
  

 list- og verkgreinar  2. bekkur  

Efnisflokkur: Heimilisfræði   

Hæfniviðmið  

Nemandi 
Næring og hollusta 

o læri hvers vegna fæðutegundum er raðað í fæðuhring (fæðuhringur) 
o geti gert samanburð á hollum og óhollum fæðutegundum fyrir tennurnar 
o læri að sífellt nart skemmir tennur 
o geri sér grein fyrir því hvers vegna góð tannhirða er mikilvæg 

Matreiðsla og vinnubrögð 

o þekki einföld áhöld og geti notað þau 
o geti mælt í heilu og hálfu með dl-máli, msk. og tsk. 
o læri að brytja ávexti með hníf 
o taki þátt í verklegri vinnu 
o læri að fara eftir myndrænum og einföldum skriflegum uppskriftum 
o fái þjálfun í að ganga frá eftir sig 

Matvælafræði 

o geti raðað algengum fæðutegundum í fæðuhring (á fæðudúk) 
o viti hvaðan matvælin koma sem unnið er með 
o geti bragðað, lýst og snert þau matvæli sem unnið er með 

Hreinlæti 

o fái þjálfun í að ganga vel um 
o geri sér grein fyrir því hvers vegna og hvenær hendur eru þvegnar 
o læri hvað er persónulegt hreinlæti 
o fái þjálfun í að þvo og hreinsa áhöld 

Neytendafræði og umhverfisvernd 

o komist að niðurstöðu um hvað hver og einn geti lagt af mörkum til að vernda 
umhverfi sitt 

o temji sér að nota lítið af efnum sem spilla umhverfi (sápa, pappír, umbúðir) 

Aðrir þættir 

o vinni með gleði og jákvæðu hugarfari 
o geti sýnt hjálpsemi og tillitssemi 
o kynnist vinnubrögðum við matargerð fyrr og nú 

 

 



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.  

Valið hollan mat og útskýrt 

áhrif hans á líkama og líðan. 

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 

Heimilisfræði, uppskriftir og fleira sem 

kennari ákveður og leggur nemendum til   

  


