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

1 Að nemendur kunni að 
ganga vel um 
heimilisfræðistofuna.  
Að nemendur læri um 
mikilvægi hreinlætis. 
Að nemendur viti að við 
skynjum mismunandi brögð 
með tungunni. 

Farið yfir reglur 
heimilisfræðistofunnar og 
mikilvægi hreinlætis. 
Nemendur vinna verkefni 
um bragð. 
Nemendur smakka súran, 
beiskan, saltan og sætan 
mat. 

Verkefni frá kennara. 
 

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

2 Að nemendur æfi sig í 
steikingu. 
Að nemendur kunni að 
ganga frá eftir sig. 

Nemendur búa til fátækan 
riddara. 
 

Uppskrift frá kennara. 
 

- 

3 Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp. 
Að nemendur kunni að baka 
mismunandi gerðir brauða. 

Nemendur baka 
bananabrauð. 
 

Uppskrift frá kennara. 
 

- 

4 Að nemendur þekki helstu 
næringarefnin.  
Að nemendur geti eldað 
hollan og góðan morgunmat. 

Fræðsla um næringarefnin. 
Verkefni um næringarefnin. 
Nemendur búa til 
hafragraut. 

Uppskrift á bls. 9 í 
Heimilisfræði 4. 
Verkefni á bls. 25 í 
Heimilisfræði 4. 

- 

5 Að nemendur læri um 
sorpflokkun.  
Að nemendur skilji hvers 
vegna sorp þarf að flokka.  
Að nemendur þekki einföld 
hugtök tengd sjálfbærni.  

Upprifjun á sorpflokkun.  
Nemendur vinna verkefni 
um sorpflokkun.  
Nemendur búa til 
cornflakes-kökur. 

Verkefni á bls. 30 í 
Heimilisfræði 4. 
Uppskrift frá kennara. 

- 

6 Að nemendur læri að elda 
fisk á skemmtilegan hátt. 
Að nemendur átti sig á 
mikilvægi samvinnu. 

Nemendur elda fiskitaco. 
 

Uppskrift frá kennara. - 
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7 Að nemendur læri hvað hin 
ýmsu merkingar á 
matvælum standa fyrir. 
Að nemendur þekki 
skráargatsmerkið. 

Umræður og fræðsla um 
merkingu matvæla.  
Nemendur vinna verkefni 
um merkingar matvæla. 
 

Verkefni á bls. 31 í 
Heimilisfræði 4  og á bls. 29 í 
Heimilisfræði 3.  

- 

8 Að nemendur læri að skipta 
jafnt á milli sín. 
Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp. 

Nemendur baka 
hjónabandssælu. 
 

Uppskrift á bls. 20 í 
Heimilisfræði 4.  

- 

9 Að nemendur kynnist 
fjölbreyttum 
eldunaraðferðum.  

Nemendur elda grillspjót. 
 

 

Uppskrift frá kennara. - 

10 Að nemendur læri að elda 
pasta. 
Að nemendur átti sig á 
mikilvægi samvinnu. 

Nemendur elda pylsupasta. 
  

Uppskrift frá kennara. 
Verkefni á bls. 25 í 
Heimilisfræði 4. 

- 

11 Að nemendur þjálfist í 
gerbakstri. 

Nemendur baka pizzu. Uppskrift á bls. 13 í 
Heimilisfræði 3. 

- 

12 Að nemendur geti farið eftir 
einföldum uppskriftum.  
Að nemendur geti skipt jafnt 
á milli sín.  

Nemendur baka 
afmælismúffur. 

Uppskrift á bls. 48 í Gott og 
gagnlegt 1. 

- 

13 Að nemendur þjálfist í að 
elda súpur. 

Nemendur elda núðlusúpu. Uppskrift frá kennara. - 

14 Að nemendur læri að baka 
smákökur. 

Nemendur baka smákökur. Uppskrift frá kennara. - 

 


