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21.9 Menntagildi verkgreina
Verkgreinar í grunnskóla eiga það sameiginlegt að stuðla að alhliða þroska nemenda 
og búa þá undir daglegt líf og frekara nám á sviði verkgreina. Undir verkgreinar heyra 
hönnun og smíði, textílmennt og heimilisfræði. Í þeim fá nemendur tækifæri til að beita 
ímyndunarafli sínu, sköpunargáfu, þekkingu og verkfærni til að takast á við umhverfi sitt 
í markvissum tilgangi. Nemendur þjálfa hæfileika til að leita lausna á vandamálum, verða 
sjálfstæðir í verki, og læra að líta eigin verk og ákvarðanir gagnrýnum augum. Verkleg 
kunnátta hvílir á hefðum, tækni og verklagi sem mikilvægt er að nýjar kynslóðir tileinki sér. 
Nemandinn fæst við verkefni sem hæfa þroska hans, gerir tilraunir og nýtir tækni í vinnu 
sinni. Þetta eykur sjálfsöryggi og starfsánægju og gefur jafnframt tækifæri til sköpunar.

Verkgreinar sem kennslugreinar eiga sér langa sögu. Markmið þeirra hefur bæði verið 
að búa nemendur undir verkleg störf og einnig stuðla að alhliða þroska þeirra. Umhverfi 
okkar byggist að miklu leyti á tækni sem er einn af skapandi þáttum menningar og 
mótar ásýnd hennar, inntak, merkingu og tilgang. Í starfsumhverfi nútímans eru gerðar 
sífellt auknar kröfur til tækniþekkingar og skilnings. Í verkgreinum öðlast nemendur 
skilning á umhverfi sínu sem og grundvallarþekkingu. Verkfærni og skilningur, sem 
byggist á rótgrónum hefðum handverks, er einnig undirstaða að öflugri verkmenningu 
og nýsköpun. Að skilja og vera læs á umhverfið er forsenda þess að hafa áhrif á það.

Kennsla verkgreina er liður í því að skapa virðingu og jákvætt viðhorf til verklegrar 
vinnu og er einnig undirbúningur undir framhaldsnám í verklegum greinum. Hlutverk 
kennarans er að leiða nemandann þannig að hann verði sjálfstæður í verki, öðlist færni 
í að leysa vandamál, þjálfi eigið fagurskyn og skynhreyfifærni. Verkgreinar eru því hvoru 
tveggja góður undirbúningur undir lífið og frekara nám. 

21.10 Hæfniviðmið fyrir heimilisfræði
Heimilisfræði fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. 
Greininni er ætlað að stuðla að góðu heilsufari, heilbrigðum lífsháttum og neysluvenjum, 
jafnrétti, hagsýni, fjármálalæsi, neytendavitund og verndun umhverfis. Í heimilisfræði 
gefst tækifæri til að hafa áhrif á lífsstíl nemenda með markvissri fræðslu um hollustu og 
holla matargerð. Til að vita hvað felst í hollustu og heilbrigði er nauðsynlegt að vera læs á 
upplýsingar í umhverfinu sem snerta heilsufar. Þannig stuðlar heimilisfræði að getu til að 
meta og greina áreiðanleika upplýsinga og hæfni til að taka sjálfstæðar ákvarðanir sem 
stuðla að heilsu og vellíðan. Mótun matarvenja hefst þegar í bernsku og árangursríkast 
er talið að leggja áherslu á jákvæða umfjöllun um hollt fæðuval. Að þessu ætti í kennsla 
í heimilisfræði að miða.

