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

1 Að nemendur þekki reglur 
heimilisfræðistofunnar. 
Að nemendur átti sig á 
mikilvægi hreinlætis. 
Að nemendur þjálfist í að 
baka á pönnu. 

Farið yfir reglur 
heimilisfræðistofunnar og 
mikilvægi hreinlætis. 
Nemendur baka amerískar 
pönnukökur. 

Uppskrift á bls. 4 í 
Uppskriftum fyrir 
unglingastig. 
 

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

2 Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp. 
Að nemendur þjálfist í að 
elda úr hakki. 

Nemendur elda kjötbollur í 
brúnni. 
 

Uppskrift frá kennara. 
 

- 

3 Að nemendur þekki 
mismunandi gerðir 
átraskana, afleiðingar þeirra 
og ástæður. 

Fræðsla um átraskanir. 
Nemendur vinna verkefni 
um átraskanir. 
Nemendur baka 
bananamúffur. 

Uppskrift frá kennara. 
Verkefni frá kennara. 
 

- 

4 Að nemendur átti sig á 
hvernig launaseðill virkar. 
Að nemendur skilji hvers 
vegna við borgum í 
lífeyrissjóð. 

Fræðsla um launaseðla og 
lífeyrissjóði. 
Nemendur vinna verkefni 
um launaseðla og 
lífeyrissjóði. 
Nemendur elda pad thai. 

Uppskrift frá kennara. 
Verkefni frá kennara. 
 

- 

5 Að nemendur kynnist mat 
frá öðrum löndum.  
Að nemendur kunni að baka 
með geri. 

Nemendur elda lahmacun. Uppskrift frá kennara. 
 

- 

6 Að nemendur þekki úr hvaða 
fæðu vítamínin koma. 
Að nemendur viti hvernig 
áhrif vítamínin hafa á 
líkamann. 

Fræðsla um næringarfræði. 
Nemendur vinna verkefni 
um næringarfræði. 
Nemendur baka lavaköku. 

Verkefni frá kennara. 
Uppskrift frá kennara. 

- 
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7 Að nemendur geti farið eftir 
uppskriftum. 

Nemendur baka 
sjónvarpsköku. 

Uppskrift á bls. 11 í 
Uppskriftum fyrir 
unglingastig. 

- 

8 Að nemendur kunni að elda 
sígildar íslenskar uppskriftir. 
Að nemendur kunni að elda 
tvær eða fleiri uppskriftir í 
einu. 

Nemendur elda steiktan fisk, 
sjóða kartöflur og baka 
súkkulaðiköku. 
 

Uppskriftir frá kennara. - 

9 Að nemendur kunni að vaska 
upp eftir sig. 
Að nemendur kunni að 
ganga frá. 

Nemendur elda mexíkóskt 
lasagne. 

Uppskrift frá kennara. - 

10 Að nemendur geti útbúið 
hrært deig og bakað úr því. 

Nemendur baka formköku 
með súkkulaði. 

Uppskrift á bls. 142 í Unga 
fólkinu og eldhússtörfunum.  

- 

11 Að nemendur kynnist 
matarhefðum annarra landa. 
Að nemendur geti rætt þátt 
auglýsinga og merkinga 
matvæla í tengslum við 
neytendavernd. 
Að nemendur geti nýtt sér 
miðla til að afla upplýsinga 
um matreiðslu. 

Fræðsla og umræður um 
auglýsingar og merkingar. 
Nemendur vinna verkefni 
um auglýsingar. 
Nemendur vinna verkefni í 
tengslum við matarhefðir 
annarra landa. 

Verkefni frá kennara. - 

12 Að nemendur þekki 
matarhefðir annarra landa. 
Að nemendur geti búið til 
eigin uppskriftir og farið eftir 
þeim.  

Nemendur elda hamborgara 
með hráefni frá ákveðnu 
landi.  
Nemendur meta vinnu sína. 

Uppskriftir frá nemendum.  Sjálfsmat. Nemendur meta 
afrakstur verkefni síns sjálfir 
og gefa sér einkunn.  

13 Að nemendur geti búið til 
hnoðað deig. 

Fræðsla og umræður um 
umbúðamerkingar. 
Nemendur vinna verkefni 
um umbúðamerkingar. 
Nemendur baka hafrakex. 

Verkefni frá kennara. 
Uppskrift á bls. 138 í Unga 
fólkinu og eldhússtörfunum.  

Símat sem byggist á virki 
nemenda, vinnubrögðum og 
hversu vel þeir fylgja 
fyrirmælum kennarans. 
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14 Að nemendur geti útbúið 
framandi rétti. 

Nemendur elda shawarma. Uppskrift frá kennara. - 

15 Að nemendur kunni að baka 
úr gerdeigi. 
Að nemendur þekki tilgang 
og virkni gers. 

Nemendur baka kanilsnúða 
með karamellusósu. 

Uppskrift frá kennara. - 

16 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. - 

 


