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Inngangur: 

Heimilisfræði fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. 

Greininni er ætlað að stuðla að góðu heilsufari, heilbrigðum lífsháttum og neysluvenjum, 

jafnrétti, hagsýni, fjármálalæsi, neytendavitund og verndun umhverfis. Í heimilisfræði 

gefst tækifæri til að hafa áhrif á lífsstíl nemenda með markvissri fræðslu um hollustu og 

holla matargerð. Til að vita hvað felst í hollustu og heilbrigði er nauðsynlegt að vera læs á 

upplýsingar í umhverfinu sem snerta heilsufar. Þannig stuðlar heimilisfræði að getu til að 

meta og greina áreiðanleika upplýsinga og hæfni til að taka sjálfstæðar ákvarðanir sem 

stuðla að heilsu og vellíðan.  

 

Þekking og leikni í heimilisstörfum er kjarni heimilisfræðinnar og honum tengjast allir 

þættir námsins, fræðilegir sem verklegir. Heimilisfræði er að upplagi verkgrein og í  

henni eru órjúfanleg tengsl milli næringarfræði, matreiðslu og hreinlætis. Til að styrkja 

þessi tengsl er mikilvægt að samþætta kennslu í matreiðslu og næringarfræði. Það 

auðveldar nemendum að átta sig á því hvaða næring er í matnum og hvernig best er að 

matreiða hann til að varðveita næringarefnin sem best. Góð þekking á næringarfræði er 

nauðsynlegur undirbúningur undir heimilishald og foreldrahlutverk síðar meir. Opinberar 

ráðleggingar (Lýðheilsustöðvar/Landlæknis) um mataræði og næringu skulu hafðar til hliðsjónar við 

kennslu í matreiðslu og næringarfræði.  
(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 152-153) 

 

Kennari: Linda Jónína Steinarsdóttir 

 

Hæfniviðmið við lok 4.bekkjar 

 
Helstu hæfniviðmiðin í heimilisfræði við lok 4.bekkjar eru að nemendur geti tjáð sig á einfaldan hátt 

um heilbrigða lífshætti, valið hollan mat og útskýrt áhrif hans á líkama og líðan. Að þau geti farið 

eftir einföldum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif ásamt því að geta tjáð sig um helstu 

kostnaðarliði við matargerð og heimilishald. Geti útbúið einfaldar og hollar máltíðir með aðstoð, 

farið eftir einföldum uppskrifum og notað til þess einföld mæli- og eldhúsáhöld. Að nemendur geti 

sagt frá helstu hættum sem fylgja vinnu í eldhúsi og nýtt ýmsa miðla til að afla upplýsinga um 

einfaldar uppskriftir. Einnig eiga þau að geta skilið einfaldar umbúðamerkingar og sett viðfangsefni 

heimilisfræðinnar í einfalt samhengi við sjálfbærni. Nemendur eiga að geta tjáð sig á einfaldan hátt 

um jákvæð samskipti við borðhald, helstu hátíðir Íslendinga, siði sem þeim fylgja og þjóðlegan mat. 

 

Námsmarkmið 

 

Við lok 2.bekkjar, að nemandi geti/hafi: 

• þekkt einföld eldhúsáhöld og notað þau 

• mælt í heilu og hálfu með desilítramáli, msk. og tsk. 

• hreinsað og brytjað ávexti og grænmeti með hníf 



• fengið þjálfun í að vaska upp og ganga frá eftir sig með leiðsögn 

• gert sér grein fyrir mikilvægi handþvotts 

• kynnst fæðuhringnum og lært hvað fæðuflokkarnir heita 

• lært einfalda flokkun á sorpi frá heimilum 
 

Við lok 3.bekkjar, að nemandi geti/hafi: 

• rifjað upp heiti fæðuflokkanna og lært sérstaklega um mjólkurflokk 

• þekkt algeng eldhúsáhöld og viti til hvers þau eru notuð 

• fengið þjálfun í að fara eftir einföldum uppskriftum og fyrirmælum 

• mælt í heilum og hálfum desilíter og notað allar mæliskeiðarnar 

• fengið þjálfun í að hreinsa, flysja, skera og rífa niður grænmeti 

• unnið í samvinnu við aðra 

• gengið frá eftir sig með leiðsögn 

• lært um algengar mjólkurvörur og kynnst ferli mjólkur frá kú til neytanda 

• tamið sér góða borðsiði og kurteisi 

• lært um mikilvægi hreinlætis og þjálfast í að þvo upp í höndum samkvæmt hreinlætiskröfum 

• lært hvernig flokka má sorp frá heimilum 

 

Við lok 4.bekkjar, að nemandi geti/hafi  

• rifjað upp þekkingu sína á fæðuflokkunum og lært sérstaklega um grænmetis-, ávaxta- og 

kornflokk 

• lært að reglubundnar máltíðir eru mikilvægar og aukið þekkingu sína á góðum matarvenjum 

og viti að þær skipta máli í leik og starfi  

• gert sér grein fyrir því hvað eru góðar lífsvenjur (næring, hreyfing, hvíld, svefn)  

• fengið þjálfun í að lesa leiðbeiningar,fara eftir fyrirmælum og vinna sjálfstætt einföld 

verkefni 

• fengið þjálfun í að nota mælitæki og taka til hráefni í uppskrift 

• fengið þjálfun í notkun rafmagnstækja undir leiðsögn kennara og viti hvað ber að varast  

• tamið sér að vinna í sátt og samlyndi við aðra 

• fengið þjálfun í að halda röð og reglu á sínum vinnustað 

• rifjað upp hvers vegna hreinlæti er nauðsynlegt og viti hvað felst í persónulegu hreinlæti 

• geti lagt snyrtilega á borð  og temji sér að sýna kurteisi við borðhald  

• lært að samvinna og sameiginleg ábyrgð á heimilum er mikilvæg 

• rifji upp hvers vegna hreinlæti er nauðsynlegt og viti um gagnsemi og skaðsemi örvera  

• lært um helstu hættur á heimilum og hvernig koma má í veg fyrir óhöpp  

• lært um helstu hátíðir Íslendinga, siði og þjóðlegan mat. 