Þekking og leikni í heimilisstörfum er kjarni heimilisfræðinnar og honum tengjast allir 
þættir námsins, fræðilegir sem verklegir. Heimilisfræði er að upplagi verkgrein og í 
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henni eru órjúfanleg tengsl milli næringarfræði, matreiðslu og hreinlætis. Til að styrkja 
þessi tengsl er mikilvægt að samþætta kennslu í matreiðslu og næringarfræði. Það 
auðveldar nemendum að átta sig á því hvaða næring er í matnum og hvernig best er að 
matreiða hann til að varðveita næringarefnin sem best. Góð þekking á næringarfræði er 
nauðsynlegur undirbúningur undir heimilishald og foreldrahlutverk síðar meir. Opinberar 
ráðleggingar (Lýðheilsustöðvar/Landlæknis) um mataræði og næringu skulu hafðar til 
hliðsjónar við kennslu í matreiðslu og næringarfræði.

Góð leið til að kynnast menningu og siðum þjóða er að kynnast matarhefð þeirra. 
Félagslegt gildi matar er mikilvægt bæði í daglegu lífi og við tækifæri eins og veislur og 
hátíðarhöld þar sem matur gegnir jafnan stóru hlutverki. 

Mikilvægt er að heimilisfræðin taki mið af umhverfissjónarmiðum og veiti innsýn í vistfræði 
og glæði áhuga á umhverfisvernd og sjálfbærum lífsháttum. Einnig er mikilvægt að 
nemendur verði upplýstir neytendur og læri að velja matvörur og aðrar neysluvörur með 
því að lesa á umbúðir og vera gagnrýnir á auglýsingar og upplýsingar sem þeim berast 
frá umhverfi og fjölmiðlum. Mikilvægt er að efla með nemendum kostnaðarvitund um 
heimilishald, ekki síst miðað við eigin neyslu og fjölskyldunnar og læri að gera innkaup 
á hagkvæman hátt.

Í hæfniviðmiðum í heimilisfræði eru dregin saman í flokka viðmið sem eru lík að upplagi. 
Þetta er gert til að auðvelda kennurum að hafa yfirsýn yfir þá námsþætti sem verið er 
að vinna með hverju sinni. Gert er ráð fyrir að unnið sé með þá samhliða eftir eðli og 
umfangi hvers námsþáttar. Hæfniviðmiðin eru opin og gefa kennurum tækifæri til að 
útfæra kennsluna eftir eigin höfði og velja sínar leiðir til að nálgast þau. Þetta gefur færi 
á að nota fjölbreytta kennsluhætti.

Hæfniviðmið í heimilisfræði koma til viðbótar sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og 
verkgreina
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Við lok 10. bekkjar  
getur nemandi:

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

•	 greint aðalatriði næringar-
fræð  innar og útskýrt tengsl 
nær ingarefna, hráefna og 
mat reiðslu,

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

•	 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.

Við lok 7. bekkjar  
getur nemandi:

•	 tjáð sig um heilbrigða lífshætti 
og tengsl þeirra við heilsufar,

•	 tjáð sig um aðalatriði 
næringarfræðinnar,

•	 farið eftir leiðbeiningum 
um hreinlæti og þrif tengdu 
heimilishaldi,

•	 gert sér grein fyrir helstu 
kostnaðarliðum við 
heimilishald og sé meðvitaður 
um neytendavernd.

Við lok 4. bekkjar  
getur nemandi:

•	 tjáð sig á einfaldan hátt um 
heilbrigða lífshætti,  

•	 valið hollan mat og útskýrt 
áhrif hans á líkama og líðan, 

•	 farið eftir einföldum leið bein-
ingum um hreinlæti og þrif,

•	 tjáð sig um helstu kostnaðar-
liði við matargerð og heimilis-
hald almennt.

Matur og lífshættir

Við lok 10. bekkjar  
getur nemandi:

•	 skipulagt og matreitt fjöl -
breytt ar, hollar og vel sam-
sett ar máltíðir úr algengu og 
nýstárlegu hráefni með áherslu 
á hagkvæmni og nýtni, 

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

•	 greint frá viðbrögðum við 
slysum  á heimilum,

•	 nýtt margvíslega miðla til að 
afla upplýsinga á gagnrýninn 
hátt  um næringafræði, 
neyt endamál, hagkvæmni í 
inn kaupum, aukefni, geymslu 
og matreiðslu. 

