

6. Hugmyndir að verkefnum

Til þess að gera kennslu í heimilisfræði áhugaverðari fyrir nemendur þarf að vinna með reynslu 

þeirra á þessu sviði og víkka sjóndeildarhringinn hjá þeim. Ef fjölbreytilegar aðferðir eru 

notaðar í staðinn fyrir verkefni í stöðluðum verkefnabókum er það öruggt að kennslan mun 

vekja áhuga sem og viðfangsefnið sem um er að ræða. Hvernig er þá hægt að krydda kennsluna 

og gera hana enn áhugaverðari fyrir vikið? Hér verður minnst á nokkrar hugmyndir sem ekki er 

flókið að útfæra með nemendum í heimilisfræðikennslu. 

6.1 Matreiðslukeppni 

Matreiðslukeppni líkt og Áslaug Traustadóttir, heimilisfræðikennari í Rimaskóla hefur komið á 

í sínum skóla ætti að vera gott verkefni fyrir alla nemendur í heimilisfræðikennslu. Áslaug segir 

frá því í viðtali í Fréttabréfi hússtjórnarkennara að keppnin ýti undir samvinnu, frumkvæði og 

sjálfstraust nemenda. Keppnin fer þannig fram að nemendur eru 2–4 í hóp. Þeir velja sér svo 

uppskrift sem lögð er fyrir kennara sem metur hvort hún er framkvæmanleg innan rammans sem 

utan er um keppnina. Hráefni má ekki kosta meira en 900 krónur og það má ekki taka meira en 

60 mínútur að elda réttinn. Þegar undankeppni er lokið sem fram fer á kennslutíma, er haldin 

úrslitakeppni utan stundatöflu (Fréttabréf hússtjórnarkennara, 2005).

Áhugavert kann að vera að koma á matreiðslukeppni á meðal nemenda í skóla til þess 

að efla áhuga þeirra á matargerð en einnig til þess að koma á samkennd og jákvæðu 

andrúmslofti meðal nemenda. 

6.2 Stöðvar/hringekja

Í þessu verkefni eru unnin ýmis verkefni á nokkrum stöðvum sem kennari er búin að útbúa í 

kennslustofu. Markmiðið með tímanum er að nemendur kynnist sem dæmi að bursta skó og 

þrífa ísskáp, eldavél, skúffur og vaska. Það eru fjölmörg verkefni sem kennari getur sett upp í 

stöðvavinnu. Með þessu móti þjálfast nemendur í að æfa ýmis heimilisverk og fá að upplifa það 

hvað heimilisverk eru margslungin.
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Kennari þarf að byrja á því að skipta nemendahópnum í minni hópa, sem dæmi tvo 

nemendur í hverjum hóp. Á hverri stöð þurfa nemendur að dvelja í um 10 til 15 mínútur. Það 

þarf að koma mjög skýrt fram til hvers er ætlast af nemendum á stöðvunum þannig að verkið 

fari vel fram. Fjöldi stöðva fer eftir fjölda nemenda. Ef nemendahópar eru fimm þurfa stöðvar 

að vera fimm talsins. Nauðsynlegt er að kennari hafi ekki of margar stöðvar í boði í svona 

verkefni því þá er oft sem tíminn nægi ekki til að gera allt sem maður hefur ætlað sér.  

6.3. Næringarfræði og tengsl við lífsleikni 

Í eftirfarandi verkefni verður lýst hvernig má miðla námsefni til nemenda sem eru í 6. bekk. 

Nemendur eru því á 12. aldursári. Viðfangsefnið er næringarfræði tengd lífsleikni og eru 

tímarnir samvinna í fögunum heimilisfræði og lífsleikni. Markmiðið með þessum tímum er að 

auka skilning nemenda á því hvað hollt líferni felur í sér, hvað óhollusta er og hvað lífsvenjur 

þeirra geta haft í för með sér. Með því að tengja þetta lífsleikni njótum við góðs af því hvað 

lífsleiknin kennir nemendunum varðandi samvinnu, virðingu og hegðun. Í þessum tímum 

leggjum við sérstaklega áherslu á það að nemendur geri sér grein fyrir því hvernig neysluvenjur 

þeirra hafa áhrif á heilsu þeirra. Kröfur sem gerðar eru til nemenda í þessu verkefni eru:

• Þátttaka í umræðum

• Gerð spurningalista 

• Þátttaka í könnun

• Þátttaka í hlutverkaleik

• Gerð verkefnamöppu

6.4 Tölvuverkefni tengt næringarfræði

Hér er hægt að skipta nemendahópnum í tvennt. Annar helmingurinn af hópnum er í 

kennslueldhúsi og eldar máltíð á meðan hinn helmingurinn fer í tölvuver. Nemendur í tölvuveri 

vinna þar verkefni með það markmið í huga að kynnast orkueiningum og orkuefnum fæðunnar. 

Þeir geri sér grein fyrir orkuinnihaldi matvæla, hvaða matvæli eru orkurík og hvaða matvæli eru 

orkusnauð. 

