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Verkgreinar/Heimilisfræði (valver): fyrir og eftir áramót  

Í þessum áfanga verða bæði eldaðir léttir réttir og bakað.  Nemendur vinna sjálfstætt eftir að kennari hefur farið yfir vinnuferlið. Mikið er lagt 

upp úr góðu vinnulagi og að frágangur sé til fyrirmyndar. Allir tímar eru verklegir. 

Markmiðið er að nemendur: 

• öðlist áframhaldandi þekkingu og þjálfun í grunnaðferðum við matreiðslustörf 

• tileinki sér vinnutækni og vinnuskipulag 

• tileinki sér undirstöðuþætti í framreiðslu daglegra máltíða 

• þjálfist í að vinna sjálfstætt eftir uppskrift  

• geri sér grein fyrir því hvers vegna mikilvægt er að þvo upp samkvæmt  
ströngustu hreinlætiskröfum 

• tileinki sér gildi góðrar umgengni 
 

Vinnulag:  Allir tímar eru verklegir. 

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. 

Einkunn stjörnumerkt: A*B*C*D* 

Kennari: Silvana Micovic  

Tímaáætlun: 2 kennslustundir þ.e. 80 mínútur á viku, allan veturinn. 
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Heimilisfræði við lok 8. -10. bekkjar: 

Hæfniviðmið 
Nemandi getur: 

Námsefni Kennsluhættir Námsmat Vitnisburður 

Matur og lífshættir 

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

 

 

• 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, 

 

 

• 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 stjörnumerkt: 
A*B*C*D* 

 
 

B matsviðmið fyrir 
verkgreinar 
 
Nemandi getur: 

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

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

Matur og vinnubrögð 

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

 
 
 

 

• viðfangsefni  eru 
fjölbreytt 

 
 

 
 
 
 
 

 

• verklegar æfingar 
snúast um að 
nemendur  læri  að 
elda og baka eftir 
góðum uppskriftum. 

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

• bakstur og 
eldamennska í 
verklegum tímum, 
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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, dagblöð  
 

 
 

• 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 mismunandi 
matarmenningu. 

 

 

 

 

 

  

 


