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Útdráttur  
Fjallað er um niðurstöður lýsandi könnunar á stöðu heimilisfræðikennslu í grunnskólum á 

Suðvesturlandi, unnið var samkvæmt megindlegri aðferðafræði. Í úrtakinu voru 12 skólar með 

jafnmörgum heimilisfræðikennurum. Kennararnir svöruðu spurningalista með 21 spurningu 

og er könnunin byggð á þeim svörum. Rakin er saga aðalnámsskráar frá upphafi og eru þróun 

markmiða og viðmiðunarstundaskráar skoðuð sérstaklega. Farið er í niðurstöður eldri kannana 

á stöðu heimilisfræðikennslu í grunnskólum landsins og þær bornar saman við niðurstöður 

þessarar könnunar.  

Helstu niðurstöður könnunarinnar eru þær að nokkuð vel er staðið að heimilisfræði í öllum 

skólunum. Það sem er helst ábótavant er að greinin fær ekki alltaf þær kennslustundir sem 

henni ber samkvæmt viðmiðunarstundaskrá í Aðalnámskrá grunnskóla, námsefnið mætti 

nýtast betur og það vantar fleiri kennara með heimilisfræði sem kjörsvið eða sambærilega 

menntun.  
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Formáli 
Þegar ég hóf nám í Kennaraháskóla Íslands haustið 2006 var ég ekki búin að ákveða 

endanlega hvaða kjörsvið ég ætlaði að velja. Það var helst tvennt sem kom til greina, 

textílmennt og heimilisfræði. Þegar til kom ákvað ég að velja textílmennt. Þegar svo kom að 

því að velja efni í lokaritgerð ákvað ég að snúa mér að heimilisfræðinni í þeirri viðleitni að 

auka fjölbreytileikann og öðlast meiri víðsýni í náminu. 

Eftir smá þreifingar varð niðurstaðan sú að gera könnun á heimilisfræðikennslu í nokkrum 

grunnskólum. Þar sem að ég bý í Reykjanesbæ langaði mig að skoða skólana í kringum mig 

og því urðu grunnskólarnir á Suðurnesjum fyrir valinu. Til samanburðar ákvað ég að velja 

þrjá skóla á höfuðborgarsvæðinu og fyrir valinu urðu tveir skólar í Hafnarfirði og einn í 

Reykjavík.  

 

Ég vil þakka leiðsögukennara mínum, Ásu Guðrúnu Kristjánsdóttur, fyrir góða viðkynningu 

og ómetanlega aðstoð. Einnig vil ég þakka heimilisfræðikennurunum tólf sem voru búnir og 

boðnir að svara spurningum mínum. Sérstakar þakkir fær Brynhildur Briem fyrir frábæra  

aðstoð við gagnaöflun. Að lokum vil ég þakka föður mínum, Þorsteini Ólafssyni, fyrir 

yfirlestur og leiðréttingar. 
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Inngangur 
Matur er mannsins megin er þekktur íslenskur málsháttur og eru það orð að sönnu. Það að 

nærast er ein af grundvallarþörfum mannsins, við lifum ekki lengi án matar því maturinn 

gefur okkur meðal annars orkuna til að lifa og starfa. Matur er líka svo miklu meira en næring, 

hann hefur líka mikið félagslegt gildi. Dæmi um það er til dæmis að fjölskyldur sameinast við 

matarborðið á matmálstímum, stundum er þetta eini tíminn sem fjölskyldan hittist yfir daginn 

allir saman komnir, og að við mannfólkið notum hvert tækifæri til að bjóða til veislu með 

tilheyrandi kræsingum.  

 

Að ýmsu er að huga þegar kemur að því að velja hráefni og búa til hollan og góðan mat úr 

því. Til að allt gangi nú sem best fyrir sig þarf heilmikla þekkingu og verkkunnáttu. Þessi 

þekking og kunnátta er okkur ekki meðfædd heldur þurfum við að læra hana smátt og smátt. 

Byrja þarf á að kenna börnunum einfalda hluti eins og til dæmis að vaska upp, smyrja brauð, 

skera ávexti upp í það að kenna þeim flóknari hluti eins og að matreiða hollan og góðan mat, 

baka, alhliða hreinlæti, að lesa á umbúðir (vörufræði) og svo framvegis. Heimilin eru í 

veigamiklu hlutverki þegar kemur að því að kenna börnum þessi grundvallaratriði og síðan er 

það hlutverk grunnskólans að skerpa á og bæta við þessa þekkingu og verkkunnáttu.  

 

Að mínu mati er mjög mikilvægt að standa vel að heimilisfræðinni í grunnskólum landsins. 

Oft hefur mér fundist umræðan vera á þann veg að hún verði útundan í skólakerfinu meðal 

annars á þann hátt að hún fær ekki þær kennslustundir sem henni ber samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá. Út frá þessum hugmyndum ákvað ég að kanna stöðu heimilisfræðinnar 

í dag í völdum skólum. Sett var fram rannsóknarspurning: 

 

Hver er staða heimilisfræðikennslunnar í grunnskólum á Suðvesturlandi? 

 

Unnið er út frá meðal annars Aðalnámskrá grunnskóla (viðmiðunarstundaskrá), aðstöðu, 

námsefni, menntun kennara, viðhorf stjórnenda og notagildi. 

 

Tilgáta mín er sú að flestir skólar á Íslandi standi nokkuð vel að heimilisfræðikennslunni. Ég 

tel þó að það halli á heimilisfræðina í mörgum skólum þegar kemur að því að úthluta 

kennslustundum. Ég held að menntun kennara sé góð þar sem að kreppan hefur skilað 

mörgum kennurum til baka inn í skólana. Ég myndi halda að nóg væri til af námsefni eftir öll 
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þessi ár. Hvað varðar viðhorf skólastjórnenda og annarra kennara til greinarinnar tel ég það 

vera miðlungs en það mat mitt byggir á því að umræðan hefur verið á þann veg að bóklegu 

greinarnar hafa verið hærra skrifaðar í mörgum skólum á kostnað verklegu greinanna. Að 

lokum þá held ég að nemendur séu almennt mjög jákvæðir fyrir heimilisfræði. 

 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni ákvað ég að gera könnun meðal nokkurra 

heimilisfræðikennara. Sendir voru út spurningalistar með tuttugu og einni spurningu sem 

sumir kennaranna kusu að svara með tölvupósti á meðan aðrir kusu að svara í gegnum síma. 

Unnið var með lítið úrtak eða tólf skóla og eru niðurstöður könnunarinnar eingöngu ætlaðar til 

þess að gefa hugmynd um stöðu heimilisfræðikennslunnar í dag en ekki til þess fallnar að 

alhæfa um eitt eða neitt.  

 

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hlutanum er heimilisfræðin skoðuð út frá Aðalnámskrá 

grunnskóla, mikilvægi og niðurstöðum eldri kannana og skýrslna. Í öðrum hluta er gerð grein 

fyrir aðferðafræði könnunarinnar, í þriðja hluta eru niðurstöður kynntar og í fjórða hluta er 

umræða um niðurstöður.  
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1. Bakgrunnur 

1.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Þegar skoðuð eru eldri lög og námskrár grunnskóla landsins ber fyrst að nefna rit eftir 

Guðmund Finnbogason sem heitir Lýðmenntun. Ritið kemur fyrst út 1903 og markar tímamót 

í íslenskri alþýðufræðslu. Með útgáfu Lýðmenntunar leggur Guðmundur grunn að hinni fyrstu 

almennu löggjöf um barnafræðslu á Íslandi en sú löggjöf fær heitið Fræðslulögin og voru þau 

samþykkt árið 1907. 1 Í fræðslulögunum eru námsgreinar lögbundnar, fræðsluskylda er sett og 

kröfur eru gerðar til fullnaðarprófs. Ákveðinnar kunnáttu var krafist í lestri, móðurmáli, 

Íslandssögu, skrift, kristnum fræðum, reikningi, landafræði, náttúrufræði og söng. 2 

 

Næst dregur til tíðinda árið 1926 þegar ný fræðslulög eru sett og í kjölfarið eða árið 1929 lítur 

fyrsta námskráin fyrir barnaskóla dagsins ljós. Hún ber heitið námskrá fyrir barnaskóla. 3 

Þessi fyrsta námskrá fyrir barnaskóla var aðallega listi yfir námsbækur sem kennarar áttu að 

nota til að kenna þær námsgreinar sem tilgreindar voru í fræðslulögunum. 4  

Árið 1936 eru ný fræðslulög sett en það er svo ekki fyrr en árið 1948 sem fram koma drög að 

námskrá fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla.  