Vefur Lýðheilsustöðvar (http://www.lydheilsustod.is ) er kynntur fyrir nemendum þar 

sem upplýsingar er að finna varðandi verkefnið. Nemendur gera stutt verkefni upp úr vefnum 

þar sem reiknað er næringargildi, orku (bæði í kJ og kcal) máltíðarinnar sem elduð var af hinum 

hluta bekkjarins. Að lokum kynna þau niðurstöðurnar fyrir bekknum eftir að máltíð hefur verið 
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snædd og rætt er um hvað má betur fara til að uppfylla þau skilyrði sem manneldisráð mælir 

með í sambandi við orkuinnihald máltíðar. Taka skal fram að þetta verkefni gæti kallað á 

aðstoðarmann. 

6.5 Menningarverkefni

Hér geta nemendur sjálfir valið sér land eða þá að kennari úthlutar landi til þess að fjalla nánar 

um hvað varðar matargerð þess og menningu. Nemendur vinna verkefni tengt landinu með 

aðstoð bókasafns og veraldarvefjar. Það er upplagt að vinna þetta verkefni í sameiningu við 

samfélagsfræðikennara. Verkefnið getur verið skriflegt, sem verkefnaspjald eða annað sem 

kennara og nemendum dettur í hug. Sem lokamat mætti vera sýning á verkefnum nemenda eða 

jafnvel málstofa þar sem nemendur kynna verkefni sín fyrir samnemendum og vera þannig með 

jafningjamat. 

6.6 Samþættingarverkefni                                                                                                     . 

Sem hluti af kennsluáætlun á miðstigi fyrir 7. bekk geta nemendur sett upp og haldið veislu með 

ákveðið land í huga, til dæmis að hætti Afríkubúa. Nemendur ákveða í sameiningu hvaða 

landshluta þeir vilja leggja áherslu á og vinna sameiginlega að undirbúningi veislunnar frá því 

að önnin hefst. Nemendur skipuleggja veisluna með aðstoð heimilisfræðikennara og eru einnig í 

hlutverki tónlistarmanna, veislustjóra, þjónustufólks og matreiðslumanna. Markmiðið með 

veislunni er að nemendur kynnist menningu Afríkubúa og matargerð þeirra. 

6.7 Verkefnamappa 

Verkefnamappa er unnin frá því að önnin hefst. Þessi verkefnavinna er tilvalinn fyrir alla bekki 

á miðstigi og hvetur nemendur til sjálfstæðra vinnubragða. Kennari byrjar innlögn að 

verkefnamöppu í byrjun annar og gerir nemendum grein fyrir hvað innihald möppunnar á að 

vera. Í möppunni geta t.d. verið litlar ritgerðir um ákveðin viðfangsefni, uppskriftir sem 

nemandi heldur upp á, ljósmyndir af mat og hráefnum, athyglisverðar greinar og annað sem 

kennari eða nemandi telur að henti. Mappan verður sýnishorn af hugsunum og vangaveltum 

nemenda um viðfangsefnið og það sem hann hefur tekið sér fyrir hendur alla önnina. Upplagt er 

að hafa möppuna sem hluta af námsmati.
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7. Lokaorð

Við höfum nú komist að því hvað það er sem kenna á í heimilisfræði samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla og hvað hægt sé að gera sem dæmi til þess að lífga upp á kennsluhætti. Með helstu 

markmið í huga úr aðalnámskrá og eitthvert hugmyndaflug má finna margar leiðir til þess að 

gera kennslu áhrifaríka fyrir nemendur. Kennarar sem fylgjast með rannsóknum og tilraunum 

innan fagsins geta nýtt sér þær til þess að finna hugmyndir í kennslu. Rannsóknirnar sem sagðar 

voru frá fyrr í ritgerðinni eru allar góðar kveikjur að verkefnum sem hægt er að vinna í kennslu í 

heimilisfræði. Það er undir kennara komið hvort neisti skapast af kveikjunni og hvort nemendur 

finna þann neista. Kennari sem fullur er af eldmóði vegna áhuga síns á viðfangsefninu smitar 

áhuganum frá sér af sér til nemenda og vekur áhuga. 

Mér finnst mikilvægt að nemendur finni að þeir eru þátttakendur í kennslunni og að þeir 

geti verið óhræddir við að taka fullann þátt í henni. Þegar nemendur koma til mín og ,,vilja 

meira“ þá veit ég að mér hefur tekist það: að ná til nemenda og að þeir hafa fengið þau skilaboð 

sem ég hef reynt að miðla til þeirra. 

Margt sem kennt er í greininni situr sem fastast og veit ég til þess að sumir fyrrverandi 

nemendur vaska alltaf upp á ákveðinn hátt vegna þess að þannig var það kennt í 

heimilisfræðinni. Ef nemendur sem ljúka námi í heimilisfræði geta eldað sér einfalda máltíð 

með næringu og hollustu í huga, geta sett í þvottavél hjálparlaust og haldið sjálfum sér og 

umhverfi sínu hreinu er ætlunarverk kennara lokið. 

Heimilisfræðikennsla sem er kennd af eldmóði smitast til nemenda. Ég vil að nemendur 

mínir gangi út frá kennslu með bros á vör eftir ánægjulega kennslustund, fullir sjálfstrausts og 

hugsi; ég get, ég skal, ég vil - og fari svo heim og eldi með hjartanu. 

 Mikilvægi heimilisfræðinnar í grunnskóla er ekki spurning. Það er staðreynd. 
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