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

1 Að nemendur rifji upp reglur 
heimilisfræðistofunnar.  
Að nemendur átti sig á 
mikilvægi hreinlætis. 
Að nemendur kunni að baka 
mismunandi gerðir brauða. 
Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp. 
 

Reglur heimilisfræði-
stofunnar rifjaðar upp og 
rætt um mikilvægi 
hreinlætis. 
Farið yfir hvernig við vöskum 
upp. 
Nemendur elda fátækan 
riddara.  
Nemendur baka kryddbrauð. 

Uppskrift frá kennara. 
Uppskrift úr Heimilisfræði 4. 
 

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

2 Að nemendur þekki 
fæðuhringinn og hlutverk 
hans.  
Að nemendur þjálfist í að 
elda súpur. 

Fræðsla, umræður og 
verkefni um næringarefnin 
og fæðuhringinn. 
Verkefni um efnið. 
Nemendur elda núðlusúpu. 

Efni frá kennara. 
Uppskrift úr Heimilisfræði 4. 

- 

3 Að nemendur skilji hvað 
gerir suman mat hollan og 
annan óhollan.  
Að nemendur geti eldað 
hollan og góðan morgunmat. 
Að nemendur þekki hlutverk 
gers í bakstri. 
 

Umræða og fræðsla um 
hollan og óhollan mat.  
Verkefni hollan og óhollan 
mat.  
Nemendur búa til 
hafragraut. 
Upprifjun á geri og 
gerbakstri. 
Nemendur baka 
foccaciabrauð. 

Efni frá kennara.  
Uppskriftir úr Heimilisfræði 
4. 

- 

4 Að nemendur læri að elda úr 
hakki. 
Að nemendur átti sig á 
mikilvægi samvinnu. 

Nemendur elda ítalskar 
kjötbollur.  
Nemendur baka 
bleikar/bláar múffur. 

Uppskriftir úr Heimilisfræði 
4. 
 

- 

5 Að nemendur þekki helstu 
næringarefnin.  

Framhald á fræðslu og 
umræðum og hollan og 

Efni og verkefni frá kennara. 
Uppskrift frá kennara. 

- 
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Að nemendur átti sig á því 
hvaða leiðir er hægt að fara 
til að borða hollari mat. 
Að nemendur kunni að 
útbúa hnoðað deig. 

óhollan mat. Fræðsla um 
skráargatið. 
Maturinn minn, verkefni. 
Nemendur útbúa veggspjald 
með hollum og óhollum 
mat. 
Nemendur baka 
hjónabandssælu. 

6 Að nemendur þekki hollan 
og óhollan mat. 
Að nemendur þjálfist í 
gerbakstri. 

Nemendur halda áfram að 
vinna í veggspjaldi með 
hollum og óhollum mat. 
Áhaldakönnun. 
Nemendur baka pizzu. 

Uppskrift úr Heimilisfræði 3. - 

7 Að nemendur geti eldað 
fleiri en eina uppskrift í einu. 
Að nemendur þjálfist í að 
hnoða deig. 

Nemendur elda pítur með 
hakki og grænmeti. 
Nemendur baka kringlur. 

Uppskriftir frá kennara.  - 

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

Nemendur baka peruköku. 
Nemendur elda pylsupasta 

Uppskrift úr Heimilisfræði 4. 
Uppskrift frá kennara. 

- 

9 Að nemendur læri að baka 
smákökur. 

Nemendur elda quesadilla. 
Nemendur baka amerískar 
smákökur. 

Uppskriftir frá kennara. - 

 


