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Áfangalýsing:    
Í áfanganum er farið í matseðlagerð fyrir almennt fæði og sérfæði í almennum mötuneytum og að tengja 
saman matseðil fyrir almennt fæði og sérfæði. Einnig matseðla fyrir mismunandi hópa s.s. börn, unglinga, 
aldraða, íþróttafólk og einstaklinga frá mismunandi menningarheimum Lögð er áhersla á sérstöðu íslenskra 
afurða og val á þeim með hliðsjón að íslenskum matarháttum. 
 

Markmið: 
Þekkingarviðmið  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• matseðlagerð fyrir almennt fæði og sérfæði 

• hvernig menning þjóða og trúarbrögð tengjast matarhefð 

• að greina sérstöðu Íslands með hliðsjón að matargerð, hreinleika afurða og gæða 

• notkun hugbúnaðar til útreikninga á næringargildi 
Leikniviðmið  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• semja matseðla fyrir almennt fæði og sérfæði 

• velja hráefni með tilliti til uppskerutíma og næringargildis 

• tengja saman matarhefðir, trúarbrögð og menningu ólíkra hópa við matseðlagerð 

• nota hugbúnað til útreikninga á næringargildi 
Hæfniviðmið  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 
að: 

• beita faglegri gagnrýni við gerð og frágang matseðla fyrir almennt fæði og sérfæði 

• útbúa matseðil þar sem tekið er tillit til ólíkra trúarbragða og menningar þegar það á við 

• rökstyðja val sitt á hráefni með áherslu á næringargildi og íslenska matarhefð 

• til að tjá sig á skapandi og ábyrgan hátt um íslenska matarhætti 

  

Námsgögn:    
Öll námsgögn áfangans eru birt á kennsluvef Innu. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Lota 1 / 5. sept. Hvernig reikna ég orkugildi 
máltíða. 

Matseðlar: 
mötuneytismatseðlar fyrir 
mismunandi hópa 

Neyslukönnun: Einn dagur allar máltíðir 

Skoðun á eigin neyslu og útreikningur á 
orkuinnihaldi 

15 % 

Lota 2 / 26. sept. Sérfæðismatseðlar Matseðill fyrir almennt fæði með áherslu 
á uppskeru haustsins og valið 
sérfæðismatseðill með áherslu á 
eldriborgara 

20 % 

Lota 2 / 17.okt.  Matseðlamappa: 

Vikumatseðill fyrir mötuneyti, (20%) 
hádegisverður 

sérfæðis matseðill fylgir: 

A) fyrir ofnæmisfæði á leikskóla (15%) 

B) fyrir maukfæði M3 á hjúkrunarheimili.                         
(15 %) 

Orkuútreikningur máltíðar fyrir 1 
dag.(15) 

65% 

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:    
 
 

Matsform: x Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Skriflegt verkefni Neyslukönnun: Einn dagur allar máltíðir 

Skoðun á eigin neyslu og útreikningur á orkuinnihaldi 

15 % 

Árstíðarbundinn 
matseðill 

Matseðill fyrir almennt fæði með áherslu á uppskeru haustsins og valið 
sérfæðismatseðill með áherslu á eldriborgara 

20 % 

Vikumatseðill Vikumatseðill fyrir mötuneyti, (20%) hádegisverður 20 % 

Sérfæðismatseðill A Vikumatseðill fyrir ofnæmisfæði á leikskóla 15 % 

Sérfæðismatseðill B Vikumatseðill fyrir maukfæði M3 á hjúkrunarheimili 15 % 

Orkuútreikningur Orkuútreikningur á einum degi í matseðlamöppu 15 % 

   

 Samtals: 100% 

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 

Annað: Skiladagur Matseðlamöppu er 14.11.2020 

 
Öllum verkefnum er skilað á kennsluvef Innu. 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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