
Foldaskóli 2022-2023  -  1-3 bekkur. 
Námsáætlun – Heimilisfræði 

 
Heimilisfræði er kennd í hópum sem koma 3 hvert skipti, tvær kennslustundir í senn, 80 mín í einu einu. 1.bekkur er eftir áramót, 2.bekkur 
er fyrir áramót og 3 bekkur er allan veturinn. 

Kennari: Erla Hrönn Júlíusdóttir 
Netfang: erla.hronn.juliusdottir@rvkskolar.is 

Helstu hugtök og aðferðir: kynnist hugtökunum I, dl, msk,tsk,kg, g, mín, sek. Kynnist helstu eldhúsáhöldum, hollt og óhollt, flokkun sorps, 
matarsóun og fæðuhringnum. Notast verður við bókina Heimilisfræði 2, 3 og 4 og efni frá kennara. Verklegar og bóklegar æfingar ásamt 
sýnikennslu. 
*með fyrirvara um breytingar vegna aðstæðna, aðfanga eða stemningu. 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Verkefni : Kennsluefni 
aðföng 

Námsmat 

• farið eftir einföldum 

leiðbeiningum um 

hreinlæti og þrif. 

Nemendur fá möppu sem þeir 
merkja og safna gögnum og 
uppskriftum í frá kennara. 
Farið yfir mikilvægi hreinlætis, 
farið yfir handþvott og fleira. 
 

Vinnusemi skal ávallt 
viðhafa í kennslustund, 
verklegu og bóklegu. Mikið 
er lagt uppúr samvinnu.  
 

Námsmat er  leiðbeinandi símat sem 
nær utan um fjölbreytta hæfni 
nemenda. Unnið er út frá 
hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011). Nemendur á 
yngsta stigi fá árangur sinn metinn á 
með fjórum táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í 
náms- og kennsluáætlunum og á 
Mentor kemur fram hvaða 
hæfniviðmið liggja til grundvallar 
matinu. Í Mentor er hægt að fylgjast 
með námsframvindu nemenda. 

• tjáð sig á einfaldan hátt 

um heilbrigða lífshætti. 
 

Að nemendur kynnist 
heimilisfræðistofunni. 
Að nemendur þjálfist í að nota 
hníf við niðurskurð. 
Að nemendur kynnist 
mælieiningunum dl, tsk og msk. 
Verkleg æfing. 
 

Skera niður ávexti. 
Æfa uppvask. 
Bóklegt verkefni bls. 2-4 í 
Heimilisfræði 2  



• útbúið með aðstoð 

einfaldar og hollar 

máltíðir. 
 

Að nemendur kynnist 
eldhúsáhöldum. 
 

Verkefni um eldhúsáhöld 
bls. 31 í Heimilisfræði 2 
Æfa uppvask. 

 
Leiðsagnarmat er gefið 
forráðamönnum með umsögn einu 
sinni á tímabilinu þar sem metin er 
færni og hæfni nemenda. Auk þess 
sem nemendur fá leiðbeinandi mat í 
kennslustundum. 
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. 
Merkt er við Lokið/ ólokið fyrir 
verkefni. 
 
Námsmat 4 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð  

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar 

• Hæfni ekki náð 

 

• sagt frá helstu hættum 

sem fylgja vinnu í eldhúsi. 

Verkleg æfing í notkun 
eldhúsáhalda. Að nemendur læri 
að vaska upp. Æfing í að nota 
desílítramál og mæliskeiðar. 

Nemendur búa til spariskyr 
bls. 8 Heimilisfræði 2 
 

 Að nemendur kynnist einföldum 
hugtökum tengdum sjálfbærni. 
Bókleg og verkleg æfing. 
Umhverfisvernd, matarsóun og 
endurvinnsla. 
 

Nemendur búa til 
eggjahreiður bls.14 
Heimilisfræði 2. 
Farið yfir bls. 26 um 
umhverfið okkar. Umræður 
um matarsóun og 
endurvinnslu. 
Æfa uppvask. 

 Að nemendur kynnist 
fæðuhringnum hlutverki hans og 
flokkum. Að nemendur þekki 
fæðuflokkana sex í 
fæðuhringnum. 
 

Fræðsla um fæðuhringinn, 
verkefni bls.27 í 
Heimilisfræði 4  
Nemendur búa til 
tortillapizzur. 
Æfa uppvask. 

 Að nemendur kynnist bakstri og 
notkun á ofni. Þjálfist í að vinna 
með öðrum. 
Noti einföld mælitæki með 
aðstoð kennara. 

Nemendur baka köku 
bls.20 Heimilisfræði 2. 
Farið yfir mælieingarnar dl, 
tsk, msk, bls.2 
Heimilisfræði 2. 
Æfa uppvask. 

 



 Að nemendur kynnist geri og 
gerbakstri, 
Æfing í að nota ofn. 

Nemendur búa til stafinn 
sinn í brauði. bls. 15 
Hemilisfræði 2. 
Æfa uppvask.  

 

 Að nemendur geri einfaldan 
greinarmun á hollustu og 
óhollustu. Verkleg og bókleg 
æfing. 

Verkefni hvað er hollt hvað 
er óhollt bls. 25 
Heimilisfræði 2.  
Nemendur búa til 
slöngupylsur bls. 9 
Heimilisfræði 3. 
Æfa uppvask.  

 

 Að nemendur kynnist helstu 
hættum sem leynast í eldhúsi. 

Farið yfir hættur sem geta 
leynst í eldhúsi bls. 4 
Heimilisfræði 2. Nemendur 
gera brauðrúllur bls.13 
Heimilisfræði 2. 
Æfa uppvask. 

 

 Að nemendur þjálfist í að fara 
eftir einfaldri uppskrift. Að 
nemendur þjálfist í að nota 
einföld mælitæki og mæliskeiðar. 

Nemendur búa til 
sparikúlur bls.18 
Heimilisfræði 2.  
Æfa uppvask. 

 

 Að nemendur kynnist gamaldags 
íslenskum mat. 

Umræður og verkefni um 
gamaldags íslenskan mat. 
Nemendur búa til flatkökur 
með hangikjöti.  

 

 Að nemendur þjálfist í að fara 
eftir einfaldri uppskrift. Að 
nemendur þjálfist í að nota 
einföld mælitæki og mæliskeiðar. 

Nemendur búa til 
Trallakökur bls.19 
Heimilifræði 3.  

 



    

    

 


