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Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 

Vika 1 
 

Að nemandi geti: 
Matur og lífshættir 

 Tjáð sig um heilbrigða 
lífshætti og tengsl þeirra við 
heilsufar. 

 Geri sér grein fyrir hlutverki 
næringarefna. 

 Farið eftir leiðbeiningum um 
hreinlæti og þrif tengdu 
heimilishaldi. 

Matur og vinnubrögð  

 Matreitt einfaldar og hollar 
máltíður og nýtt hráefnið sem 
best. 

 Þekki helstu mæli- og 
eldhúsáhöld. 

 Unnið sjálfstætt eftir 
uppskriftum og notað til þess 
algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld. 

 Greint frá helstu orsökum 
slysa á heimilum og hvernig 
má koma í veg fyrir þau. 

Kynning á skipulagi. Unnið með 
hlutverk nemanda og kennara í 
kennslustundum. Farið yfir 
eldhúsreglur, hættur í eldhúsum og 
mikilvægi hreinlætis. 
 
Kynna heimanám. 
 
Upprifjun á fæðuhring. Hvað er góð 
heilsa? Næringarefnin. 
Gulrótarbollur. 
Gestaréttur. 

Námsefni frá kennara. 
 

 
 
 
 
Ljósrit af heimaverkefni. 
 
Gott og gagnlegt 1, bls. 3-6 í 
verkefnabók.  
Bls. 18 og 20 í lesbók. 

Símat, öll vinna nemenda er 
lögð til grundvallar námsmati 
þ.m.t. vinna í 
kennslustundum, verkefni og 
heimavinna sem  byggja á 
hæfniviðmiðum. Gefin er 
einkunn í bókstöfum í lok 
annar: 

 A    Framúrskarandi 
hæfni 

 B+  Mjög góð hæfni 

 B    Góð hæfni 

 C+  Nokkuð góð 
hæfni 

 C    Sæmileg hæfni 

 D    Hæfni ekki náð 
 
 
 

Vika 2 
 

Fékkst þú nóg af C-vítamíni í síðustu 
viku? Næring og hollusta. Fimm á 
dag. Ávextir. 
Eplakaka með ís. 
Hnútar.  

Gott og gagnlegt 1, bls. 7, 9-12 
í verkefnabók. 
 
Bls. 13 og 27 í lesbók. 
 

Vika 3 
 

Grænmeti (flokkun, hreinsun, 
geymsla o.fl.). 
Eggjakaka í ofni. 
Vöfflur með ís. 

Gott og gagnlegt 1, bls. 13-18 í 
verkefnabók. 
Bls. 24 og 26 í lesbók. 

Vika 4 
 

Umhverfis- og endurvinnslumerki. 
Moltugerð-safnkassi. Neytendafræði 
og umhverfisvernd. 
Sumarbrauð. 

Gott og gagnlegt 1, bls. 28-33 
 
 
 



 
 

 Getur unnið í hóp, sýnt 
öðrum tillitssemi og virðingu. 

 Nýtir kennslustundir til vinnu. 

 Getur unnið sjálfstætt. 

 Vandar til verks. 
Matur og umhverfi 

 Átti sig á uppruna helstu 
matvæla. 

 Metið útlit og gæði matvæla 
og útskýrt hvernig best er að 
geyma þau. 

 

Afmælismúffur. Bls. 27 og 48  í lesbók. 

Vika 5 
 

Helluborð þarf rafmagn. Borðhald. 
Verkefni á heimilum. Hreint 
herbergi. 
Lummur. 
Soðinn fiskur og kartöflur. 
Könnun – eldhúsáhöld. 

Gott og gagnlegt 1, bls. 19-24 í 
verkefnabók. 
Bls. 28 í lesbók. 
Eldað með Ebbu í Latabæ bls. 
118. 
Eldum saman. 

Vika 6 
 

Ókláruð verkefni unnin. 
Sparikökur. 
Ávaxtasalat með vanillusósu. 
Litlar veislupítsur. 

Gott og gagnlegt 1, bls. 28 og 
48 í lesbók. 
 
Bls. 21 í lesbók. 

 




