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Nýjar áherslur í heimilisfræðikennslu

Sífellt meiri áhersla er lögð á hlutverk skóla í að styðja við 
góða heilsu og líðan, enda hefur skólinn ekki aðeins tækifæri 
til að jafna stöðu einstaklinga með aðgengi að þekkingu og 
færniþjálfun heldur má einnig líta á styðjandi áhrif heilsu og 
menntunar hvort á annað. Heilsuefling og heimilisfræði eiga 
margt sameiginlegt en hvoru tveggja snýst um vellíðan og heilsu. 
Áherslur í heimilisfræði beinast að heimili, mat, hversdagslífi 
og samfélagi. Á sama hátt beinist heilsuefling að samfélagi og 
daglegu lífi einstaklinga. 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
er heilsuefling hugtak sem notað er yfir það að skapa félags-, 
menningar- og efnahagslegar aðstæður til að gera fólki 
betur kleift að stýra og bæta heilsu sína. Heilsuefling er því 
viðfangsefni sem fær sífellt meira vægi á öllum skólastigum 
í takt við heilsueflandi verkefni Embættis landlæknis og 
grunnþáttinn heilbrigði og velferð í aðalnámskrám leik-, grunn- 
og framhaldsskóla. Þar segir að allt skólastarf þurfi að efla 
heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan. Heilbrigði 
og velferð er viðfangsefni sem horfa þarf á heildstætt þar sem 
heilsa er ekki einungis líkamleg heldur ekki síður andleg og 
félagsleg.

Viltu stuðla að góðri heilsu og vellíðan í skólastarfi?
Ef þú hefur áhuga á mat, heilsu og vellíðan þá gæti nám í heilsueflingu og heimilisfræði 

verið fyrir þig. Boðið er bæði upp á grunnskólakennaranám þar sem nemendur sérhæfa 

sig í faggreininni heimilisfræði samhliða því að byggja upp traustan grunn í heilsueflingu í 

skólastarfi og eins árs diplómanám á framhaldsstigi í hagnýtri heilsueflingu.

Grunnnám

›› B.Ed.-nám í heilsueflingu og heimilisfræði 
   (þriggja ára nám, 180 einingar)

Í náminu er lögð áhersla á að verðandi heimilisfræðikennarar geti 
tekið að sér leiðandi hlutverk innan heilsueflandi skóla, innan 
og utan heimilisfræðistofunnar. Nemendur sækja hagnýt og 
fræðileg námskeið um matreiðslu, heilsueflingu, kennslufræði, 
næringu, auk annarra námskeiða. Fjallað er m.a. um fæðuval, 
kenningar um heilsueflingu, vellíðan og heilsueflandi samfélag 
og kennslumiðaða matreiðslu.

Framhaldsnám

›› MT eða M.Ed.-nám í heilsueflingu og heimilisfræði 
   (tveggja ára nám, 120 einingar)

Í framhaldsnámi er áfram lögð áhersla á allt lífshlaupið og 
dæmi um viðfangsefni eru matreiðsla, líkamsvirðing, heilsulæsi, 
hreyfing, fæðuval, sjálfbærni og heilsuefling. Í náminu er unnt 
að auka sérhæfingu með vali viðfangsefnis í lokaverkefni. Oft 
eru lokaverkefni rannsóknamiðuð þótt þau geti einnig falið í sér 
námsefnisgerð, matsverkefni eða þróunarverkefni. Mikil þörf er 
á fleiri rannsóknum sem tengjast heilsueflingu og heimilisfræði 
og eru mörg sóknarfæri fólgin í því að byggja upp rannsóknir 
og kennslu í tengslum við mat, samfélag og líðan. Einnig er 
hægt að ljúka MT-gráðu en þá býðst nemendum að dýpka sig í 
faggreininni eða styrkja sig í almennri kennslufræði í stað þess 
að vinna lokaverkefni.