Við lok 7. bekkjar  
getur nemandi:

•	 matreitt einfaldar og hollar 
máltíðir og nýtt hráefnið sem 
best,

•	 unnið sjálfstætt eftir upp-
skriftum og notað til þess 
algengustu mæli- og eldhús-
áhöld,

•	 greint frá helstu orsökum 
slysa á heimilum og hvernig 
má koma í veg fyrir þau,

•	 nýtt margvíslega miðla til 
að afla upplýsinga er varða 
matreiðslu, næringarfræði og 
meðferð matvæla. 

Við lok 4. bekkjar  
getur nemandi:

•	 útbúið með aðstoð einfaldar 
og hollar máltíðir, 

•	 farið eftir einföldum uppskrift-
um og notað til þess einföld 
mæli- og eldhúsáhöld,

•	 sagt frá helstu hættum sem 
fylgja vinnu í eldhúsi, 

•	 nýtt ýmsa miðla til að afla 
upp lýsinga um einfaldar upp-
skriftir.

Matur og vinnubrögð
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21.11 Hæfniviðmið fyrir hönnun og smíði
Hönnun og smíði sem námsgrein á sér langa sögu. Markmið námsins er fyrst og fremst 
að gera nemendur sjálfstæða í verki, stuðla að vinnugleði og virðingu fyrir vinnu, þjálfa 
einbeitingu, iðjusemi og verkfærni. Auk þess er lögð áhersla á handverk, menningu 
og tengsl við verklegt framhaldsnám. Námsgreinin byggir því í senn á rótgrónum 
handverkshefðum og almennum áherslum um uppeldi og menntun.

Í hönnun og smíði er áhersla lögð á að nemandinn verði sjálfstæður í verki og öðlist færni 
í að smíða hluti með fjölbreyttum efnum, verkfærum og tækni. Hann öðlast þekkingu 
og færni sem hann getur yfirfært á starfsvettvang, tómstundir eða heimilishald. Lögð 
er áhersla á að nemandinn sé virkur í hönnunarferli og móti útlit og uppbyggingu hluta 
miðað við notkun þeirra. Þar fléttast einnig inn áhersla á nýsköpun og hagnýtingu 
þekkingar. Nemandinn hefur þannig áhrif á umhverfi sitt og er um leið hvattur til að sýna 
umhverfinu nærgætni og virðingu. 

Við lok 10. bekkjar  
getur nemandi:

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

•	 rætt þátt auglýsinga og upp-
lýsinga um merkingar, verð og 
gæði neysluvara í tengslum við 
neytendavernd og  tjáð sig um 
gæði, geymslu og aukefni í 
matvælum.

Við lok 7. bekkjar  
getur nemandi:

•	 tengt viðfangsefni heimilis-
fræðinnar við jafnrétti og 
sjálfbærni og áttað sig á 
uppruna helstu matvæla,

•	 skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið 
útlit og gæði matvæla og 
útskýrt hvernig á að geyma 
þau.

Við lok 4. bekkjar  
getur nemandi:

•	 sett viðfangsefni heimilis-
fræðinnar í einfalt samhengi 
við sjálfbærni,

•	 skilið einfaldar umbúða-
merkingar.

Matur og umhverfi

Við lok 10. bekkjar  
getur nemandi:

•	 sagt frá íslenskri og erlendri 
matarmenningu og matreitt 
ýmsa þjóðarrétti

Við lok 7. bekkjar  
getur nemandi:

•	 tjáð sig um ólíka siði og 
venjur, og þjóðlegar íslenskar 
hefðir í matargerð. 

Við lok 4. bekkjar  
getur nemandi:

•	 tjáð sig á einfaldan hátt 
um jákvæð samskipti við 
borðhald, helstu hátíðir 
Íslendinga, siði sem þeim 
fylgja og þjóðlegan mat.

Matur og menning


