
Kennsluáætlun 2019-2020 

8.bekkur 

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

Allur réttur til breytinga áskilinn 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning 

kannanna) 

1.tími Farið yfir kennslutilhögun og 
kennsluáætlun. Kynntar 
reglur í kennslueldhúsinu og 
umgengni.  
Verkefni úr vinnubók fyrir 
7.bekk 

Rætt um hollustu og hvernig er 
hægt að notfæra sér fæðuhringinn 
í að skipuleggja vel samsettar 
máltíðir. Nemendur vinna nokkur 
verkefni úr vinnubók fyrir 7.bekk. 

Gott og gagnlegt 3 ásamt 
ýmsum uppskriftum frá kennara 
úr bókum og af vefnum. 

Símat sem byggir á 

færni, umgengni, 

vinnubrögðum, virkni 

og hegðun. 

2.tími Ostavalhnetubrauð  Tveir vinna saman að uppskrift,  
skipta svo deiginu og hver gerir 
sitt bollubrauð. Hnoðar fallegar 
bollur og raðar þeim í hring á 
bökunarplötu, penslar og bakar. 
Gengið frá á vinnusvæði. 

Ljósrit frá kennara  

3.tími Sítrónu kús, kús með 
sætum kartöflum og 
lambakótelettum 

Nemendur vinna fjórir saman og 
taka til hráfnið sem þarf. Vatn og 
krydd látiið í pott fyrir kús, kús, 
það látið í pottinn þegar fer að 
sjóða og slökkt undir. Látið bíða í 
pottinum lokuðum. 
Lambakóteletturnar eru penslaðar 

Heimilisfræði fyrir unglinga 
Námsgagnastofnun 

 



með dionsinnepi og sítrónupipar 
stráð yfir. Kóteletturnar eru 
steiktar á pönnu þar til þær eru 
fallega brúnar.grænmetið skorið 
og hreinsað eins og uppskriftin 
segir til um sett á pönnu með olíu 
og látið krauma. Lagt á borð og 
gengið frá á vinnusvæði. Rétturinn 
borinn fallega fram. 

4.tími Pítsubotn – ítalskir 
hálfmánar með fyllingu 

Nemendur vinna tveir saman og 
laga deigið eins og stendur í 
uppskrift. Hnoða deigið og skipta 
því í fjóra jafnstóra parta og fletja 
hvern part í kringlótta köku. 
Fyllingin sett á kökurnar og þær 
settar saman og brúnirnar 
pressaðar með gaffli og bakað. 
Frágangur á vinnusvæði. 

Gott og gagnlegt 3 bls.29  

5.tími Fiskibolluþema 

Steiktar fiskibollur og 
Saltfiskbollur. 

Verkefninu er skipt á milli 
nemenda og allir hjálpast að við 
að útbúa fiskibollu hlaðborð. 
Hakka fiskinn, útbúa litlar bollur 
og steikja. Frágangur á vinnusvæði 
fyrir og eftir mat. 

Smáréttir Nönnu bls.118  

6.tími Möndlukaka með bleiku 
kremi 

   

7.tími Bóklegt 
Helstu næringarefnin í 

Kennari fer yfir næringarefnin í 
algengustu matvælum. 

Stuðst við bókina, Gott og 
gagnlegt fyrir 7.bekk 

 



fæðunni.  
Vatnsleysanleg og 
fituleysanleg vítamín. 

Vatnsleysanleg og fituleysanleg 
vítamín, hvaða vítamín eru það og 
hver er munurinn á þessum 
tveimur flokkum. 

bls. 8-11. 

8.tími Kjúklingaþema réttir frá 
ýmsum löndum 
Kínverskir kjúklingavængir 
Indverskur kjúklingaréttur 

Verkefninu er skipt á milli 
nemenda og allir hjálpast að við 
að útbúa kjúklinga hlaðborð. 
Nemendur fá fræðslu um 
krosssmit og hvað þarf að varast 
þegar unnið er með kjúkling og 
grænmeti. Frágangur á vinnusvæði 
fyrir og eftir mat. 

Smáréttir Nönnu bls.108 
Heimilisfræði unglingastig 
uppskriftir, Námsgagnastofnun 
bls.21 og 28. 

 

9.tími Dropasmákökur Nemendur vinna tveir saman og 
taka til í uppskrift. Hræra saman 
smjörlíki, sykur og egg setja síðan 
vökvann út í, vatn,vanillu-og 
möndludropa. Sigta þurrefnin út í  
og bæta súkkulaðidropunum 
varlega saman við. Deigið er sett á 
plötu með skeið og kökurnar 
bakaðar ljósbrúnar. 

Gott og gagnlegt fyrir 7.bekk 
bls. 26 

 

10.tími Kjúklingaþema réttir frá 
ýmsum löndum 
Kjúklingavængir með 
kryddmylsnu, Austurlenskur 
kjúklingaréttur 
 

Verkefninu er skipt á milli 
nemenda og allir hjálpast að við 
að útbúa kjúklinga hlaðborð. 
Frágangur á vinnusvæði fyrir og 
eftir mat. 

Smáréttir Nönnu bls.112 
Heimilisfræði unglingastig 
uppskriftir, Námsgagnastofnun 
bls.12. 

 

11.tími Frönsk súkkulaðiterta Nemendur vinna tveir saman að 
uppskrift. Bræða saman súkkulaði 
og smjör í potti, þeyta egg og 
sykur mjög vel saman. Blanda 

Heimilisfræði unglingastig 
uppskriftir, Námsgagnastofnun 
bls.16 

 



þessu tvennu mjög varlega saman 
með sleikju og sigta svo þurrefnin 
saman við. Setja í hátt form og 
baka. Ganga frá á vinnusvæði 

12.tími Tapas  

Beikonvafðir ávextir, chorizo 
teningar og ólífur, patatas 
bravas og steiktar chili-
rækjur. 

Verkefninu er skipt á milli 
nemenda og allir hjálpast að við 
að útbúa tapas hlaðborð. 

Frágangur á vinnusvæði fyrir og 
eftir mat. 

Smáréttir Nönnu bls.105  

13.tími Bóklegur tími Verkefni frá kennara sem metið er 
til einkunnar. 

  

14.tími Nemendur velja sér 
uppskrift með aðstoð 
kennara sem þeir treysta 
sér til að vinna 

Einstaklingsverkefni Ljósrit frá kennara  

 