ANNA RUT INGVADÓTTIR

Heilsuefling og heimilisfræði

„Heimilisfræðikennaranámið hefur reynst 

mér sérstaklega vel. Ég hef alltaf haft 

mikinn áhuga á matargerð en í náminu 

öðlaðist ég dýpri þekkingu og færni 

í næringarfræði og heilsueflingu. Sú 

þekking hefur bæði hjálpað mér í mínu 

persónulega lífi og ekki síður undirbúið 

mig til að kenna öðrum. Fyrir mig er þetta 

undirbúningur fyrir draumastarfið. Ég get 

ekki ímyndað mér betra framtíðarstarf en 

að kenna börnum og unglingum mikilvægi 

heimagerðra máltíða og hollrar næringar.“

SVAVA SIGRÍÐUR SVAVARSDÓTTIR

Heimilisfræðikennari í grunnskóla
„Heilsuefling og heimilisfræði fer vel 

saman þar sem góð næring er stór partur 

af heilsueflingu. Verkleg vinna í eldhúsi 

er góður vettvangur til að tengja saman 

fræði og framkvæmd ásamt því að kenna 

nemendum undirstöðu næringar með því 

að læra að útbúa einfalda, holla og góða 

rétti. Auðvelt er að vekja áhuga nemenda 

með ýmsum verkefnum og mikilvægt er 

að hlúa að þessum þáttum frá upphafi 

skólagöngu þeirra. Í mínu starfi hef ég verið 

dugleg að tengja saman ólíka þætti heilsu 

enda eru tækifærin ótal mörg.“Sjá nánar: mennta.hi.is

›› Hagnýt heilsuefling 
   (eins árs nám, viðbótardiplóma)

Um er að ræða 60 eininga viðbótardiplómu sem ætluð er 
þeim sem vilja auka þekkingu sína og færni í tengslum við 
heilsueflingu í skólum og/eða annars staðar í samfélaginu. Með 
námsleiðinni gefst kennurum og öðrum sem þegar eru starfandi 
í skólum, þar á meðal heimilisfræðikennurum, tækifæri til að 
bæta við sig hagnýtu námi sem er í takt við aukna áherslu á 
heilbrigði og velferð í skólastarfi.

Húsnæði og aðstaða

Kennsla fer fram í húsnæði Menntavísindasviðs við Stakkahlíð 
en þar hefur skapast notalegt samfélag nemenda. Vinnu- og 
lesaðstaða er í húsinu, auk bókasafns, bóksölu og matsölu. 
Verkleg kennsla í heimilisfræði fer fram í góðri aðstöðu sviðsins í 
List- og verkgreinahúsi Menntavísindasviðs í Skipholti. 

Starfsvettvangur

Námsbrautinni er ætlað að mennta heimilisfræðikennara sem 
sérfræðinga í heilsueflingu og heimilisfræðikennslu. Megin-
markmið námsins er að undirbúa nema fyrir heimilisfræðikennslu 
í grunnskóla og samstarf kennara þar sem viðkomandi getur 
tekið að sér leiðtogahlutverk í heilsueflingu innan skólans og 
víðar í samfélaginu.



Stakkahíð 
105 Reykjavík

Sími 525 5950 menntavisindasvid@hi.is
mennta.hi.is

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Menntavísindasvið menntar kennara fyrir öll skólastig, uppeldis- og menntunarfræðinga, 
íþrótta- og heilsufræðinga, tómstunda- og félagsmálafræðinga og þroskaþjálfa. Jafnframt 
er boðið upp á alþjóðlegt nám í menntunarfræði og diplómanám fyrir fólk með 
þroskahömlun. Við Menntavísindasvið er litið á nemendur sem samstarfsfólk og lögð 
áhersla á samvinnu og góð tengsl milli nemenda og kennara. Einkunnarorð sviðsins eru 
Alúð við fólk og fræði. 

Á Menntavísindasviði eru fjórar deildir:
Deild faggreinakennslu
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda
Deild kennslu- og menntunarfræði
Deild menntunar og margbreytileika

Tengsl við starfsvettvang 
Lögð er rík áhersla á tengsl við væntanlegan starfsvettvang og nemendur fara í 
starfsþjálfun í skólum og öðrum stofnunum samfélagsins. Nám á Menntavísindasviði er 
ýmist staðbundið eða fjarnám með staðbundnum lotum. 

Umsóknir 
Sótt er rafrænt um nám á hi.is. Frestur til að sækja um framhaldsnám er til 15. apríl og 

um grunnnám til 5. júní.
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