 

Enn líða árin og svo loksins árið 1960 kemur út heildstæð námskrá fyrir nemendur á 

fræðsluskyldualdri. Hér eru markmið tilgreind, hvaða námsefni á að kenna í hverjum árgangi, 

kennsluaðferðir skoðaðar og tilgreind hjálpargögn og áhöld. 5 Í þessari námskrá eru margar 

námsgreinar nefndar og þar á meðal er matreiðsla og hússtjórnun. Í matreiðslu og 

hússtjórnunarhlutanum er stuttur kafli þar sem markmiðin eru tilgreind. Helstu markmið eru 

að nemendur læri að: 

Fara eftir mataruppskriftum og útbúa einfalda málsverði, nota og hirða um algengustu 

eldhúsáhöld og heimilismuni, gæta hagsýni og beita ýtrasta hreinlæti. Að lokum skal gera 

nemendur meðvitaða um næringarefni fæðunnar og mikilvægi þess að fæðan sé rétt samsett 

fyrir heilsuna. 6  

                                                 
1 Lýðmenntun, Hugleiðingar og tillögur [án árs] 
2 Sigurjón Mýrdal 2003:15 
3Sigurjón Mýrdal 2003:16-17 
4 Frumvarp til laga um námsgögn 2007 
5 Sigurjón Mýrdal 2003:21-23 
6 Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:61 
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Árið 1974 eru grunnskólalögin sett en þar eru menn farnir að vinna eftir nýrri hugmyndafræði, 

nýju námsefni og nýjum kennsluaðferðum. Í framhaldi eða árið 1977 kemur svo út 

aðalnámskrá grunnskóla sem skiptist í almennan hluta og 9 greinabundnar námskrár, samtals 

10 hefti. Þær 9 námsgreinar sem eru tilgreindar eru: Móðurmál, erlend mál (enska og danska), 

eðlis- og efnafræði, skólaíþróttir, mynd- og handmennt, samfélagsfræði og heimilisfræði.  

Í þessari útgáfu voru engar námskrár í stærðfræði og líffræði. 7 Ef skoðuð eru meginmarkmið 

heimilisfræðikennslunnar vekur athygli hve mikið þau breytast borin saman við námskrána frá 

árinu 1960. Helstu markmið í námskránni frá árinu 1977 eru að: 

Efla skilning nemenda á hlutverki heimilisins, auka þekkingu og leikni í heimilisstörfum, efla 

áhuga og skilning á heilbrigði og hollustu, efla skilning á mikilvægi þess að gæta hagsýni í 

heimilisrekstri og góðri nýtingu og umhirðu verðmæta, auka skilning á hagsmunamálum 

neytenda, auka skilning nemenda á gildi góðrar vinnutækni, veita nemendum innsýn í 

vistfræðileg lögmál, kveikja áhuga þeirra á umhverfisvernd og efla samstarfsvilja, sjálfstæði 

og samábyrgð nemenda. 8 

 

Það er svo árið 1989 sem ný aðalnámskrá grunnskóla kemur út í einni bók og skiptist hún í 

almennan hluta og greinanámskrá. Þessi námskrá er byggð á grunnskólalögunum frá 1974. 

Meginmarkmið heimilisfræðinnar í þessari námskrá eru þau sömu og í námskránni frá árinu 

1977. 

 

Árið 1995 eru ný grunnskólalög gefin út og í framhaldi eða árið 1999 kemur út ný 

aðalnámskrá grunnskóla en í henni eru ný ákvæði um skólanámskrár og mat á skólastarfi. 

Námskráin frá 1999 skiptist í almennan hluta og 11 námsgreinahluta. 9 Í þessari námskrá eru 

markmiðin sett upp með allt öðrum hætti en áður þar sem þeim er skipt upp í lokamarkmið, 

áfangamarkmið og þrepamarkmið. Lokamarkmiðin eru sambærileg við meginmarkmið í fyrri 

aðalnámskrám en síðan eru þau dýpkuð og sniðin að hverju stigi fyrir sig í áfanga- og 

þrepamarkmiðum. Áfangamarkmiðin eru tilgreind við lok 4., 7. og 10. bekkjar en 

þrepamarkmið fyrir hvern bekk fyrir sig. Ef skoðuð eru lokamarkmiðin í þessari námskrá 

kemur í ljós að innihaldið er í aðalatriðum það sama og í námskránni frá árinu 1989. Fjórum 

þáttum hefur þó verið bætt við en þeir eru að nemandi fái notið virkni og sköpunargleði við 

matreiðslu og heimilisstörf, þekki þætti í matarmenningu Íslendinga svo sem sérkenni, sögu, 

                                                 
7 Guðni Olgeirsson 2005:14-15 
8 Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði 1977:6 
9 Sigurjón Mýrdal 2003:29-30 
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venju og siði, hafi kynnst einkennum matarmenningar nokkurra erlendra þjóða og þekki 

hugtök og orð sem tengjast viðfangsefnunum. 10  

 

Árið 2006 - 2007 kom svo nýjasta aðalnámskrá grunnskóla út en hún byggir á 

grunnskólalögunum frá 1995. Þessi námskrá skal að fullu vera komin til framkvæmda eigi 

síðar en 3 árum eftir gildistöku. Hún er aðeins gefin út á rafrænu formi og skiptist í almennan 

hluta og 12 greinahluta. 11 Markmiðin eru sett fram með svipuðu sniði og í námskránni frá 

1999 að því undanskildu að hér eru þrepamarkmiðin höfð í viðauka. Ef lokamarkmið hinnar 

nýju námsskrár eru skoðuð kemur í ljós að þau eru hin sömu og í námskránni frá árinu 1999. 

 

Heimilisfræði sem áður gekk undir nafninu matreiðsla var lengi vel eingöngu kennd stúlkum. 

Það er ekki fyrr en með grunnskólalögunum 1974 sem heimilisfræði verður skyldunámsgrein 

fyrir drengi einnig. Þar með stækkaði nemendahópurinn í heimilisfræði verulega en ekki var 

bætt við kennslustundum þrátt fyrir það. Stórt skref var stigið hvað þetta varðar árið 1984 

þegar þáverandi menntamálaráðherra, Ragnhildur Helgadóttir, fjölgaði kennslustundum í 

heimilisfræði í viðmiðunarstundaskrá (viðmiðunarstundaskrá segir til um 

lágmarkskennslutíma sem hver nemandi á rétt á í einstökum námsgreinum). Ragnhildur lét 

ekki þar við sitja heldur færði hún einnig heimilisfræðikennsluna niður í 1. – 6. bekk. 12  

 

Eins og fram kemur hér að ofan hefur kennsla í heimilisfræði tekið ýmsum breytingum í 

gegnum tíðina. Eitt af þeim atriðum sem hefur tekið töluverðum breytingum er hversu 

mörgum tímum heimilisfræðinni hefur verið úthlutað samkvæmt viðmiðunarstundaskrá. Til 

að gera samanburð var ákveðið að byrja á að skoða viðmiðunarstundaskrá frá 1977, en það er 

fyrsta aðalnámskráin sem kemur út eftir að heimilisfræðin verður einnig skyldugrein fyrir 

drengi, til dagsins í dag.  

 

Í aðalnámskránum frá árunum 1999 og 2007 er hægt að finna viðmiðunarstundaskrárnar í 

almenna hlutanum. Þar á undan er hægt að finna þær í sérstökum auglýsingum í 

Stjórnartíðindum. Samkvæmt auglýsingu um skiptingu kennslustunda milli námsgreina í  

1. – 9. bekk grunnskóla fyrir skólaárið 1977-1978 fær heimilisfræðin eingöngu úthlutað 

kennslustundum í 7. og 8. bekk.  

                                                 
10 Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði 1999:12 
11Aðalnámskrá grunnskóla [án árs] 
12 Aðalheiður Auðunsdóttir og Guðrún M. Jónsdóttir 1997:29 
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Þar fær 7. bekkur 2 kennslustundir en 8. bekkur 1 kennslustund á viku á hvorri önn. Fram 

kemur í auglýsingunni að þar með fjölgi kennslustundum um eina hjá báðum bekkjunum frá 

fyrra ári. 13  

 

Í auglýsingu frá árinu 1984 fá allir bekkirnir kennslu í heimilisfræði nema 9. bekkur.  

Þar fá 1. – 2. bekkur ½ - 1 kennslustund, 3. – 5. bekkur 1 kennslustund, 6. bekkur 1 ½ -2 

kennslustundir, 7. bekkur 2 kennslustundir og 8. bekkur 1 ½ - 2 kennslustundir. 14 Er þá verið 

að tala um kennslustundir á viku á skólaárinu. Hér kemur berlega í ljós sú mikla breyting sem 

gerð var á heimilisfræðikennslunni á tímum Ragnhildar Helgadóttur þáverandi 

menntamálaráðherra. 

 

Í auglýsingu frá árinu 1992 fær 1. – 3. bekkur engar kennslustundir í heimilisfræði en 4. – 6. 

bekkur fær 1, 7. – 9. bekkur fær 2. 15 Hér er hins vegar farið að tala um 1. – 10. bekk sem 

þýðir að 7. – 9. bekkur hér er sama og 6. – 8. bekkur áður og svo framvegis.  

