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Námsþáttur: matur og lífshættir 

 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Nemandi getur: 

• tjáð sig um heilbrigða 
lífshætti, tengsl þeirra við 
heilsufar og sett í samhengi 
við ábyrgð hvers og eins á 
eigin heilsufari, 
 
 

• greint helstu þætti sem hafa 
áhrif á útgjöld við 
heimilishald og geti tekið 
ábyrgð á eigin útgjöldum og 
skuldbindingum og þekkt 
rétt sinn og skyldur sem 
neytandi. 
 
 
  

 

• umræður um lífs- og 
matarvenjur og áhrif þeirra 
á líkama og líðan, 
 

 
 
 

• umræður um neytendamál, 
hvað gerir nemendur að 
meðvitaðri neytendum. 
 
 

 
  

 

• námsbók, 

• uppskrifabækur, 

• efni frá kennara, 

• ýmis áhöld. 

 

• Einstaklingsverkefni: 
nemandi geti svarað 
spurningum um heilbrigða 
lífshætti. 

 
 
 

• Einstaklingsverkefni: 
nemandi geti svarað 
spurningum sem varða 
neytendamál. 

 

Námsþáttur: matur og vinnubrögð 

 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur: 

• skipulagt og matreitt 
fjölbreyttan, hollan og vel 
samsettar máltíðir úr 
algengu og nýstárlegu 

 

• unnið með ólíka miðla við 
leit af hollum uppskriftum, 
 

 

 

• námsbók, 

• verkefnabók, 

 

• Hópverkefni metið: 
nemandi sýnir  skilning á því 
að búa til holla máltíð með 
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hráefni með áherslu á 
hagkvæmni og nýtni, 
 
 

• greint frá viðbrögðum við 
slysum á heimilum. 

 
 
 
 

• fræðsla um slys á heimilum 
og hvernig má fyrirbyggja 
þau. 

• ýmis áhöld, 

• matvæli, 

• fræðsluefni, 

• uppskriftabækur, 

• efni frá kennara. 

áherslu á hagkvæmni og 
nýtni. 

 
 
 

• Tímaverkefni þar sem 
nemandi öðlast skilning á 
því hvernig megi fyrirbyggja 
slys á heimilum. Munnleg 
skil. 

 

Námsþáttur: matur og umhverfi 

 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur: 
 

• sett viðfangsefni 
heimilisfræðinnar í vítt 
samhengi við lýðræði og 
jafnrétti, hreinleika og 
eiginleika sem taldir eru 
bæta heilsu fólks og stuðla 
að sjálfbærri þróun. 

 
 

• skoða misskiptingu matvæla 
í heiminum. 

 
 

• námsbók, 

• verkefnabók, 

• fræðsluefni. 

 
 

• Nemandi sýnir  þekkingu á 
misskiptingu matvæla í 
heiminum með þátttöku í 
umræðum í tímum og 
ritgerðarskil. 

 

Námsþáttur: matur og menning 

 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Nemandi getur:    
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• sagt frá íslenskri og erlendri 
matarmenningu og matreitt 
ýmsa þjóðarrétti. 

• umræður og fræðsla um 
matarmenningu ýmissa 
þjóðarbrota. 
Verklegar æfingar tengdar 
matarmenningu ýmissa 
þjóða. 

• námsbók, 

• fræðsluefni, 

• efni frá kennara, 

• uppskriftabækur. 

• Verklegt mat: nemandinn 
útbýr ýmsa þjóðarrétti. 

 