• lært að flokka sorp frá heimilum viti hvers vegna á að flokka sorp og hvað má endurnýta 

/endurvinna   

Hæfniviðmið við lok 7.bekkjar 

 
Helstu hæfniviðmiðin í heimilisfræði við lok 7.bekkjar eru að nemendur geti tjáð sig um heilbrigða 

lífshætti og aðalatriði næringarfræðinnar, farið eftir leiðbeiningum um þrif og geri sér grein fyrir 



helstu kostnaðarliðum við heimilishald. Að nemendur geti útbúið einfaldar máltíðir og notað til þess 

algengustu mæli- og eldhúsáhöld. Geti greint frá helstu orsökum slysa og hvernig megi koma í veg 

fyrir þau. Geti nýtt margvíslega miðla til að afla sér upplýsinga og tengi viðfangsefni 

heimilisfræðinnar við jafnrétti og sjálfbærni. Viti um uppruna helstu matvæla og skilji 

umbúðamerkingar. 

 

Námsmarkmið 

 

Við lok 5.bekkjar, að nemandi geti/hafi 

• rifjað upp þekkingu sína á fæðuhringnum og lært sérstaklega um grænmetis- og ávaxtaflokk 

• þekkingu á heiti næringarefnanna og kynnst hlutverkum þeirra  

• þekkingu á mikilvægi vatns fyrir líkamann  

• kunnað skil á þeim áhöldum sem nota þarf við matreiðslu 

• unnið með öðrum og sýnt tillitsemi í hópastarfi 

• fengið þjálfun í að vaska upp og halda vinnusvæði hreinu 

• fengið þjálfun í að fara eftir einföldum uppskriftum og geti notað til þess einföld mæli- og 

eldhúsáhöld 

• fengið þjálfun í að nota rafmagnstæki undir leiðsögn kennara og viti hvað ber að varast við 

notkun þeirra  

• fengið þjálfun í að meðhöndla og matreiða grænmeti og ávexti 

• bakað brauð úr ólífrænu og lífrænu lyftiefni 

• kynnst helstu umhverfismerkjunum 

• þekkt þvottamerkingar á fatnaði  

• geri sér grein fyrir helstu slysahættum í eldhúsi (eldavél, heitt vatn, áhöld, tæki, 

niðursuðudósir, hættuleg efni, gler)  

• lært um sjálfbærni og mikilvægi þess að flokka sorp og endurnýta 

 

Við lok 6.-7.bekkjar, að nemandi geti/hafi 

• kynnst orkuefnum fæðunnar og lært um hlutverk þeirra 

• leitað uppi orkurík og orkusnauð matvæli í næringarefnatöflu 

• gert sér grein fyrir samhengi heilsu og lífstíls og geti tjáð sig um aðalatriði 

næringarfræðinnar 

• matreitt einfaldar og hollar máltíðir og nýtt hráefnið sem best 

• unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og notað til þess algeng mæli- og eldhúsáhöld 

• tileinkað sér góða umgengni við vinnuna 

• rifjað upp þekkingu sína á fæðuflokkunum og lært sérstaklega um kjöt-, fisk- og eggjaflokk 

• öðlast færni í að þvo upp samkvæmt hreinlætiskröfum 

• tileinkað sér kurteisi og tillitssemi við borðhald og bragðað á þeim fæðutegundum sem á 

boðstólum eru 

• lært um umbúðir matvæla og geymslustaði 

• kynnist hagkvæmni í innkaupum  

• gert sér grein fyrir því hvers vegna hreinlæti er mikilvægt við meðferð matvæla 

• tileinkað sér jákvætt viðhorf til umhverfisverndar 

 



Valhópar á  unglingastigi 8. – 10. bekk 

 

Valnámskeið í unglingadeild standa yfir í 6 vikur í senn. Hæfniviðmiðin  sem lögð eru til grundvallar 

eru eftirfarandi: 

 

Við lok 10.bekkjar, að nemandi geti 

• tjáð sig um heilbrigða lífshætti, tengsl þeirra við heilsufar og sett í samhengi við ábyrgð 

hvers og eins á eigin heilsufari 

• greint aðalatriði næringarfræðinnar og útskýrt tengsl næringarefna, hráefna og matreiðslu 

• farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og matreiðslu 

• útbúið fjölbreyttar, hollar og einfaldar máltíðir úr algengu hráefni 

• notað sér mismunandi aðferðir við bakstur  

• unnið á sjálfstæðan hátt og sýnt virðingu gagnvart áhöldum og vinnuaðstöðu 

• beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til þess ýmis mæli- og eldhúsáhöld 

• sagt frá íslenskri og erlendri matarmenningu og matreitt ýmsa þjóðarrétti 

 

Kennsluaðferðir 

 

Umræður tengdar námsefni, innlagnir, sýnikennsla, verklegar æfingar í eldhúsi, einstaklings- og  

hópavinna 

 

Námsmat   

 

Símat kennara fer fram í formi frammistöðumats þar sem skoðað er vinnusemi, vandvirkni, 

frumkvæði, verkfærni, umgengni og samskipi. 

Einkunnir eru gefnar í bókstöfum ásamt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla.  

 
 


