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Heimilisfræði 

 
Heimilisfræðin er að stórum hluta verkgrein en kemur mjög inn á næringarfræði, matvælafræði, hreinlæti og umhverissjónarmið.  Með því að nemendur verða læsir á upplýsingar um heilbrigt 

fæðuval geta þeir mótað með sér heilbrigðan lífsstíl og góðar neysluvenjur.  Í heimilisfræðitímum eflist færni og leikni í heimilisstörfum.  Við það verða nemendur öruggari, jákvæðari og tilbúnari 

til að takast á við daglegt líf.  Þeir þroska smekk sinn og efla sköpun bæði hvað varðar matreiðslu og framreiðslu.  Nemendur æfast í vistvernd með því að nýta hráefni og afganga sem best, 

flokka sorp og fá vitneskju um kosti og ókosti þess að flytja matvæli um langa vegu.  Nemendur fá að kynnast matarmenningu annarra þjóða með því að matreiða erlenda rétti.  Á heimasíðu 

skólans eru eftirlætisréttir úr kennslueldhúsi á pdf formi undir heitinu vinsælustu réttirnir. http://www.hlidaskoli.is/images/stories/pdf/matreidslubokin2011_2012.pdf 

Námsþættir Tímabil Hæfniviðmið  við lok lotunnar 
Að nemandinn geti; 

Kennsluhættir Matsviðmið (A - D) 

Færniþjálfun 
 

 
7 vikur 

 
 
 

Nemandi getur:  

 farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um hreinlæti og 
þrif, 

 sagt frá helstu hættum í 
eldhúsi, 

 flokkað umbúðir og lífrænt sorp, 

Nemendur: 

 þvo sér um hendur og setja á 
sig svuntur í upphafi hvers 
tíma, 

 gengið frá í eldhúsinu, 

 læra að umgangast hnífa og 
önnur hættuleg verkfæri,  

 læri að stilla heita vatnið, 

 læri að umgangast heita 
bakaraofna og 
eldavélahellur. 

 látnir flokka umbúðir og 
lífrænt sorp 

A       
Nemandinn hefur náð þeim hæfniviðmiðum í  
heimilisfræði   sem kveðið er á um í 
skólanámsskrá 

Ávaxta- og grænmetissalat, 
hakk og hafragrautur. 
Brauð með áleggi, túnfiski og 
eggjum.  

Nemandi: 

 geti útbúið einfaldan og hollan 
mat, 

 þekki þau hráefni sem notuð 
eru, 

 tjáð sig um jákvæð samskipti 
við borðhald, 

 tjá sig á einfaldan hátt um 
heilbrigða. 

Nemendahópurinn útbýr hollan árbít 
sem snæddur er í lok tímans og 
ræðir um heilbrigði og jákvæð 
samskipti við borðhald. 

B 
Nemandinn hefur að nokkru leyti náð þeim 
hæfniviðmiðum í  heimilisfræði sem kveðið er 
á um í skólanámsskrá 

Bakstur; smákökur, 
eplakökur, kanilsnúðra og 
kornmeti. 

Nemandi: 

 geti farið eftir uppskriftum og 
notað til þess einföld mæli-og 
eldhúsáhöld, 

 þekki þau hráefni sem notuð 
eru. 

Nemendum skipt í tveggja til þriggja 
manna hópa. Þeir baka eftir einfaldri 
uppskrift, læra að nota mæli- og 
eldhúsáhöld sem eiga við. Að lokum 
ganga þeir frá eftir sig. 

C 
Nemandinn hefur að litlu leyti náð þeim 
hæfniviðmiðum í  heimilisfræði sem kveðið er 
á um í skólanámsskrá 

 
 

 
 
 

 D 
Nemandinn hefur ekki náð þeim 
hæfniviðmiðum í  heimilisfræði sem kveðið er 
á um í skólanámsskrá 
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