 

Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 1999 

fær heimilisfræðin úthlutað eftirfarandi kennslustundum: 1. – 4. bekkur fær 1 kennslustund og 

5. – 8. bekkur fær 2 kennslustundir á viku á hverju skólaári. 16 

 

Útfærsla viðmiðunarstundaskráar í almenna hluta Aðalnámskráar grunnskóla frá árinu 2007 er 

með öðrum hætti. Þar er gefinn upp kennslutími í mínútum fyrir hvert stig fyrir sig í stað þess 

að gefa upp kennslustundir fyrir hvern bekk fyrir sig. Þannig fær 1. – 4. bekkur 160 mínútur á 

viku á hverju skólaári, 5. – 7. bekkur fær  240 mínútur á viku á hverju skólaári og 8. – 10. 

bekkur fær 80 mínútur á viku á hverju skólaári. 17 Þetta er sami kennslustundafjöldi og 

nemendur fengu samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999. Breytingin er hins vegar 

sú að hér er verið að auka sveigjanleika skólanna. Þannig getur skóli til dæmis ákveðið að 

sleppa því að kenna 1. bekk heimilisfræði en kennt þess í stað 2. bekk 2 kennslustundir eða 80 

mínútur á viku á hverju skólaári og svo framvegis.  

  

                                                 
13 Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli námsgreina í 1. – 9. bekk grunnskóla skólaárið1977-1978. 1977 
14 Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli námsgreina í 1. – 9. bekk grunnskóla, skólaárið 1984-1985. 1984 
15 Auglýsing um fjölda kennslustunda í 1. – 10. bekk grunnskóla og skiptingu þeirra milli námsgreina 
    (Viðmiðunarstundaskrá), skólaárið 1992-1993. 1992 
16 Aðalnámskrá, almennur hluti 1999:29 
17 Aðalnámskrá, almennur hluti 2006:14 
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1.2 Mikilvægi heimilisfræðikennslu 

Íslenska skólakerfið hefur sett sér háleit markmið þegar kemur að menntun einstaklingsins.  

Þau markmið eru ekki síður háleit þegar kemur að heimilisfræðinni en í grunnskólalögunum 

segir meðal annars: Skólinn á að leggja áherslu á að stuðla að andlegri og líkamlegri velferð 

nemenda, heilbrigðum lífsháttum og ábyrgri umgengni við líf og umhverfi. Það er enn fremur 

hlutverk skólans að búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélagi, fjölskyldu- og 

atvinnulífi.  

Heimilisfræðin tekur yfir marga þætti sem allir snerta okkar daglega líf. Þætti eins og 

matreiðslu og vinnubrögð, næringu og hollustu, matvælafræði, hreinlæti, neytendafræði og 

umhverfisvernd og síðast en ekki síst samstarf og samábyrgð innan fjölskyldunnar. 18  

 

Ég leyfi mér að fullyrða að kennsla í heimilisfræði hefur aldrei verið eins mikilvæg og einmitt 

núna. Í fyrsta lagi hefur orðið mikil breyting á þjóðfélagsháttum í áranna rás og eitt af því sem 

hefur breyst mikið er að sú verkkunnátta sem börn lærðu áður inni á heimilinu hefur færst í 

auknum mæli til skólanna. Í öðru lagi hefur aldrei verið eins mikið framboð af matvöru eins 

og núna á síðustu árum sem gerir neytendum erfiðara fyrir að velja með tilliti til þess hvað er 

hollt og hvað er óhollt. Í þriðja lagi hefur mjög svo aukin atvinnuþátttaka kvenna gert það að 

verkum að æ meiri kröfur eru gerðar til karlmanna að taka virkan þátt í heimilisstörfunum. Í 

fjórða lagi hafa þau störf sem við vinnum breyst mikið og farið í þá átt að vera kyrrsetustörf í 

stað þess að vera líkamlega erfið störf en það kallar á breytt neyslumynstur ef ekki á að fara 

illa. Fleiri þætti er eflaust hægt að benda á en látum staðar numið hér. Með þessari 

upptalningu er ekki ætlunin að gera lítið úr hlutverki foreldra og heimila heldur einungis 

benda á breytta þjóðfélagshætti. Hlutverk foreldra í uppeldi barna sinna var, er og verður 

alltaf það mikilvægasta í lífi sérhvers barns.  

 

Eins og áður sagði tekur heimilisfræðin yfir marga þætti sem allir eru mikilvægir og geta ekki 

án hvors annars verið ef vel á að vera. Einn þátt langar mig þó að koma sérstaklega inn á en 

það er næring og hollusta. Mikil umræða hefur verið um næringu og hollustu undanfarin ár, 

alltaf eru að koma fram nýjar og nýjar rannsóknir eða kannanir sem segja okkur hvað ber að 

varast og hvað er hollt og gott fyrir okkur. Mikil áhersla hefur verið lögð á neyslu grænmetis, 

ávaxta og berja svo eitthvað sé nefnt. Úrval þess hefur líka stóraukist og nú er svo komið að 

hillur stórmarkaða svigna undan alls konar ávaxta-, berja- og grænmetistegundum.  

                                                 
18 Aðalnámksrá grunnskóla, heimilisfræði 1999:7 og 9 
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Sumt hefur maður aldrei séð áður. Margir Íslendingar muna þá tíð þegar epli fengust aðeins 

fyrir jól, svo kölluð jólaepli. Veitingastaðir þar sem áherslan er á mjög hollan mat hafa 

sprottið upp eins og gorkúlur. Má þar nefna staði eins og Maður lifandi, Á næstu grösum, 

Græni risinn og Saffran. En á móti hefur líka framleiðsla á skyndibita, unninni matvöru og 

svo framvegis stóraukist líka. Mikið framboð er af sælgæti, snakki og gosi og hefur neyslan á 

þessum vörutegundum stóraukist. Börn og unglingar stríða í auknum mæli við offitu og hafa 

kannanir Manneldisráðs leitt í ljós að neysla fitu og sykurs er of mikil hér á landi. 19 Að 

framansögðu má ljóst vera að hollusta og óhollusta er hér samankomin í einum hrærigraut 

sem segir okkur að valið er neytandans. Hver einstaklingur þarf að læra að taka meðvitaða 

ákvörðun um það sem hann lætur ofan í sig. Hann þarf að læra að velja úr það sem gerir hann 

hraustan, heilbrigðan og hamingjusaman. Hér getur grunnskólinn gegnt mikilvægu hlutverki 

með því að efla einstaklinginn í að velja út frá þekkingu. Heimilisfræði og næringarfræði 

kemur hér sterk inn en þess má geta að í nýjustu Aðalnámskrá grunnskóla hefur 

næringarfræði verið bætt inn í náttúrufræði, það er að segja þeim hluta sem snýr að 

mannslíkamanum. 20  

  

Góð vísa er aldrei of oft kveðin og hefur verið mikil umræða á undanförnum árum um að auka 

neyslu almennings og ekki síst barna á ávöxtum og grænmeti. Athyglisverð rannsókn (Pro 

Children) var gerð á árunum 2003 – 2005 þar sem tilgangurinn var að meta áhrifin af íhlutun á 

neyslu barna á ávöxtum og grænmeti. Rannsóknin var gerð á skólabörnum í Noregi, Hollandi 

og á Spáni og byggir íhlutun á því að auka aðgengi barna að ávöxtum og grænmeti bæði í 

skólanum og heima fyrir í þeirri von að það auki neyslu barnanna á þessum vörutegundum. 

Ýmsar aðferðir voru notaðar sem ekki verður farið nánar í hér en þess ber þó að geta að 

skólarnir gegndu stóru hlutverki í þessari rannsókn. Hlutverk skólans fólst meðal annars í því 

að sjá til þess að börnin fengju ávexti og grænmeti í skólanum ýmist frítt eða gegn greiðslu.  

Í úrtakinu voru 62 skólar í þremur löndum og var skólunum skipt í tvo hópa. Annar hópurinn 

var með í íhlutuninni en hinn ekki. Þess ber þó að geta að í Noregi var fyrir í gangi verkefni 

sem byggir á því að auka neyslu skólabarna á ávöxtum og grænmeti og því var báðum 

hópunum boðið að vera í áskrift að þessari matvöru, það er bæði íhlutunarhópnum og 

samanburðarhópnum. Rannsóknin gekk þannig fyrir sig að í upphafi fylltu allir þátttakendur 

út spurningalista þar sem þeir voru spurðir út í ávaxta- og grænmetisneyslu síðasta sólarhring. 

                                                 
19 Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði 2007:5 
20 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 2007:30 



14 
 

Rannsókninni var svo fylgt eftir ári síðar með spurningalistum og svo aftur tveimur árum eftir 

að rannsóknin byrjaði þá einnig með spurningalistum.  

Þegar niðurstöður voru greindar eftir fyrsta árið kom í ljós mjög jákvæður og greinanlegur 

munur á neyslu á ávöxtum og grænmeti hjá þeim börnum sem fengu íhlutunina. Eftir tvö ár 

var hins vegar mikill munur á niðurstöðum á milli landa. Aðeins Noregur sýndi greinanlegan 

mun til neysluaukningar. Misjafnt var að verkefninu staðið á milli landa og er það meðal 

annarra þátta talið hafa haft áhrif á niðurstöður.  

Niðurstaða rannsakenda er sú að Pro Children íhlutunin lofar góðu í þá veru að hafa jákvæð 

áhrif á aukna ávaxta- og grænmetisneyslu hjá skólabörnum, þó sérstaklega neyslu ávaxta. 21  

Sem sýnir að skólinn getur haft jákvæð áhrif á ávaxta- og grænmetisneyslu barna. 

