
  

 list- og verkgreinar  1. bekkur  

Efnisflokkur: Heimilisfræði   

Hæfniviðmið  

Nemandi 
Næring og hollusta 

o kynnist því að til eru bæði hollar og óhollar fæðutegundir 
o læri að raða algengum morgunverðartegundum í fæðuhring (fæðudúkur) 
o kynnist því hvaða fæðutegundir eru góðar og slæmar fyrir tennurnar 

Matreiðsla og vinnubrögð 

o kynnist einföldum áhöldum 
o þekki dl-mál, msk. og tsk. 
o geri sér grein fyrir því að hnífar og önnur eggjárn geta verið hættuleg 
o fái verklega þjálfun í samvinnu við kennarann 
o læri að lesa myndrænar uppskriftir 
o hjálpi til við frágang 

Matvælafræði 

o læri nöfn algengra fæðutegunda 
o geri sér grein fyrir því hvaðan matvælin koma sem unnið er með 
o bragði matvælin sem unnið er með 

Hreinlæti 

o geti þvegið sér rétt um hendur 
o temji sér að þvo sér um hendur áður en starf hefst í eldhúsi og sest er til borðs 
o geri sér grein fyrir því að örverur eru til í umhverfi okkar (borðklútur) 
o hjálpi til við tiltekt og hreingerningu í eldhúsi (eldhússkápar) 

Neytendafræði og umhverfisvernd 

o fái fyrstu kynni af því hvernig bæta má umhverfið (sápa, vatn, einnota umbúðir 
og pappír) 

Aðrir þættir 

o læri orð og hugtök sem tengjast viðfangsefnunum 
o geri sér ljóst að nauðsynlegt er að fá nægan svefn og hvíld 
o geti deilt með öðrum 
o geti metið hvaða heimilisstörfum hann er fær um að taka þátt í 

 

 



Leiðir að  

hæfniviðmiðum  

Viðfangsefni/efnisval  Afurð/námsmat  

  

Kennslan fer fram í 

heimilisfræðistofu. 

Námsgreinin er í 

tengslum við aðrar 

verk- og listgreinar. 

Hver hópur er 8 

vikur, 60 mínútur á 

viku.   

 

Sagt frá helstu hættum sem 

fylgja vinnu í eldhúsi. 

Farið eftir einföldum 

leiðbeiningar um hreinlæti 

og þríf.  

Útbúið með aðstoð einfaldar 

og hollar máltíðir. 

Farið eftir einföldum 

uppskriftum og notað til þess 

einföld mæli- og 

eldhúsáhöld. 

 

  

Námsmat samkvæmt hæfniviðmiðum 

aðalnámsskrár. 

 

Námsgögn  

Tæki skólaeldhússins, kennslubók Gott og 

gaman, uppskriftir og fleira sem kennari 

ákveður og leggur nemendum til   

  


