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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. 
 

Farið yfir reglur 
heimilisfræðistofunnar og 
mikilvægi hreinlætis. 
Nemendur baka skólakex. 

Uppskrift á bls. 6 í Gott og 
gagnlegt 3. 
 

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

2 Að nemendur geti eldað 
fleiri en eina uppskrift í einu. 

Nemendur elda gúllassúpu 
og baka múslíbollur. 

Uppskriftir á bls. 9 og 11 í 
Gott og gagnlegt 3. 

- 

3 Að nemendur geti lesið 
innihaldslýsingar á 
umbúðum matvæla. 
Að nemendur átti sig á 
magni vítamína og steinefna 
í ákveðnum fæðutegundum. 
Að nemendur geti nýtt sér 
ýmsa miðla við að finna 
upplýsingar um 
næringarfræði. 

Fræðsla, umræður og 
verkefni um 
innihaldslýsingar og næringu 
matvæla. 
Nemendur vinna verkefni 
með hjálp 
næringarefnatafla. 

Verkefni á bls. 6-9 og 13 í 
Gott og gagnlegt 3. 
Næringarefnatöflubækur. 

- 

4 Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp. 
Að nemendur geti unnið 
sjálfstætt eftir uppskriftum 
og notað til þess algengustu 
mæli- og eldhúsáhöld. 

Nemendur baka skúffuköku 
með kremi. 

Uppskrift á bls. 5 í Gott og 
gagnlegt 3. 

- 

5 Að nemendur þjálfist í að 
elda úr hakki. 

Nemendur elda lasagne. Uppskrift á bls. 35 í 
Uppskriftum fyrir 
unglingastig. 

- 

6 Að nemendur átti sig á 
duldum skilaboðum í 
auglýsingum.  

Fræðsla, umræður, 
myndband og verkefni um 

Verkefni á bls. 16 í Gott og 
gagnlegt 3 og á bls. 27 í Gott 
og gagnlegt 1. 

- 
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Að nemendur átti sig á 
tilgangi auglýsinga. 
Að nemendur séu 
meðvitaðir um 
neytendavernd. 

neytendavernd og 
auglýsingar. 
Nemendur búa til ís og 
frysta. 

Uppskrift á bls. 17 í Gott og 
gagnlegt.  

7 Að nemendur átti sig á 
skaðsemi matarsóunar. 
Að nemendur læri að nýta 
afganga. 

Umræður og fræðsla um 
matarsóun. 
Nemendur elda plokkfisk og 
búa til súkkulaðisósu á ísinn 
sinn. 

Uppskriftir frá kennara. - 

8 Að nemendur læri að breyta 
einni mælieiningu yfir í aðra. 

Verkefni um mál og vog. 
Nemendur baka tebollur. 

Verkefni á bls. 2 í Gott og 
gagnlegt 2. 
Uppskrift frá kennara. 

- 

9 Að nemendur kynnist 
matarhefð annarra landa. 

Nemendur elda 
marokkóskan kjúkling og 
kúskús. 

Uppskrift frá kennara. - 

10 Að nemendur geti farið eftir 
uppskriftum. 

Nemendur baka 
marmaraköku. 

Uppskrift úr Unga fólkinu og 
eldhússtörfunum. 

- 

11 Að nemendur átti sig á gæði 
matvæla. 
Að nemendur geti útskýrt 
hvernig á að geyma matvæli. 
Að nemendur geti metið 
útlit og gæði matvæla. 

Fræðsla, umræður og 
verkefni um meðferð og 
geymslu matvæla og 
örverur. 

Verkefni á bls. 10-12 í Gott 
og gagnlegt 3. 

- 

12 Að nemendur kunni að baka 
með geri. 

Nemendur baka skinkuhorn. Uppskrift frá kennara. - 

13 Að nemendur þekki 
matarhefðir annarra landa. 

Nemendur elda mac and 
cheese. 

Uppskrift frá kennara. - 

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

Nemendur baka rúllutertu. Uppskrift á bls. 12-13 í 
Uppskriftum fyrir 
unglingastig. 

- 
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15 Að nemendur geti búið til 
venjulegan heimilismat. 

Nemendur elda chili con 
carne, hrísgrjón og búa til 
salat. 

Uppskrift frá kennara. - 

16 Að nemendur geti búið til 
hnoðað deig. 

Nemendur baka eplaböku. Uppskrift frá kennara. - 

17 Að nemendur geti eldað án 
uppskriftar. 
Að nemendur fari eftir eigin 
innsæi. 

Masterchef Nemendur búa sjálfir til sinn 
rétt með hugarflugið að 
vopni. 

- 

 