 

1.3 Aðrar kannanir og skýrslur 

Nokkrar kannanir og skýrslur hafa verið gerðar á stöðu heimilisfræðikennslu í grunnskólum 

landsins. Menntamálaráðuneytið stóð fyrir könnun 1978 þar sem aðstaða til 

heimilisfræðikennslu var skoðuð sem og menntun kennara, stundafjöldi og kennsluskipulag. 

Þeir gerðu svo aðra sambærilega könnun sex árum síðar eða 1984. Í könnuninni frá árinu 

1984 er reynt að finna út hvað hefur breyst frá því fyrri könnunin var gerð. Í ljós kom að 

töluverð aukning varð á nemendum sem fengu kennslu í heimilisfræði frá 1978 til ársins 

1984. Aukning varð í öllum fræðsluumdæmunum en mesta aukningin varð á Suðurlandi eða 

58%. Sömu sögu er að segja um aðstöðuna, öll fræðsluumdæmin bættu við sig þegar skoðað 

var hvaða skólar hefðu aðgang að kennslueldhúsum. Mesta aukningin var í Reykjavík. 

Kennurum með réttindi fjölgaði einnig í öllum umdæmum nema á Vesturlandi þar sem þeir 

stóðu í stað. Mesta aukningin hér var einnig í Reykjavík. 22 Miðað við þær niðurstöður sem 

hér liggja fyrir má ljóst vera að vegur heimilisfræðinnar jókst frá árinu1978 til ársins 1984.  

 

Menntamálaráðuneytið lét taka saman skýrslu um stöðu meðal annars heimilisfræði að beiðni 

nokkurra alþingismanna. Skýrslunni var skilað til Alþingis 1989. Þegar skoðaðar eru tölur í 

sambandi við menntun kennara kemur í ljós að þær eru mjög misjafnar eftir umdæmum.  

Þau umdæmi sem eru með réttindakennara í yfir 80% tilvika eru Reykjavík, Reykjanes og 

Suðurland. Önnur umdæmi eru ýmist rétt undir eða langt fyrir neðan eins og Vestfirðir sem 

eru aðeins með 39% réttindakennara. Þess ber að geta að ef skoðaðar eru tölur yfir þá kennara 
                                                 
21 Bjelland M., Brug J., Hildonen C., Klepp K. –I., Perez-Rodrigo C., Te Velde S. J. og  
     Wind M. 2008:893-895,897 
22 Heimilisfræði, könnun á stöðu námsgreinarinnar 1984 og samanburður við 1978. 1985 
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sem hafa réttindi til að kenna heimilisfræði, það er að segja búa yfir sérþekkingunni, þá eru 

tölurnar mun lægri í flestum umdæmunum. 23 

 

Árið 1992 var birt samantekt á úrvinnslu úr haustskýrslum grunnskóla 1991-1992. Tilgangur 

úrvinnslunnar er meðal annars að finna út hvaða námsgreinar eiga við mótbyr að stríða og 

hverjar standa sterkar að vígi. Fram kemur í úrvinnslunni að verulega hallar á heimilisfræðina 

því nemendur séu alls ekki að fá þá kennslu sem þeim ber samkvæmt viðmiðunarstundaskrá. 

Þar sem best lætur eru nemendur að fá tvo þriðju hluta þeirrar kennslu sem þeim ber en það er 

í 8. bekk. Annað vandamál er að í sumum skólum er heimilisfræði ekki kennd ýmist í 

einstökum bekkjum eða bara alls ekki. Niðurstaða þessarar úrvinnslu er sú að heimilisfræði og 

tónmennt eru þær greinar sem verst eru settar með tilliti til viðmiðunarstundaskrár og áætlaðs 

heildarstundafjölda. 24   

 

Hússtjórnarkennarafélag Íslands lét gera könnun á stöðu heimilisfræðikennslunnar í 

grunnskólum árið 1998. Í könnun þessari voru spurningalistar sendir til allra grunnskóla 

landsins. Vert er að tæpa á niðurstöðum valinna spurninga. Spurt var meðal annars um 

menntun kennara, algengasta fjölda kennslustunda á önn, námsefnið og aðstöðuna. Þegar 

spurt var um menntun kennara kom í ljós að aðeins 48% kennara voru menntaðir hússtjórnar- 

og heimilisfræðikennarar. Hvað varðar fjölda kennslustunda þá var úrbóta þörf, sérstaklega í 

yngri bekkjum grunnskólans. Hvað varðar námsefni þá telur mikill meirihluti kennara að 

námsefninu sé ábótavant. Spurðir um aðstöðuna þá svaraði tæplega helmingur kennaranna að 

hún væri ekki fullnægjandi. 25      

 

  

                                                 
23 Skýrsla menntamálaráðherra um stöðu list- og verkmenntagreina, heimilisfræða og íþróttakennslu í skólum 
     landsins og um menntun kennara í þessum greinum 1989:5 
24 Guðni Olgeirsson og Margrét Harðardóttir 1992:6,19 og 38 
25 Bryndís Steinþórsdóttir, Guðný Jóhannsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir 2000:2,4,7,12 og 13 
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2.  Aðferð. 

2.1 Könnunaraðferð og rannsóknarspurning 

Könnun þessi er unnin samkvæmt megindlegri aðferðafræði, nánar tiltekið lýsandi könnun. 

Megindleg aðferðafræði hentar vel þegar leita skal eftir almennum mynstrum eða meðaltali og 

byggir á tölum, því sem er hægt að mæla og telja. Með megindlegri nálgun er fyrst og fremst 

reynt að finna meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og það hvernig hóparnir 

tengjast sín á milli. 26  

Ein aðferð við að gera megindlega könnun er að senda út spurningalista þar sem allir 

þátttakendurnir svara sömu spurningunum en það var gert í þessu tilviki.  

 

Til að byrja með var samið bréf  þar sem gerð var grein fyrir könnuninni og falast eftir 

þátttöku viðtakenda. Í framhaldi var búinn til spurningalisti með tuttugu og einni spurningu 

sem ýmist voru hafðar opnar eða  lokaðar. Eftir að búið var að velja þátttakendur var bréf 

ásamt spurningalista sent til viðkomandi. Nokkrir þátttakendur kusu að svara spurningalista 

og senda tilbaka í tölvupósti en aðrir kusu að svara spurningunum í gegnum síma. Svör bárust 

frá öllum þátttakendunum.  

 

Með könnun þessari var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

Hver er staða heimilisfræðikennslunnar í grunnskólum á Suðvesturlandi? 

 

Unnið er út frá meðal annars Aðalnámskrá grunnskóla (viðmiðunarstundaskrá), aðstöðu, 

námsefni, menntun kennara, viðhorf stjórnenda og notagildi. 

 

2.2 Þátttakendur 

Lítið úrtak var valið í könnunina eða tólf heimilisfræðikennarar í jafn mörgum skólum. 

Ákveðið var að velja alla grunnskólana á Suðurnesjum sem eru níu talsins. Þar að auki voru 

valdir af handahófi tveir skólar í Hafnarfirði og einn skóli í Reykjavík. Markmið þess að 

valdir voru þrír skólar utan Suðurnesja var að geta gert samanburð á milli svæða.  

  

                                                 
26 Þuríður Jóhannsdóttir 2007  
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2.3 Leyfi 

Könnunin var skráð hjá Persónuvernd. Þátttakendum var sent bréf með beiðni um þátttöku 

sem þeir samþykktu allir. Í ritgerðinni koma hvorki fram nöfn kennara né skóla og því ekki 

hægt að rekja svör til einstakra kennara eða skóla. 

 

2.4 Greining gagna 

Þegar allir spurningalistarnir lágu fyrir voru svörin slegin inn í excel skjal. Í framhaldi var 

hver og ein spurning tekin og svör allra þátttakenda skráð í töflu í excel til að geta gert 

samanburð á svörum þátttakenda. Við sumar niðurstöðurnar þótti við hæfi að búa til ýmist 

skífu- eða súlurit og var það gert. Til frekari útskýringar voru niðurstöður hverrar spurningar 

túlkaðar með orðum. 

 

3. Niðurstöður 

 
Sp. 1-3. Skýring 

Í spurningu 1-3 voru heimilisfræðikennarar spurðir eftirfarandi spurninga: Hvað fær yngsta, 

mið- og efsta stig margar kennslustundir á viku í heimilisfræði. Sumir kennararnir gáfu upp 

hversu margar kennslustundir nemendur fá á viku á önn og aðrir gáfu upp hversu margar 

kennslustundir nemendur fá á viku á skólaári (tvær annir). Eins eru margir skólar sem kenna 

svokallaða hringekju eða í lotum þar sem nemendur fá fleiri kennslustundir í skemmri tíma. 

Allir kennarar gáfu upp kennslustundafjölda hjá 9. – 10. bekk en heimilisfræði er valgrein í 

þessum tveimur bekkjardeildum. Til að auðvelda samanburð reiknaði könnunaraðili út hversu 

margar kennslustundir hver skóli kennir á viku, hverju stigi fyrir sig, á hverju skólaári.  

Því næst var viðmiðunarstundaskrá í heimilisfræði skoðuð en hana er að finna í almenna hluta 

Aðalnámskrár grunnskóla frá 1999.  

