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Tími Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

1 Að nemendur rifji upp reglur 
heimilisfræðistofunnar. 
Að nemendur skilji mikilvægi 
hreinlætis. 

Reglur heimilisfræði-
stofunnar rifjaðar upp. Rætt 
um mikilvægi hreinlætis. 
Nemendur baka gunnhildar-
súkkulaðiköku. 

Uppskrift frá kennara. 
 

Símat sem byggist á virkni 
nemenda, vinnubrögðum og 
hversu vel þeir fylgja 
fyrirmælum kennarans. 

2 Að nemendur kynnist réttum 
frá öðrum löndum. 
Að nemendur prófi eitthvað 
nýtt. 

Nemendur elda tælenskan 
pottrétt. 
 

Uppskrift frá kennara. 
 

- 

3 Að nemendur læri að baka 
smákökur. 
Að nemendur læri að vinna 
saman. 
Að nemendur geti skipt jafnt 
á milli sín. 

Nemendur baka smákökur. 
 

Uppskrift úr Gott og 
gagnlegt 2 bls. 14. 
 

- 

4 Að nemendur kynnist 
hugtakinu sjálfbærni. 
Að nemendur læri hvernig 
hægt er að sjá hvaðan vörur 
koma. 
Að nemendur þekki helstu 
hugtök tengd sjálfbærni. 

Fræðsla um uppruna 
matvæla og sjálfbærni.  
Nemendur vinna verkefni 
tengt sjálfbærni og uppruna 
matvæla. 

Verkefni frá kennara. 
 

- 

5 Að nemendur þjálfist í 
gerbakstri. 
Að nemendur þekki ger og 
hlutverk þess. 

Nemendur baka pitsasnúða. 
 

Uppskrift á bls. 64 í 
uppskriftum fyrir unglinga. 
 

- 

6 Að nemendur kunni að 
helminga og margfalda 
uppskriftir. 
 

Nemendur vinna verkefni 
um stækkun og minnkun 
uppskrifta. 
Nemendur baka vínarbrauð. 

Verkefni frá kennara. 
Uppskrift frá kennara. 
 

- 
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7 Að nemendur læri að búa til 
einfalda og fljótlega 
kvöldmáltíð. 

Nemendur vinna verkefni 
um innkaup heimilisins. 
Nemendur elda enchiladas. 

Uppskrift frá kennara. - 

8 Að nemendur þjálfist í að 
búa til súpur. 
Að nemendur þjálfist í að 
matreiða fisk. 

Nemendur elda fiskisúpu 
með grænmeti. 
 

Uppskrift á bls. 9 í Gott og 
gagnlegt 2. 

- 

9 Að nemendur átti sig á 
mikilvægi samvinnu. 
Að nemendur geti skipt jafnt 
á milli sín. 

Nemendur vinna verkefni 
um innihaldslýsingar. 
Nemendur baka vöfflur. 
 

Uppskrift frá kennara. 
Verkefni frá kennara. 

- 

10 Að nemendur þekki 
fæðuhringinn. 
Að nemendur þekki úr hvaða 
flokkum orkuefnin fást. 
Að nemendur þekki úr hvaða 
fæðutegundum við fáum 
ákveðin vítamín. 
Að nemendur átti sig á 
mismunandi hlutverkum 
vítamína. 

Fræðsla og verkefni um 
næringarfræði. 
  

Verkefni frá kennara. - 

11 Að nemendur geti bakað 
fjölbreyttar gerðir brauða. 

Nemendur baka hafrabrauð. Uppskrift á bls. 17 í 
Heimilisfræði 4. 

- 

12 Að nemendur þjálfist í að 
gera hrærð deig. 

Nemendur  baka brúnköku. Uppskrift á bls. 142 í Unga 
fólkinu og eldhússtörfunum.  

- 

13 Að nemendur þjálfist í að 
baka á pönnu. 
Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp. 

Nemendur baka skonsur og 
búa til skinkusalat. 

Uppskriftir frá kennara. - 

14 Að nemendur þjálfist í að 
matreiða kjúkling. 

Nemendur elda núðlur með 
kjúklingi og sveppum.  

Uppskrift á bls. 79 í 
Uppskriftum fyrir 
unglingastig. 

- 
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15 Að nemendur þjálfist í að 
búa til hnoðað deig. 
Að nemendur geti farið eftir  
uppskriftum. 

Nemendur baka kanilsnúða. Uppskrift á bls. 138 í Unga 
fólkinu og eldhússtörfunum.  

- 

16 Að nemendur þjálfist í að 
elda pasta. 
Að nemendur kynnist 
fjölbreytum 
eldunaraðferðum.  

Nemendur elda pasta 
carbonara. 

Uppskrift frá kennara. - 

17 Að nemendur prófi að elda 
eða baka án uppskriftar.  
Að nemendur fari eftir eigin 
innsæi. 

Masterchefkeppni. 
Nemendur fá alls kyns 
hráefni sem þeir eiga að elda 
úr sjálfir án uppskriftar. 

Hugmyndaflug nemenda. - 

 


