
 

Heimilisfræði 10.bekkur 

2022-2023 

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

Kennarar:  

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

             1. 

Kynning á smiðju. 

Blómkálssúpa og brokkolísúpa, 

ostabrauð.  

Nemendur eru í 17 skipti í heimilisfræði. 

Fræðsla og kynning á efni hvers tíma fer 

fram í upphafi tímans. Nemendur vinna  

ýmist einstaklings verkefni eða þrjú til 

fjögur saman að verkefni dagsins. 

Fjórir vinna saman, tveir gera súpuna og 

tveir brauðið svo hjálpast allir að við að 

ganga frá og leggja á borð. 

Frágangur eftir borðhald. 

Ljósrit  

 

             2. Amerískar pönnukökur 
Himneskar egg og beikonskálar 

Þrír vinna saman. Einn ú hverjum hópi 

bakar amerískar pönnukökur en hinir 

tveir útbúa beikonskálar með eggjum.  

Allt hráefni í pönnukökurnar er sett 

saman í skál og hrært þar til deigið er 

kekkjalaust. Pönnukökupannan er 

hituð og pönnukökurnar steiktar. 

Borið fram með rjóma og sultu. 

Skorpan er skorin af brauðinu og 

mótaðar litlar skálar úr því, 

beikonsneið er vafið uðan um hverja 

skál og sett í vel smurt eldfast 

múffuform. Eitt egg er brotið í hverja 

skál, salti, pipar og ferskum 

kryddjurtum er stráð yfir og ostur ef 

Uppskriftir fyrir unglingastig 

Námsgagnastofnun  
Ljósrit 

 



 

vill. Ferskt salat og hvítlaukssósa með. 

 

             3. 

 

Íslensk kjötsúpa 

Pönnukökur með rjóma 

Fjórir vinna saman og skipta með 

sér verkum, tveir baka og tveir 

skera niður í súpuna. 

Þeir sem baka fara eftir 

uppskriftinni og skiptast á að 

steikja. 

Kjötið er hreinsað, skorið í bita og 

látið út í sjóðandi vatn ásamt 

kjötkrafti. Froðan er veidd ofan af 

pottinum þegar kjötið fer að sjóða. 

Grænmetið er hreinsað og skorið í 

bita og sett útí með kjötinu. Soðið 

og smakkað til. Kartöflur eru 

soðnar og bornar fram með 

súpunni. Frágangur á vinnusvæði, 

lagt á borð og gengið frá eftir 

matinn. 

Ljósrit  

Uppskriftir fyrir unglingastig 

Námsgagnastofnun. 

 

             4.  

Muffins með smjörkremi 

Allir baka muffins eftir uppskrift, 
hræra smjörkrem og sprauta á 
kökurnar með sprautupoka þegar 
þær eru kaldar. Ganga frá á 
vinnusvæði og taka kökurnar með 
heim. 

Ljósrit 

 

             5. Fylltar beikonvafðar 
kjúklingabringur 

Sætar kartöflur og ferskt 
salat. 

Ítölsk brauð með hvítlauks og 
ostafyllingu 

Þrír vinna saman. Kjúklingabringunum 
er skipt í fjóra parta og hver partur 
flattur út með buffhamri. Rjómaosti 
og piparosti er blandað saman og 
þeir smurðir á hvern part. Pörtunum 
rúllað saman með beikoninu og fest 
með tannstöngli. Beikonrúllurnar  
settar í eldfast mót og inn í ofn. Sætar 

Ljósrit 

 
 
 
 
 
 



 

 kartöflur skornar í litla kubba, 
kryddaðar, olía sett yfir og settar inn í 
ofn líka. Ferskt salat borið fram með 
matnum. Einn úr hverjum hóp bakar 
tvær uppskriftir af brauðinu og því er 
svoskipt á milli þegar það er bakað 
og haft með kjúklingnum. Lagt á borð 
og gengið frá á vinnusvæði.  

              6. 

 Pítsasnúðar - kanilsnúðar 

Tveir vinna saman, velja uppskrift og 
taka til í deigið, skipta svo deiginu og 
hver gerir sína snúða. Hjálpast að við 
frágang á meðan á bakstri stendur. 

Ljósrit 

 

              7. 

 

Pestókjúklingur og NAN-
brauð 

Vatnsdeigsbollur með rjóma 
og kremi 

Fjórir vinna saman, einn bakar 
vatnsdeigsbollur, einn bakar Nan-
brauð og tveir útbúa kjúklingaréttinn. 
Kjúklingabringurnar brúnaðar á 
pönnu og settar í eldfast mót. 
Hvítlaukurinn er léttsteiktur og bætt 
svo á pönnuna, matreiðslurjóma, 
piparosti, rauðu pestó, soyasósu og 
tabaskco sósu. Þegar sósan er tilbúin 
er henni hellt yfir kjúklinginn og hann 
lárinn inn í ofn. 

Hrísgrjón soðin til að hafa með. 

Frágangur að loknu borðhaldi. 

Ljósrit 

 

              8. 

 
Góð og fljótleg rúlluterta með 

súkkulaðikremi   

Hver og einn gerir sína rúllutertu. Egg 
og sykur þeytt saman þar til það 
verður ljóst og stíf, þurrefnunum bætt 
út í og síðast vatninu. Sett á 
bökunarplötu með bökunarpappír á 
annar bökunarpappír settur á borðið 
og stráð yfir hann sykri. Þegar kakan 

 Ljósrit 

 
 



 

er bökuð er henni hvolft á sykurstráða 
pappírinn. Kremið hrært og smurt á 
kökuna þegar hún er köld og henni 
rúllað upp. Frágangur á vinnusvæði.  