 

Heildartímanum, sem er til ráðstöfunar í hverjum bekk,  
er skipt niður á skyldunámsgreinar í svokallaðri viðmiðunarstundaskrá. 
Hún segir til um vægi námsgreina innbyrðis og sýnir lágmarkskennslu  
sem hver nemandi á rétt á í einstökum námsgreinum. 27 

 

                                                 
27 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:28 
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Sp. 2. Hvað fær miðstigið margar kennslustundir á viku í heimilisfræði? 

 
 
K.st. Fjöldi Hlutfall % 
0,7 1 8,3% 
1,0 7 58,0% 
1,1 1 8,3% 
1,5 2 17,0% 
2,0 1 8,3% 

 12 100 
 
 
 

 

 

 

Alls bárust svör frá 12 skólum. Í ljós kom að ellefu skólar eru undir vikulegum 

lágmarkskennslutíma, einn skóli með 0,7 kennslustund á viku á hverju skólaári, sjö skólar 

með 1,0 kennslustund, einn skóli með 1,1 kennslustund og tveir skólar með 1,5 kennslustund. 

Einn skóli er með vikulegan lágmarkskennslutíma sem eru tvær kennslustundir á viku á 

hverju skólaári. 

 

 
 
 
Sp. 3. Hvað fær efsta stigið margar kennslustundir á viku í 
heimilisfræði? 

 

K.st. Fjöldi Hlutfall % 
1,0 8 72,7% 
1,5 1 9,1% 
2,0 2 18,2% 

 11 100 
 

 

 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,7 1 1,1 1,5 2
Fj

öl
di

 s
kó

la

Kennslustundir

Kennslustundir á viku

Lágmarks 
kennsluskylda

0

2

4

6

8

10

1 1,5 2

Fj
öl

di
 s

kó
la

Kennslustundir

Kennslustundir á viku

Lágmarks 
kennsluskylda



20 
 

Alls bárust svör frá 11 skólum þar sem að einn skólinn í úrtakinu kennir eingöngu 1. – 6. 

bekk. Í ljós kom að níu skólar eru undir vikulegum lágmarkskennslutíma, átta skólar með 1 

kennslustund og einn skóli með 1,5 kennslustund. Einn skóli kennir vikulegan 

lágmarkskennslutíma sem er tvær kennslustundir á viku á hverju skólaári.  

 

 

 

Sp. 4. Finnur þú fyrir breytingum vegna samdráttar í samfélaginu til 
dæmis í sambandi við innkaup, fjölda kennslustunda og svo framvegis? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Já 7 58,0 
Nei  5 42,0 

 12 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alls bárust svör frá 12 skólum. Í ljós kom að 7 kennarar finna fyrir breytingum vegna 

samdráttar í samfélaginu en 5 kennarar ekki. Í spurningalista var boðið upp á að skýra nánar 

hverjar breytingar eru og kusu allir að skýra frá því. Þær breytingar sem kennarar nefndu eru: 

Færri kennslustundir, minni peningar til ráðstöfunar við matarinnkaup, tímar felldir niður 

vegna veikinda hjá 5. bekk og upp úr og bekkir sameinaðir. 

  

Finnur þú fyrir breytingum vegna samdráttar?

58%

42%
Já
Nei
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Sp. 5. Finnst þér fjöldi kennslustunda of mikill, nægur eða of lítill? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Of mikill 1 6,0 
Nægur 11 69,0 
Of lítill 4 25,0 
 16 100 
 

 

 

 

Alls bárust 16 svör frá 12 kennurum. Nokkrir kennarar kusu að greina á milli stiga og því 

urðu svörin 16. Í ljós kom að sjö kennarar töldu fjölda kennslustunda nægan á öllum þremur 

stigunum. Einum kennara fannst fjöldi kennslustunda of lítill á öllum þremur stigunum. 

Einum kennara fannst fjöldi kennslustunda of mikill í 6. – 7. bekk en nægur í öllum öðrum 

bekkjardeildum. Einum kennara fannst fjöldi kennslustunda nægur á yngsta stigi en of lítill á 

efsta stigi. Einum kennara fannst fjöldi kennslustunda nægur í 2. – 6. bekk en of lítill í 1. 

bekk. Einum kennara fannst fjöldi kennslustunda nægur á miðstigi en of lítill á efsta stigi. 

 

Sp. 6. Hefur vægi heimilisfræðinnar aukist eða minnkað að þínu mati ef 
skoðuð er þróun frá því hún var fyrst kennd á Íslandi til dagsins í dag? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Aukist 7 58,0 
Minnkað 2 17,0 
Veit ekki 3 25,0 

 12 100 
 

 

 

Hvernig finnst þér fjöldi kennslustunda?
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Alls bárust 12 svör. Sjö kennarar töldu vægi heimilisfræðinnar hafa aukist á móti tveimur sem 

töldu vægi hennar hafa minnkað. Þrír kennarar töldu sig ekki vita svarið. Þessi spurning var 

höfð opin í spurningalista og gáfu margir kennarar nánari skýringu á svörum sínum. Þeir sem 

höfðu þá skoðun að vægi hefði aukist rökstuddu það með eftirfarandi hætti:  

Börn læra minna heima hjá sér því þau taka ekki lengur þátt í störfum, þjóðfélagið hugsar 

meira um hollustu nú á dögum, mín börn fengu ekki kennslu í heimilisfræði og bóklegt kemur 

sterkar inn í dag.   

Þeir kennarar sem höfðu þá skoðun að vægi hefði minnkað rökstuddu það með eftirfarandi: 

Kennslustundum hefur fækkað og vægi minnkaði þegar heimilisfræði var gert að valfagi í  

9. – 10. bekk. 

 

 

 

Sp. 7. Telur þú að námið nýtist börnum heima fyrir á þann veg að þau 
geti frekar bjargað sér ef þau eru til dæmis ein heima eftir skóla? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Já 12 100 
Nei 0 0 

 12 100 
 

 

Alls bárust 12 svör. Kennarar voru einróma í svörum sínum. Allir kennarar telja að námið 

nýtist börnunum á þann veg að þau geta frekar bjargað sér þegar heim er komið.  

Í spurningalista var boðið upp á að gefa nánari skýringu á svari og nýttu allir kennararnir sér 

þann möguleika. Sá rökstuðningur sem gefinn var er eftirfarandi: 

Börnin kunna meira, nemendur læra að skera niður ávexti og grænmeti, læra að smyrja brauð 

og læra um hreinlæti, nemendur læra að mæla hráefni í uppskriftir og þeir læra einnig á 

bakaraofn og eldavél, nemendur læra að elda einfaldan mat, nemendur fá aukið öryggi og 

sjálfstæði í matreiðslu, nemendur læra að næra sig heilsusamlega og nemendur fá heim með 

sér gott námsefni eftir hverja önn. 
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Sp. 8. Telur þú að námið nýtist börnum til framtíðar? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Já 12 100 
Nei 0 0 

 12 100 
 

Alls bárust 12 svör. Kennarar voru einróma í svörum sínum. Allir kennarar telja að námið 

nýtist börnunum til framtíðar. Í spurningalista var boðið upp á að gefa nánari skýringu á svari 

og nýttu flestir kennararnir sér þann möguleika. Sá rökstuðningur sem gefinn var er 

eftirfarandi: 

Nemendur geta bjargað sér í eldhúsinu og kynnast uppskriftabókum, í kennslunni er mikið 

lagt upp úr forvörnum eins og að borða í hófi, tannbursta sig, drekka að minnsta kosti 1 lítra 

af vatni á dag, mikil áhersla lögð á mikilvægi hreinlætis og á næringarfræði, nemendur læra 

að gæta hagsýni í innkaupum og fá aukna verkfærni, nemendur geta nýtt þekkingu og 

námsefni til lengri tíma, nemendur verða sjálfstæðari við eldhússtörfin og jafnvel önnur störf, 

nemendur taka kunnáttu með sér út í lífið eins og að baka pönnukökur, jafna sósu, flaka fisk 

og fleira og nemendur verða ábyrgari neytendur sem þekkja betur til matvöru með tilliti til 

næringar, kostnaðar og þess háttar.    

 

 

Sp. 9. Eru nemendur almennt áhugasamir í heimilisfræði? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Já 12 100 
Nei 0 0 

 12 100 
 

 

Alls bárust 12 svör. Kennarar voru einróma í svörum sínum og finnst nemendur áhugasamir í 

heimilisfræði. 
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Sp. 10. Er munur á milli stiga þegar kemur að áhuga? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Já 1 8,3 
Nei 11 91,6 

 12 100 
 

Alls bárust 12 svör. Ellefu kennarar svöruðu því til að ekki er munur á milli stiga þegar kemur 

að áhuga nemenda í heimilisfræði. Einum kennara finnst yngsta stigið og valhópar sýna 

mestan áhuga.  

