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Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 

Vika 1 
 

Að nemandi geti: 

Matur og lífshættir: 

 Greint aðalatriði 
næringarfræðinnar   

 farið eftir leiðbeiningum um 
hreinlæti og þrif tengdu 
heimilishaldi og matreiðslu 

 Þekkt rétt sinn og skyldur 
sem neitandi 

Matur og vinnubrögð: 

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

 Beitt helstu 
matreiðsluaðferðum og 
notað til þess ýmis mæli- og 
eldhúsáhöld 

 Nýtt margvíslega miðla til að 
afla upplýsinga um 

Kynning á skipulagi. Unnið með 
hlutverk nemanda og kennara í 
kennslustundum. Farið yfir 
eldhúsreglur og mikilvægi hreinlætis. 
 
Kynna heimanám. 
 
Holdafar, gripið í taumana, átröskun 
og hvernig er mataræðið. 
Snittubrauð með osti. 

Námsefni frá kennara. 
 

 
 
Ljósrit af heimaverkefni. 
 
Matur og menning bls. 4-9. 
 
Uppskriftir fyrir unglingastig 
(http://www.nams.is/heimili
s/unglingauppskriftir2009.pd
f ). 

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 
 

Hættuleg efni. 
Hrökkbrauð. 
Skyndinúðlur í sparifötum. 

Matur og menning bls. 30-33 
Ljósrit. 
Uppskriftir fyrir unglingastig. 

Vika 3 
 

Mataræði og sjúkdómar. 
Gróft brauð. 
Skonsur. 

Matur og menning bls. 10-
13. 
Ljósrit. 

Vika 4 
 

Gamall íslenskur matur, baunir, 
jurtafæði. 
Mataræði og trúarbrögð. 
Matarmenning annarra þjóða. 
Subway kökur. 
Þorskur í ljúffengri karrýsósu. 

Matur og menning bls. 14-
19, 38-45. 
 
 
Ljósrit. 
https://ljufmeti.com/ 
 

http://www.nams.is/heimilis/unglingauppskriftir2009.pdf
http://www.nams.is/heimilis/unglingauppskriftir2009.pdf
http://www.nams.is/heimilis/unglingauppskriftir2009.pdf
https://ljufmeti.com/


 
 

Vika 5 
 

næringarfræði, neytendamál, 
hagkvæmni í innkaupum, 
aukefni, geymslu og 
matreiðslu. 

 nýtir kennslustundir til vinnu 

 getur unnið í hóp, sýnt 
öðrum tillitssemi og virðingu 

 getur unnið sjálfstætt  

 vandar til verks 
Matur og umhverfi: 

 rætt þátt auglýsinga og 
upplýsinga um merkingar, 
verð og gæði neysluvara í 
tengslum við neytendavernd 
og tjáð sig um gæði, geymslu 
og aukefni í matvælum 

Matur og menning: 

 sagt frá íslenskri og erlendri 
matarmenningu og matreitt 
ýmsa þjóðarrétti 

 

Þrífa eldhús 
Pasta með osti og pylsubitum. 

 
Uppskriftir fyrir unglingastig. 

Vika 6 
 

Umbúðir og aukefni. 
Hjónabandssæla með 
karamellufyllingu. 
Jamie Oliver brauð. 
 

Matur og menning bls. 24-
29. 
Partýréttir bls.68. 
Ljósrit. 

Vika 7 Pönnukökur. 
Djúsí salsakjúklingur með nachos og 
ostasósu. 

Ljósrit. 
https://gerumdaginngirnileg
an.is/ 
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