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Námsþáttur: matur og lífshættir 

 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Nemandi getur: 
 

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

 
 

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

 
 

• útbúa áætlun og/eða máltíð 
eftir fæðuhringnum sem 
tekur tillit til daglegrar 
neyslu og næringarefna sem 
líkamanum eru nauðsynleg, 
 
 

• myndbönd og verklegar 
æfingar um hreinlæti og þrif 
á heimilum. 
 
 

 
  

 

• námsbók, 

• uppskrifabækur, 

• efni frá kennara, 

• ýmis áhöld. 

 
 

• Einstaklingsverkefni: 
nemandi geti svarað 
spurningum um aðalatriði 
næringarfræðinnar í 
tengslum við hráefni og 
matreiðslu. 
 

• Verklegar æfingar – 
nemandi þarf að kunna skil á 
öllu algengu hreinlæti og 
þrifum á heimili. 

 

 

Námsþáttur: matur og vinnubrögð 

 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Nemandi getur: 
 

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

 
 

• verklagar æfingar í 
matreiðslu og bakstri, 
 

 
 

 

• námsbók, 

• verkefnabók, 

• ýmis áhöld, 

• matvæli, 

 
 

• Einstaklingsverkefni: 
nemandi þekkir helstu 
matreiðsluaðferðir og mæli- 
og eldhúsáhöld – matsblað. 
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• nýtt margvíslega miðla til að 
afla upplýsinga á gagnrýninn 
hátt um næringarfræði, 
neytendamál, hagkvæmni í 
innkaupum, aukefni, 
geymslu og matreiðslu.  

 
 

• unnið með ólíka miðla við 
leit á næringarinnihaldi, 
aukefnum, geymslu og 
matreiðsluaðferðum. 

• fræðsluefni, 

• uppskriftabækur, 

• efni frá kennara. 

 
 

• Vinnuhefti. 
 

 

Námsþáttur: matur og umhverfi 

 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Nemandi getur: 

 

• 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. 

 
 

• skoða auglýsingar með 
gagnrýnum hætti og 
framsetningu þeirra.  

 
 

• námsbók, 

• verkefnabók, 

• fræðsluefni. 

 
 

• Einstaklingsverkefni: 
nemandi svarar spurningum 
er tengjast auglýsingum og 
framsetningu þeirra.  Einnig 
þarf nemandi að sýna 
þekkingu á neytendavernd 
og um aukefni í matvælum. 

 

Námsþáttur: matur og menning 

 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur: 

• sagt frá íslenskri og erlendri 
matarmenningu og matreitt 
ýmsa þjóðarrétti. 

 

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

 

• námsbók, 

• fræðsluefni, 

 

• Nemandi skilar inn ritgerð. 
 

• Verklegt mat: nemandinn 
útbýr ýmsa þjóðarrétti. 
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matarmenningu ýmissa 
þjóða. 

• efni frá kennara, 

• uppskriftabækur. 

 