 

 

Sp. 11. Hversu sáttur ertu við þá aðstöðu sem þú hefur? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Mjög sáttur 7 58,0 
Sáttur 3 25,0 
Hvorki né 1 8,3 
Ekki sáttur 1 8,3 

 12 100 
 

 

 

 

 

Alls bárust 12 svör. Sjö kennarar eru mjög sáttir við aðstöðuna sína. Þrír kennarar eru sáttir, 

einn kennari er hvorki né og einn kennari er ekki sáttur. Í þessari spurningu var kennurum 

gefinn kostur á að greina nánar frá svörum sínum og nýttu flestir sér það. Þeir kennarar sem 

voru mjög sáttir tilgreindu eftirfarandi þætti til skýringar: 

Erum með tvö vel útbúin eldhús, aðstaða til fyrirmyndar, stór og góð aðstaða og góður 

tækjabúnaður, glænýtt eldhús sem er þokkalega rúmt og með mjög góðri verkaðstöðu og tók 

sjálfur þátt í að hanna mitt eldhús og er mjög ánægður með útkomuna. 

Þeir kennarar sem voru sáttir tilgreindu eftirfarandi þætti til skýringar: 

Hversu sátt/ur ert þú við þá aðstöðu sem þú hefur? 

59%25%

8%
8%

Mjög sátt/ur
Sátt/ur
Hvorki né
Ekki sátt/ur
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Ég er sáttur við hvað kennslustofan er stór og einnig er tækjabúnaður góður, ég er sáttur við 

skipulag eldhúss en ósáttur við að tækin eru gömul og of margir nemendur í hóp og aðstaðan 

er orðin of lítil.  

Sá kennari sem svaraði hvorki né tilgreindi eftirfarandi þætti: 

Kennslustofan er of lítil en ég fæ nýja stofu á næsta ári, búnaður er fínn. 

Sá kennari sem var ekki sáttur tilgreindi eftirfarandi þætti: 

Of margir nemendur í hópi, engin loftræsting og aðstaða mætti vera rýmri. 

 

 

 

 

Sp. 12. Hvernig er viðhorf skólastjórnenda til greinarinnar að þínu 
mati? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Mjög jákvætt 9 75,0 
Frekar jákvætt 3 25,0 
Hvorki né 0 0,0 
Frekar neikvætt 0 0,0 
Mjög neikvætt 0 0,0 

 12 100 
 

 

 

 

Alls bárust 12 svör. Níu kennarar segja viðhorf skólastjórnenda til heimilisfræðinnar mjög 

jákvætt og þrír kennarar segja viðhorfið frekar jákvætt. 

  

Viðhorf skólastjórnenda til greinarinnar

75%

25%

Mjög jákvætt
Frekar jákvætt
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Sp. 13. Hvernig er viðhorf annarra kennara til greinarinnar að þínu 
mati?  

 

Svör Fjöldi Hlutfall %
Mjög jákvætt 8 66, 7 
Frekar jákvætt 2 16,6 
Hvorki né 2 16,6 
Frekar neikvætt 0 0 
Mjög neikvætt 0 0 

 12 100 
 

 

 

Alls bárust 12 svör. Átta kennarar segja viðhorf annarra kennara til heimilisfræðinnar mjög 

jákvætt, tveir kennarar segja viðhorfið frekar jákvætt og tveir kennarar segja viðhorf kennara 

til greinarinnar hvorki né. 

 

Sp. 14. Hvernig finnst þér framboð námsefnis? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Mikið 1 7,7 
Hæfilegt 8 61,5 
Lítið 4 30,7 

 13 100 
 

 

 

 

 

Alls bárust 13 svör. Einn kennari kaus að merkja við tvö svör og skýrir það 13 svör. Þeim 

tiltekna kennara finnst framboð af námsefni hæfilegt fyrir yngsta stig en of lítið fyrir elsta 

stig. Að öðru leyti finnst einum kennara framboðið af námsefni mikið, sjö kennurum finnst 

það hæfilegt og þremur finnst það lítið.  

Viðhorf annarra kennara til greinarinnar

66%
17%

17%

Mjög jákvætt
Frekar jákvætt
Hvorki né

Hvernig er framboðið af námsefni?

8%

61%

31%
Mikið
Hæfilegt
Lítið
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Sp. 15. Hvernig nýtist það námsefni sem til er? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Mjög vel 2 15,4 
Vel 6 46,2 
Sæmilega 4 30,8 
Illa 1 7,7 
Mjög illa 0 0 

 13 100 
 

 

 

 

 

Alls bárust 13 svör. Einn kennari kaus að merkja við tvö svör og skýrir það 13 svör. Þeim 

tiltekna kennara finnst námsefnið nýtast vel fyrir yngsta stig en sæmilega fyrir efsta stig.  

Að öðru leyti fannst tveimur kennurum námsefnið nýtast mjög vel, fimm kennurum finnst það 

nýtast vel, þremur kennurum finnst það nýtast sæmilega og einum kennara finnst það nýtast 

illa. 

 

 

Sp. 16. Fylgir þú námsefninu í þaula eða notar þú mikið af eigin efni? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Eingöngu útgefið námsefni 0 0 
Bæði og 12 100 
Eingöngu eigið efni 0 0 

 12 100 
 

Alls bárust 12 svör. Í þessari spurningu voru kennarar beðnir um að svara með eigin orðum. 

Allir kennararnir sögðust bæði nota útgefið námsefni og eigið efni en mismikið þó. Fjórir 

kennarar nota útgefið námsefni og eigið efni á öllum stigum, sex kennarar nota útgefið 

námsefni á yngsta og miðstigi en eigið efni á efsta stigi og tveir kennarar nota mest eigið efni 

á öllum stigum.  

  

Hvernig nýtist námsefni sem til er?
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Sp. 17. Hver er menntun þín? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Grunnskólakennari með heimilisfræði sem kjörsvið * 4 33,3 
Grunnskólakennari með annað kjörsvið 4 33,3 
Háskólapróf 1 8,3 
Matreiðslunám 1 8,3 
Leiðbeinandi 2 16,7 

 12 100 
 

 

 
 

 

Alls bárust 12 svör. Fjórir kennarar eru með grunnskólakennarapróf með heimilisfræði sem 

kjörsvið, fjórir kennarar eru með grunnskólakennarapróf með annað kjörsvið en heimilisfræði, 

einn kennari er með háskólapróf í matvælafræði, einn kennari er kokkur og tveir kennarar eru 

leiðbeinendur. 

* Inn í þessari tölu er einn hússtjórnarkennari frá HKÍ. 

  

Hver er menntun þín?
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Sp. 18. Hefur þú bakgrunn í næringarfræði? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
Já 9 75,0 

Nei 3 25,0 
 12 100 

 

 

 

 

 

 

 

Alls bárust 12 svör. Níu kennarar greindu frá því að þeir hefðu bakgrunn í næringarfræði á 

móti þremur sem höfðu það ekki. Í þessari spurningu var gefinn kostur á að skýra nánar frá 

hver sá bakgrunnur er. Kennararnir níu sem hafa bakgrunn í næringarfræði kusu allir að skýra 

nánar hver sá bakgrunnur væri. Eftirtaldar skýringar voru gefnar: 

Kennaraháskóli Íslands í heimilisfræðivali, matartæknir frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, 

íþróttafræðinám, næringarfræði 103 í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, húsmæðraskólinn, þrír 

kúrsar í næringarfræði og vörufræði í Kennaraháskóla Íslands, hússtjórnargreinanám frá 

Kennaraháskóla Íslands, matvælafræðinám frá Háskóla Íslands og matreiðslunám (kokkur). 

 

 

 

Sp. 19-21. Skýring. 

Í spurningu 19-21 er spurt á skalanum 1-10 þar sem 1 þýðir alls ekki mikilvægt, 5 þýðir 

hlutlaust og 10 þýðir mjög mikilvægt. 

  

Hefur þú bakgrunn í næringarfræði?

75%

25%

Já
Nei
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Sp. 19. Finnst þér næringarfræði mikilvæg í náminu hjá yngsta stigi?  

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
1 2 16,8 
2   
3 1 8,3 
4 1 8,3 
5 1 8,3 
6 1 8,3 
7 1 8,3 
8 1 8,3 
9   
10 4 33,4 
 12 100 

 

 

Alls bárust 12 svör. Fjórir kennarar töldu næringarfræði ekki mikilvæga í náminu hjá yngsta 

stigi, þar af eru tveir kennarar sem finnst næringarfræðin alls ekki mikilvæg. Einn kennari 

svarar hlutlaust. Sjö kennurum finnst næringarfræðin mikilvæg, þar af finnst fjórum 

kennurum hún mjög mikilvæg. 

 

 

Sp. 20. Finnst þér næringarfræði mikilvæg í náminu hjá miðstigi?  

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
1   
2   
3   
4   
5 2 16,7 
6 1 8,3 
7 1 8,3 
8 3 25,0 
9   
10 5 41,7 
 12 100 
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Alls bárust 12 svör. Tíu kennarar telja næringarfræði mikilvæga í náminu hjá miðstigi, þar af 

finnst fimm kennurum hún mjög mikilvæg. Tveir kennarar merkja við hlutlaust.  

 
 
Sp. 21. Finnst þér næringarfræði mikilvæg í náminu hjá efsta stigi?  

