
 

Kennsluáætlun vor 2018 

Heimilisfræði – val – Bakstur 
Kennari: Ragna Sigurðardóttir 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Allir réttur til breytinga áskilinn. 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

Bóndadagur 

Fara yfir reglur í eldhúsi, áætlun 

og hvernig metið er. 

Brauðbollur með gulrótum og 

kotasælu. 

Farið yfir mælieiningar, mæliskeiðar 

og deselítramál. Rætt um 

mismunandi bakstursaðferðir og þau 

áhöld sem notuð eru við hverja 

aðferð. Tveir og tveir vinna saman, 

mæla í uppskrift og hnoða jafnstórar 

bollur. Pensla bollurnar með vatni 

eða eggjablöndu og strá sesamfræi 

eða graskersfræi yfir. Setja  inn í 

heitan ofninn, taka tímann, fylgjast 

með bakstrinum og ganga frá á sínu 

vinnusvæði. 

Ljósritað efni. 

Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur . 

 

22.-26. janúar Formkökur  

Formkaka með súkkulaðibitum 
 

Tveir og tveir velja sér uppskrift og 

vinna saman. Taka til í uppskrift og 

skipta svo í tvö aflöng form, fylgjast 

með bakstrinum, ganga frá á 

vinnusvæði.   

 

Ljósritað efni. 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 

 



 

29. jan – 2. feb 

Samskiptadagur 

31. Jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

 

Rúlluterta með sultu eða 

Draumterta (rúlluterta) með 

smjörkremi. 

Tveir og tveir velja sér uppskrift og 

vinna saman. Nota hrærivél til að 

þeyta saman sykur og egg, annað 

hráefni tekið til og sett saman eins og 

segir í uppskriftinni. Útbúa 

pappírsmót úr bökunarpappír og 

setja deigið á og inn í ofn. Fylgjast 

með bakstrinum og ganga frá á sínu 

vinnusvæði. Laga krem eða taka til 

sultu, smyrja á og rúlla upp. 

Ljósritað efni. 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 

 
 

5. -9.feb Gerbakstur  

Pizzasnúðar eða kanilsnúðar 

Tveir og tveir velja sér uppskrift og 

vinna saman. Mæla í uppskrift, 

hnoða, fletja út deigið með kökukefli, 

setja fyllinguna á og rúlla upp. Skera 

niður í jafnar sneiðar, setja á plötu og 

inn í ofninn, fylgjast með bakstrinum 

og ganga frá á sínu vinnusvæði. Þrífa 

plötur úr bökunarofni með stálull. 

Ljósritað efni. 

Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur. 

 

 
 
 

12. -16. feb 

12. feb: 

bolludagur 

13. feb 

sprengidagur 

14. öskudagur 

Flengibollur   Tveir vinna saman ogmæla í 
uppskrift. Setja bollurnar með 
skeið á plötu, á meðan bollurnar 
bakast er rjómi þeyttur og búin til 
súkkulaðibráð til að setja ofan á 
bollurnar. 

Ljósritað efni. 
 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur. 

 

 

19. -23. feb Gerbakstur 
Kanilsnúðamánar  

Tveir og tveir vinna saman, mæla í 

uppskrift og hnoða deigið. Deigið 

látið bíða á meðan tekið er til í 

fyllinguna. Deiginu skipt í tvo hluta og 

Ljósritað efni. 
 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 

 



 

hver hluti flattur út í 30x30cm 

ferhyrninga. Smjöri og kanil stráð yfir 

og rúllað upp langsum, hver lengja 

skorin í 3 hluta og klippt 6 djúpar 

rákir ofan í hvern hluta (ekki alveg í 

gegn). Leggið svo hvern hluta til 

hliðar sitt á hvað, setjið á 

bökunarplötu og beygið lítillega. 

Bakið við 175 gráður í 30-40 mín. 

Þegar mánarnir eru bakaðir má setja 

glassúr ofan á ef vill.   

26.feb - 2. Mars 

28. 

Skipulagsdagur 

Steikt brauð 

Pönnukökur með rjóma og 
sultu. 

Æfing í að steikja á pönnu og finna 
réttan hita og kunna að stilla hann. 
Tveir vinna saman og taka til í 
uppskrift og skiptast á að steikja. 
Lagt er fallega á borð og rjómi 
þeyttur. Allir hjálpast að við að ganga 
frá á sínu vinnusvæði og þegar búið 
er að borða. 
 
 
 

Ljósritað efni. 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur. 

 

 

5. - 9. Mars 

7. – 9. Mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

Gerbakstur 

Ostaslaufur 

Tveir og tveir vinna saman, mæla í 

uppskrift og hnoða deigið. Síðan er 

deigið flatt út og skipt í átta hluta, 

skinkumyrju smurt á, hver 

ferhyrningur svo lagður saman og 

snúið uppá. Penslað með eggi og sett 

í ofn, fylgst með bakstrinum og 

gengið frá á vinnusvæði. 

Ljósritað efni. 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur. 

 

 



 

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Gerdeig með fyllingu 
Eplalengja 

Tveir og tveir vinna saman, mæla í 
uppskrift og hnoða deigið. Síðan er 
deigið flatt út í 20x30 cm. stóra köku. 
Lengjan smurð í miðjunni með linu 
smjöri, eplabátum raðað ofan á og 
kanilsykri stráð yfir. Skorið beggja 
vegna í deighliðarnar á ská og 
ræmurnar lagðar yfir eplin til skiptis. 
Lengjan smurð með mjólk og 
kókosmjöli stráð yfir. 
Frágangur á meðan á bakstri stendur. 

  

19. - 23. mars. Gerbakstur 
Partýpítsur  

Tveir vinna saman og taka til í 
uppskrift, hnoða deigið og fletja út 
með kefli. Móta litlar pitsur með því 
að setja glas ofan á deigið og þrísta 
niður. Pitsasósa og ostur sett ofan á 
pítsurnar. Bakað og gengið frá á 
vinnusvæði. 

Ljósritað efni. 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur. 

 

 

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

2. - 6. Apríl 

2. apríl annar í 

páskum 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Döðlugott/smákökur 

Frágangur/þrif 

 

Tveir og tveir vinna saman, velja 
uppskrift, taka til hráefni í hana og 
setja á plötu og baka. Fylgjast með 
bakstrinum og ganga frá á sínu 
vinnusvæði. Þrif á ofnplötum. 

Ljósritað efni. 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur. 

 

 

9. – 13. apríl Frönsk súkkulaðiterta  

 

Tveir og tveir vinna saman og hjálpast 

að við að mæla í uppskrift og setja í 

form. Kakan sett í ofninn og fylgst 

með tímanum. Útbúið súkkulaðikrem 

sem sett er á kökuna þegar hún er 

bökuð. Allir ganga vel frá sínu svæði. 

Ljósritað efni. 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur. 

 

 



 

16. – 20. Apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

    

23. – 27. apríl     

30.– 4. Maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

    

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningard

agur 

    

14. – 18. maí     

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu 

23. – 15. Maí 

þemadagar 

    

28. maí – 1. 

Júní 

    



 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Námsmat: Hæfniviðmið og símat í öllum tímumum sem byggt er á mætingu, skapandi og vönduðum vinnubrögðum, samvinnu, og frágangi á vinnusvæði. 
Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 


