
Skólanámskrá 2018-2019 

Verkgreinar/Heimilisfræði (val-bakstur): Nemendur fá þjálfun í að baka brauð og kökur. Þeir vinna sjálfstætt eftir að kennari hefur farið 

yfir vinnuferlið. Mikið er lagt upp úr góðu vinnulagi og að frágangur sé til fyrirmyndar. Umræður um manneldismarkmið, hagsýni og 

umhverfisvernd fléttast inn í vinnuferlið. Allir tímar eru verklegir. 

Markmiðið er að nemendur: 

 fái tilsögn við bakstur á hinum ýmsu tegundum af  brauðmeti og kökum  
 öðlist færni í að beita fjölbreyttum bakstursaðferðum  
 tileinki sér hreinlæti í verki við heimilisstörfin  
 tileinki sér góð vinnubrögð og rétta líkamsbeitingu  
 þjálfist í að vinna sjálfstætt eftir uppskrift  
 geri sér grein fyrir því hvers vegna mikilvægt er að þvo upp samkvæmt  

ströngustu hreinlætiskröfum  

 

Vinnulag: Allir tímar eru verklegir.  

Notaður er bókstafakvarði. 

Námsmat: Gerð er krafa um að nemendur geti meðtekið og farið eftir fyrirmælum, bæði munnlegum og skriflegum. Einnig að nemendur vinni 

skipulega, haldi vinnusvæði hreinlegu, gangi vel frá í lokin, haldi ró sinni,  sýni samstarfsfólki virðingu og vinsemd. 

Kennari: Silvana Micovic 

Tímaáætlun: 2 kennslustundir þ.e. 80 mínútur á viku, hálfan veturinn. 
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Grunnþættir menntunar  

Grunnþáttur Nemandi: 

Heilbrigði og velferð   beitir réttri líkamsstöðu við vinnu sína,  

 nýtir styrkleika sína í vinnu, 

 hefur sjálfstraust til að fara eigin leiðir að markmiðum sínum, 

 gætir öryggis síns og annarra í meðferð efna og áhalda. 

Jafnrétti  sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í þroskandi vinnu með öðrum, 

 tekur tillit til skoðana annarra og verka, 

 þekkir og virðir mismunandi hefðir í fjölmenningarþjóðfélagi. 

Lýðræði og mannréttindi  kemur fram við aðra af tillitssemi og virðingu, 

 temur sér siðferðileg gildi í umgengni sinni við aðra, 

 vegur og metur viðfangsefni sín á gagnrýninn hátt, 

 ber virðingu fyrir eigin gildismati og annarra. 

Læsi  tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast þeim, 

 er læs á menningu og menningarverðmæti, 

 er læs á mismunandi listform, 

 er læs á tækni og getur nýtt sér leiðbeiningar við hönnun og sköpun. 

Sjálfbærni  notar leiðbeiningar á sjálfstæðan hátt við vinnu sína, 

 sýnir frumkvæði og sjálfstæði og tekur virkan þátt í verkefnum,  

 þróar með sér gagnrýna hugsun og nýtir hana á uppbyggilegan hátt, 

 tileinkar sér nýtni og nægjusemi, 

 áttar sig á eigin vistspori og hnattvænum áhrifum þess, 

 temur sér heilbrigða lífshætti og hagsýni og upplifir sig sem hluti af heild, 

 hefur vilja til náttúruverndar og virðingu fyrir fjölbreytileika náttúru og mannlífs. 

Sköpun  sýnir frumkvæði og nýtir tæknina á skapandi hátt, 

 nýtir hæfileika sína á skapandi hátt, 

 tekur þátt í skapandi menningarstarfi, 

 leitar lausna á eigin forsendum og mótar viðfangsefni eftir eigin áætlun. 
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Heimilisfræði við lok 8. -10. bekkjar: 

Hæfniviðmið 
Nemandi getur: 

Námsefni Kennsluhættir Námsmat Vitnisburður 

Matur og lífshættir 

 greint aðalatriði 
næringarfræðinnar og 
útskýrt tengsl 
næringarefna, hráefna og 
matreiðslu, 

 farið eftir leiðbeiningum 
um hreinlæti og þrif 
tengdu heimilishaldi og 
matreiðslu, 
 

 

 
 

 fæðuhringurinn. 
 
 

 

 nemendur venjast á 
handþvott áður en hafist 
er handa við 
matartilbúning og þrífa 
vinnuaðstöðuna jafn 
óðum og unnið er og 
einnig í lok hvers tíma. 

 
 

 

 verkefni hvers tíma er 
ákveðið fyrirfram, helst í 
samráði við nemendur. 

 verkleg vinna í eldhúsi 

  bakstur tengist 
fæðuhringnum 

 verklegar æfingar í 
handþvotti og þrifum í 
eldhúsi. 

Leiðsagnarmat til 
einstaklinga í hverjum 
tíma. 
 
 
 
 
Gerð er krafa um að 
nemendur geti meðtekið 
og farið eftir fyrirmælum, 
bæði munnlegum og 
skriflegum. Einnig að 
nemendur vinni skipulega, 
haldi vinnusvæði hreinlegu, 
gangi vel frá í lokin, haldi ró 
sinni,  sýni samstarfsfólki 
virðingu og vinsemd. 
 
Einkunn A-D sem lokamat. 
 
Notaður er bókstafakvarði. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B matsviðmið fyrir verkgreinar 
Nemandi getur: 

 skipulagt vinnu sína vel og 
beitt nokkrum aðferðum og 
tækni í sjálfstæðri og skapandi 
vinnu, 

 greint og rætt viðfangsefni sitt 
og notað til þess algeng 
hugtök, 

 greint frá mismunandi efnum 
og tækjum sem notuð eru, sýnt 
réttar vinnustellingar og góða 
umgengni, 

 lýst einkennum íslenskrar og 
erlendrar menningar í 
samhengi við verkgreinar og 
hvaða áhrif hún hefur á daglegt 
líf, 
 

Matur og vinnubrögð 

 skipulagt og matreitt 
fjölbreyttar, hollar  og vel 
samsettar máltíðir úr 
algengu og nýstárlegu 
hráefni með áherslu á 
hagkvæmni og nýtni, 

 greint frá viðbrögðum við 
slysum á heimilum, 

 beitt helstu 
matreiðsluaðferðum og 
notað til þess ýmis mæli-og 
eldhúsáhöld, 

 

 mismunandi uppskriftir. 
 

 
 
 
 

 myndband er sýnt og 
umræður. 
 

 bakstur  í verklegu 
tímum. 

 
 

 

 nemendur eru þjálfaðir í að 
vinna eftir mismunandi 
uppskriftum. 

 verklegar æfingar í  
bakstri. 

 para- og hópavinna. 
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Matur og umhverfi 

 rætt þátt auglýsinga og 
upplýsinga um merkingar 
verð og gæði neysluvernd í 
tengslum við 
neytendavernd og tjáð sig 
um gæði, geymslu og 
aukaefni í matvælum. 

 

 

 auglýsingar 
 

 rýna í auglýsingar með 
gagnrýnum hætti og 
skoða framsetningu 
þeirra. 

  

Matur og menning 

 sagt frá íslenskri og 
erlendri matarmenningu 
og matreitt ýmsa 
þjóðarrétti. 

 

 

 verklegar æfingar 
tengdar 
matarmenningu ýmissa 
þjóða 
 

 umræður um 
matarmenningu 
Íslendinga og fleiri þjóða, 

 umræður um mismunandi 
matarmenningu. 

 