 

Svör Fjöldi Hlutfall % 
1   
2   
3   
4   
5 1 8,3 
6   
7   
8 1 8,3 
9 2 16,7 
10 8 66,7 
 12 100 

 

Alls bárust 12 svör. Ellefu kennarar telja næringarfræði mikilvæga í náminu hjá efsta stigi, þar 

af finnst átta kennurum hún mjög mikilvæg. Einn kennari merkir við hlutlaust.  
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4. Umræða 
Þar sem að rannsóknarspurningin tók yfir marga þætti er erfitt að segja að niðurstöðurnar hafi 

hrakið eða stutt tilgátuna. Ég tel mig hafa farið nokkuð nálægt niðurstöðum í flestum þáttum 

en þó ekki öllum. 

 

Það kom ekki á óvart hversu margir skólar eru undir lágmarkskennsluskyldu en það er í 

samræmi við það sem ég hef heyrt út undan mér í nokkur ár. Berum nú þessar niðurstöður 

saman við niðurstöður eldri kannana. Ef skoðuð er samanburðarkönnun sem 

Menntamálaráðuneytið lét gera árið 1978 og svo aftur 1984 (hér eftir kölluð 

Samanburðarkönnun) kemur í ljós að sumir skólar veita enga kennslu í heimilisfræði meðal 

annars vegna aðstöðuleysis. Þó eru fleiri skólar að veita kennslu í heimilisfræði árið 1984 en 

árið 1978. 28 Á þessum árum er ekki einu sinni spurning um hvort skólar séu að uppfylla 

kennslu miðað við viðmiðunarstundaskrá heldur hvort þeir séu yfirhöfuð að kenna 

heimilisfræði.  

Sama er upp á teningnum í samantektinni Úrvinnsla úr haustskýrslum grunnskóla (hér eftir 

kölluð Haustskýrslur) sem Menntamálaráðuneytið lét gera árið 1992. Einhverjir skólar eru 

ekki að kenna heimilisfræði og þeir sem eru að gera það eru þegar best lætur að uppfylla tvo 

þriðju af viðmiðunarstundaskrá. 29 

Skoðum að lokum könnun sem Hússtjórnarkennarafélag Íslands lét gera 1998 (hér eftir kölluð 

Könnun HKÍ). Þar kemur í ljós að það er helst í yngri bekkjum sem nemendur eru ekki að fá 

þann kennslustundafjölda sem þeim ber. 30  

Þokast hefur í rétta átt en ekki nóg miðað við þær niðurstöður sem ég er að fá og væri mjög 

athyglivert að skoða það nánar. Af hverju er heimilisfræðin að fá svona lítinn tíma? Er það 

peningaskortur, aðstöðuleysi, kennaraskortur eða finnst skólastjórnendum þetta fag 

einfaldlega ekki mikilvægt eða er einhver önnur skýring?  

 

Ríflega helmingur kennara finnur fyrir breytingum vegna samdráttar í samfélaginu sem kemur 

ekki á óvart. Það er alls staðar sparnaður hjá hinu opinbera og hvað skólana varðar hlýtur slíkt 

helst að koma niður á fögum þar sem einhver útgjöld eru til staðar.  

 

                                                 
28 Heimilisfræði, könnun á stöðu námsgreinarinnar 1984 og samanburður við 1978. 1985:Tafla I og II 
29 Guðni Olgeirsson og Margrét Harðardóttir 1992:19 
30 Bryndís Steinþórsdóttir, Guðný Jóhannsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir 2000:2 
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Miðað við hve margir skólar eru undir lágmarkskennsluskyldu kemur á óvart að flestum 

kennurum finnst fjöldi kennslustunda nægur. Þar þykir mér skjóta skökku við og væri 

athyglivert að skoða það nánar. 

 

Þegar spurt var um hvort vægi heimilisfræðinnar hefði aukist eða minnkað með árunum gáfu 

þeir kennarar sem töldu vægi greinarinnar hafa minnkað þá skýringu á svörunum að það hefði 

verið afturför þegar heimilisfræði var gerð að valfagi í 9. – 10. bekk og nefndu einnig að 

kennslustundum hefði farið fækkandi með árunum. Það voru alls tveir kennarar sem gáfu 

þessi svör og eiga báðir kennararnir langan starfsferil að baki. Þeir vísuðu báðir til þess tíma 

þegar Ragnhildur Helgadóttir var menntamálaráðherra og er það í samræmi við þær 

upplýsingar sem ég fann í grein eftir Aðalheiði Auðunsdóttur og Guðrúnu M. Jónsdóttur.  

Þar segir að árið 1984 lét þáverandi menntamálaráðherra, Ragnhildur Helgadóttir, fjölga 

kennslustundum í heimilisfræði í viðmiðunarstundaskrá og færa kennsluna niður í 1. – 6. 

bekk. 31   

Þeir hins vegar sem töldu vægi greinarinnar hafa aukist gáfu frekar skýringar eins og að meira 

væri hugsað um hollustu nú á dögum, að börn lærðu einfaldlega meira í faginu í dag en áður 

og fleira í þessum dúr. Athyglivert er að sjá mismunandi áherslur kennara sem koma vel fram 

í svörum þeirra hér og segir það mér að spurningin hafi verið frekar opin og hefði hugsanlega 

mátt afmarka hana betur.   

  

Allir kennararnir í úrtakinu eru sammála um að námið nýtist börnunum daglega og til 

framtíðar og færðu þeir góð rök fyrir því að mínu mati.   

 

Nemendur eru almennt mjög áhugasamir í tímum að mati allra kennaranna. Þessi niðurstaða 

kemur ekki á óvart. Verklegu greinarnar brjóta oftar en ekki upp skóladaginn hjá nemendum 

og er þegar vel tekst til skemmtileg tilbreyting fyrir þá. 

 

Kennarar eru almennt sáttir við þá aðstöðu sem þeir hafa en það sýnir að mikið hefur þokast í 

átt til batnaðar í þeim málum ef samanburður er gerður við eldri kannanir. Í 

Samanburðarkönnun kemur fram að árið 1978 vantar töluvert mörgum skólum 

kennsluaðstöðu og geta þeir því ekki kennt heimilisfræði.  

                                                 
31 Aðalheiður Auðunsdóttir og Guðrún M. Jónsdóttir 1997:29 
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Mikið hefur áunnist í þeim efnum þegar skoðaðar eru niðurstöður frá árinu 1984 en þá hefur 

kennslueldhúsum fjölgað verulega. 32  

Í Haustskýrslum frá árinu 1992 kemur fram að heimilisfræðin stendur mjög illa að vígi og 

nemendur séu síður en svo að fá þá kennslu sem þeim ber. Enn fremur segir að slæma stöðu 

megi meðal annars rekja til aðstöðuleysis. 33 

Í könnun HKÍ frá árinu1998 eru kennarar spurðir hvort þeir telji aðbúnað til 

heimilisfræðikennslu fullnægjandi. Tæplega helmingur kennara svarar því til að aðbúnaður sé 

ekki fullnægjandi. 34 

 

Kennarar töldu almennt að skólastjórnendur og aðrir kennarar væru jákvæðir í garð 

heimilisfræðinnar. Þessi niðurstaða vakti upp þá spurningu af hverju svona margir skólar eru 

undir lágmarkskennsluskyldu þrátt fyrir jákvæðni stjórnenda. Þeir hafa jú mikið um það að 

segja hve marga tíma hvert fag fær.  

 

Þegar spurt var um námsefni, bæði framboð og nýtingu, kom í ljós að kennarar eru miðlungs 

sáttir við framboðið en síður með nýtinguna. Miðað við skýringar sem kennarar gáfu þá er 

kennsluefni sérstaklega ábótavant fyrir efstu bekkina. Þessi niðurstaða kom mér mest á óvart 

af öllum og tel ég úrbóta þörf á þessu sviði. Kennarar voru einnig spurðir hvort þeir notuðu 

eigið námsefni eða útgefið og sögðust allir nota eigið og útgefið í bland, mismikið þó. 

Berum þessa niðurstöðu saman við niðurstöðu einnar spurningar í könnun HKÍ frá árinu 1998. 

Spurt var: Finnst þér vanta námsefni í heimilisfræði? Svarið var: Mikill meirihluti kennara 

taldi að það vantaði námsefni í heimilisfræði. 35 Miðað við þau svör sem ég fékk hefur 

framboðið aukist frá árinu 1998 en spurning hins vegar hvort nýting námsefnisins sé nógu 

góð. 

 

Þegar spurt var um menntun kennara kom í ljós að aðeins 4 kennarar af 8 eru með 

heimilisfræði sem kjörsvið. Af 12 kennurum eru 8 kennarar með grunnskólakennsluréttindi 

sem kemur á óvart þar sem réttindakennarar hafa í auknum mæli skilað sér inn í skólana aftur 

eftir bankahrunið mikla haustið 2008. Þetta eru athyglisverðar niðurstöður sem gefa tilefni til 

að kanna hversu mikil ásókn er í heimilisfræði í KHÍ og hvernig þeir sem stunda þar nám 

skila sér út í grunnskólana í framhaldi.  
                                                 
32 Heimilisfræði, könnun á stöðu námsgreinarinnar 1984 og samanburður við 1978. 1985:Tafla IV 
33 Guðni Olgeirsson og Margrét Harðardóttir 1992:19-20 
34 Bryndís Steinþórsdóttir, Guðný Jóhannsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir 2000:13 
35 Bryndís Steinþórsdóttir, Guðný Jóhannsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir 2000:12 



35 
 

Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við eldri kannanir kemur í ljós að skortur á 

heimilisfræðikennurum er viðvarandi vandamál.  