               9. 

Steikt buff með lauk og 
kartöflur 
Frönsk súkkulaðiterta 

Fjórir vinna saman og skipta 
með sér verkum. Tekið til 
hráefni í kökuna og hún bökuð 
eftir uppskrift. Hráefnunum fyrir 
buffin er blandað vel saman í 
höndunum og mótuð buff. 
Buffin steikt vel báðum megin 
þar til góð steikingarhúð hefur 
náðst. Þá er buffin færð yfir í 
eldfast mót og sett inn í 170 
gráðu heitan ofn á meðan sósan 
er útbúin. Smjörinu fyrir sósuna 
er því næst bætt út á sömu 
pönnu. Þá er laukurinn steiktur 
á pönnunni við fremur lágan til 
meðalhita og hrært reglulega í 
lauknum. Því næst er hveitinu 
sáldrað yfir laukinn og 
vökvanum bætt út í smátt og 
smátt á meðan hitinn er 
hækkaður undir pönnunni og 
hrært stöðugt. Kryddað með 
salti og pipar. 

Eldhússögur 
Ljósrit 

 

              10.     Ostaslaufur  

 

Tveir vinna saman og hjálpast að 

við að taka til í uppskriftina, hræra 

og hnoða. Deiginu skipt í tvennt, 

Ljósrit  



 

hver og einn fletur sitt deig út í 

ferhyrning og skiptir í fjóra parta. 

Smurostur er smurður á miðjuna á 

hverjum ferhyrning og hliðarnar 

brotnar inn að miðjuog snúið 

tvisvar upp á deigið. Raðað á 

pappírsklædda plötu, penslað með 

eggi, sesamfræjum stráð yfir og 

bakað. 

Frágangur á vinnusvæði á meðan 

á bakstri stendur. 

              11. 

 
Pítubrauð-fylling 

Döðlukaka með dásamlegri 
karamellusósu 

Hver og einn mælir öll hráefni í skál, 
hrærir, hnoðar, mótar tvær flatar 
kökur og bakar. Hver og einn brytjar 
það hráefni sem hann vill hafa inni í 
sinni pítu. Tvær kökur eru bakaðar og 
hafðar í eftirrétt. Frágangur að loknu 
borðhaldi. 

Ljósrit  

             12.       

Kleinur 

Steiking - eldvarnarteppi 

Tveir vinna saman, mæla í uppskrift 
og hræra saman. Deigið er hnoðað á 
borði, deiginu skipt í tvennt og flatt 
út í um það bil 1 cm þykka 
ferhyrninga. Deigið skorið langsum 
og svo þversum á ská með 
kleinujárni, gat skorið í miðjuna á 
hverri kleinu og svo er snúið upp á 
deigið og raðað á plötu. Kleinurnar 
eru svo steiktar upp úr feiti sem hituð 
er í potti. 

Uppskriftir fyrir unglingastig 

Námsgagnastofnun 

 



 

Frágangur þegar búið er að steikja. 

              13. 

Sjávarréttasúpa 
Hvítlauksbrauði 

Fjórir vinna saman hreinsa og skera 
grænmetið. Allt krydd mælt í skál, 
potturinn hitaður með olíunni og 
laukurinn látinn krauma, grænmetinu 
bætt út í og vatni, niðursoðnum 
tómötum og ferskjum bætt við og 
soðið. Fiskurinn skorinn í munnbita 
og bætt út í ásamt rjómanum og 
soðið í stuttan tíma. Hráefni í 
hvítlauksbrauðið mælt í skál í þeirri 
röð sem sagt er til um í uppskriftinni. 
Deigið hrært, hnoðað og flatt út á 
ofnplötu, penslað með fyllingunni og 
bakað. Frágangur á meðan á bakstri 
stendur. Lagt á borð og gengið frá 
eftir borðhald. 

Ljósrit   

             14. 
Smákökur – val um þrjár 
tegundir 

Tveir vinna saman og velja sér 
uppskrift og vinna eftir henni. 

Frágangur á meðan á bakstri stendur. 

Ljósrit   

              15. 

 

Isgerð – Toblerone – bláberja 
og súkkulaðiís 

Bakaðar ísskálar 

Nemendur læra að útbúa ís og setja í 
frysti. 

Ísskálar bakaðar eftir uppskrift til að 
hafa undir ísinn í næsta tíma. 

Ljósrit   

              16. 

 

Doritos kjúklingur – hrísgrjón 
og sýrður rjómi 

Ís frá fyrri tíma, ferskir 
ávextir og íssósur  

Kjúklingabringurnar skornar í bita, 
steiktar á pönnu og kryddaðar eftir 
smekk. Doritos snakk er sett í botninn 
á eldföstu móti ostasósa þar ofan á 
og síðan salsa sósa. Þá eru 
kjúklingabitarnir settar ofan á og 

Ljósrit   



 

ostur yfir. Soðin hrísgrjón eins og 
segir til á pakkanum. Lagt á borð og 
gengið frá á vinnusvæði. 

               17. 
Þrif á ofnum og ofnplötum 
Þeytingur – búst  

Nemendur þrífa bakarofnana og 
helluborðin. Þegar búið er að þrífa 
blanda nemendur sér búst. 

 

 
 
 
 

  

 