Í Samanburðarkönnun frá árunum 1978 til 1984 kemur fram að réttindakennurum fjölgar á 

milli ára en þó vantar réttindakennara í heimilisfræði. 36 

Í skýrslu menntamálaráðherra um stöðu meðal annars heimilisfræða frá árinu 1989 kemur 

fram að töluverður skortur er á réttindakennurum, á landsbyggðinni. 37 

Í Haustskýrslum frá árinu 1992 kemur fram að ein af skýringum þess hve illa heimilisfræðin 

stendur að vígi sé skortur á réttindakennurum. 38 

Í könnun HKÍ frá árinu 1998 kemur fram að réttindakennarar eru 71,6 %. Þar af eru 48% 

kennara með heimilisfræði sem kjörsvið eða eru hússtjórnarkennarar. 39 

 

Að lokum var spurt hvort viðkomandi hefði bakgrunn í næringarfræði og hversu mikilvægt 

kennurum þætti næringarfræðihlutinn í heimilisfræðináminu. Flestir kennaranna eru með 

bakgrunn af einhverju tagi í næringarfræði. Hvað varðar mikilvægi næringarfræðinnar bendir 

niðurstaðan til þess að kennurum finnist hún mikilvægari því ofar sem dregur. Flestum fannst 

hún mikilvægust á efsta stigi. Eitt sjónarmið sem kom fram var að hana bæri að kenna sér en í  

einum skólanum er verið að gera tilraun einmitt með það. Þetta sjónarmið kom þó ekki frá 

þeim skóla.  

 

  

                                                 
36 Heimilisfræði, könnun á stöðu námsgreinarinnar 1984 og samanburður við 1978. 1985:Tafla IV 
37 Skýrsla menntamálaráðherra um stöðu list- og verkmenntagreina, heimilisfræða og íþróttakennslu í skólum 
     landsins og um menntun kennara í þessum greinum 1989:5 
38 Guðni Olgeirsson og Margrét Harðardóttir 1992:20 
39 Bryndís Steinþórsdóttir, Guðný Jóhannsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir 2000:4 
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Lokaorð 
Eins og bent hefur verið á hér að framan er heimilisfræðin gríðarlega mikilvæg námsgrein. 

Heimilisfræðin spannar yfir breitt svið og tekur fyrir mjög mikilvæga þætti sem allir snerta 

okkar daglega líf. Miðað við þær greinar sem ég hef lesið og þær kannanir sem ég hef skoðað 

í tengslum við þessa ritgerð þá hefur greinin átt undir högg að sækja í gegnum tíðina. 

Heimilisfræðin hefur ekki fengið þá viðurkenningu sem henni ber að mínu mati. Margt hefur 

þó áunnist og fram kemur í greinum og könnunum frá seinni hluta síðustu aldar að margir 

skólar hafi ekki boðið upp á kennslu í heimilisfræði meðal annars sökum aðstöðuleysis og 

kennaraskorts. Miðað við þær niðurstöður sem hér liggja fyrir sýnist mér margt hafa áunnist í 

þeim efnum og er það vel. Annað sem virðist hafa loðað við greinina er að hún fær ekki þann 

tíma sem henni ber og því miður er það ennþá þannig samkvæmt mínum niðurstöðum.  

Ég kom aðeins inn á það fyrr í þessari ritgerð að heimilisfræðin hafi verið í öðru sæti hjá mér 

þegar til kom að ég þurfti að velja kjörsvið. Eftir gerð þessarar ritgerðar hefur áhugi minn 

fyrir greininni vaxið gríðarlega og augu mín opnast fyrir mikilvægi hennar. Það er von mín að 

merkjum heimilisfræðinnar verði haldið á lofti og að vegur hennar muni aukast á komandi 

árum.   
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal A. Bréf til kennara 

 

Reykjanesbær, 25. september 2009 

 

Sæl  

 

Ég heiti Sólveig Þorsteinsdóttir og er fjarnemi á grunnskólabraut, Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Ég stefni á að ljúka námi í lok þessa árs. Eitt af þeim verkefnum sem falla til á þessari 

síðustu önn er svo kölluð lokaritgerð. Mig langar að vinna rannsóknarverkefni og kanna 

hvernig heimilisfræðikennslu er háttað í nokkrum grunnskólum landsins. Rannsóknina mun 

ég vinna út frá nokkrum atriðum eins og aðalnámskrá, aðstöðu, námsefni, notagildi og fleira. 

Ég skráði verkefnið hjá Persónuvernd en þess ber að geta að nafn þitt mun ekki koma fram í 

ritgerðinni. Rannsóknargögn verða í minni vörslu um óákveðinn tíma. 

 

Til þess að vinna slíka rannsókn þarf ég að fá nokkra heimilisfræðikennara til liðs við mig og 

svara nokkrum spurningum. Því leita ég til þín í þeirri von að þú sjáir þér fært að veita mér 

liðsinni við þessa rannsókn mína.  

Fyrirkomulagið yrði með eftirfarandi hætti: Með bréfi þessu fylgir spurningalisti sem ég bið 

þig vinsamlegast um að skoða, síðan myndi ég hafa samband við þig símleiðis og fá svör við 

spurningunum á listanum. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða hefur ekki tök á taka þátt þá bið ég þig vinsamlegast að 

senda mér línu eða hringja í mig. Ef ég heyri ekkert frá þér á næstu dögum lít ég svo á að ég 

megi hafa samband við þig. 

 

Með vinsemd og virðingu, 

 

 

Tölvupóstfang: sth19@hi.is 

Sími: 421-4898 eða 820-1848 
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Fylgiskjal B. Spurningalistar 

Heimilisfræðikennsla í grunnskólum – Spurningalisti 
 

1. Hvað fær yngsta stigið margar kennslustundir á viku í heimilisfræði? 

_____________________________________________________ 

2. Hvað fær miðstigið margar kennslustundir á viku í heimilisfræði? 

_____________________________________________________ 

3. Hvað fær efsta stigið margar kennslustundir á viku í heimilisfræði? 

_____________________________________________________ 

4. Finnur þú fyrir breytingum vegna samdráttar í samfélaginu t.d. varðandi 

innkaup, fjölda kennslustunda o.s.fr.?         Já_____     Nei_____ 

Ef  já útskýrðu nánar:___________________________________ 

____________________________________________________ 

5. Finnst þér fjöldi kennslustunda  

____Of mikill      _____ Nægur      _____ Of lítill 

6. Hefur vægi heimilisfræðinnar aukist eða minnkað ef skoðuð er þróun frá 

því hún var fyrst kennd á Íslandi til dagsins í dag? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

7. Telur þú að námið nýtist börnum heima fyrir á þann veg að þau geti frekar 

bjargað sér ef þau eru t.d. ein heima eftir skóla?  

____Já        _____Nei 

Ef já á hvaða hátt?_________________________________________ 
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8. Telur þú að námið nýtist börnum til framtíðar?  _____Já      _____Nei 

Ef já á hvaða hátt? ________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. Eru nemendur almennt áhugasamir í heimilisfræði?     

_____Já        _____Nei 

10.  Er munur á milli stiga?    _____Já      _____Nei 

Ef  já útskýrðu nánar ____________________________________ 

11.  Hversu sáttur ertu við þá aðstöðu sem þú hefur? 

___Mjög sáttur  ___Sáttur  ___Hvorki né  ___Ekki sáttur     

Hvað er það helsta sem þú ert sáttur/ósáttur við?__________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

12.  Hvernig er viðhorf skólastjórnenda til greinarinnar að þínu mati? 

____Mjög jákvætt   ____Frekar jákvætt   ____Hvorki né   

____Frekar neikvætt    ____Mjög neikvætt 

13.  Hvernig er viðhorf annarra kennara til greinarinnar að þínu mati? 

____Mjög jákvætt   ____Frekar jákvætt   ____Hvorki né   

____Frekar neikvætt    ____Mjög neikvætt 

14.  Hvernig finnst þér framboð námsefnis? 

 ____Mikið    ____Hæfilegt    ____Lítið 

15.  Hvernig nýtist það námsefni sem til er? 

 ____Mjög vel   ____Vel  ____Sæmilega  ____Illa  ____ Mjög illa 
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16.  Fylgir þú námsefninu í þaula eða notar þú mikið af eigin efni? 

_____________________________________________________ 

17.  Hver er menntun þín?_____________________________________ 

18.  Hefur þú bakgrunn í næringarfræði?   ____Já      ____Nei 

Ef já hver er hann?________________________________________ 

 

Síðustu þremur spurningunum þarf að svara á skalanum 1-10, þar sem 10 

þýðir mjög mikilvægt, 5 þýðir hlutlaust og 1 þýðir alls ekki mikilvægt. 

 

19.  Finnst þér næringarfræði mikilvæg í náminu hjá yngsta stigi?_______ 

20.  Finnst þér næringarfræði mikilvæg í náminu hjá miðstigi?_______ 

21.  Finnst þér næringarfræði mikilvæg í náminu hjá efsta stigi?_______ 
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Fylgiskjal C. Staðfesting Persónuverndar 

 


