
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Lífsleikni 

Bekkur:  6.bekkur 

Kennarar: Anna Björg, Ingibjörg, Jóhann og Jóna 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Að nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 

Uppbyggingastefnan Unnið með sögur úr bókinni  
Ég er bara ég. 

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 2 

22.-26.janúar 
Að nemandi geti borið kennsl á ólíkan 
bakgrunn fólks og virt frelsi þess til 
mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og 
lífshátta 

Uppbyggingastefnan Unnið með sögur úr bókinni  
Ég er bara ég. 

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

Að nemandi geti metið og brugðist við ólíkum 
skoðunum og upplýsingum á fordómalausan 
hátt 

Uppbyggingastefnan Rifja upp þarfirnar  og nemendur taka 
með sér upplýsingar heim . Nemendur 
finna út úr því hvaða þarfir eru ríkjandi 
hjá þeim. (2 tímar í viku)  

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Að nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti, einn sér og í 
samstarfi við aðra 

Uppbyggingastefnan Rifja upp þarfirnar  og nemendur taka 
með sér upplýsingar heim . Nemendur 
finna út úr því hvaða þarfir eru ríkjandi 
hjá þeim. (2 tímar í viku)  

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Að nemandi geti nefnt dæmi um gildi 
jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og 
rætt áhrif staðalímynda, sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra 

Uppbyggingastefnan Rifja upp þarfirnar  og nemendur taka 
með sér upplýsingar heim . Nemendur 
finna út úr því hvaða þarfir eru ríkjandi 
hjá þeim. (2 tímar í viku)  

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Að nemandi geti rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra 

Uppbyggingastefnan Skýr Mörk. Nemendur velja lífsgildi 
bekkjarins. Nemendur vinna 
veggspjald   

Virkni og vinna í tímum. 



 
 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Að nemandi geti rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar 
leikreglur með öðrum 

Uppbyggingastefnan Skýr Mörk. Nemendur velja lífsgildi 
bekkjarins. Nemendur vinna 
veggspjald   

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Að nemandi geti tekið þátt í samfélagsmálum 
á ábyrgan hátt 

Uppbyggingastefnan Skýr Mörk. Nemendur velja lífsgildi 
bekkjarins. Nemendur vinna 
veggspjald  

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

Að nemandi geti sýnt samferðafólki sínu 
tillitssemi og umhyggju 

Uppbyggingastefnan Besti bekkurinn  

Vinna með þarfirnar 
Að skipuleggja sig og setja sér 
markmið 

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 10 

19.-23.mars 
Unnið með þau markmið sem við eiga. Uppbyggingastefnan Besti bekkurinn  

Vinna með þarfirnar 
Að skipuleggja sig og setja sér 
markmið 

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Unnið með þau markmið sem við eiga. Uppbyggingastefnan Besti bekkurinn  

Vinna með þarfirnar 
Að skipuleggja sig og setja sér 
markmið 

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

Unnið með þau markmið sem við eiga. Ég er bara ég Unnið með sögur úr bókinni  
Ég er bara ég.  

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 13 

9.-13.apríl 
Unnið með þau markmið sem við eiga. Ég er bara ég Unnið með sögur úr bókinni  

Ég er bara ég. 
Virkni og vinna í tímum. 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

Unnið með þau markmið sem við eiga. Ég er bara ég Unnið með sögur úr bókinni  
Ég er bara ég. 

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 15 

23.-27.apríl 
Unnið með þau markmið sem við eiga. Bekkjarbragurinn Bekkjarfundur Virkni og vinna í tímum. 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Unnið með þau markmið sem við eiga. Ég er bara ég Unnið með sögur úr bókinni  
Ég er bara ég. 

Virkni og vinna í tímum. 



 
 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Unnið með þau markmið sem við eiga. Bekkjarbragur Bekkjarfundur Virkni og vinna í tímum. 

Vika 18 

14.-18.maí 
Unnið með þau markmið sem við eiga. Samkennd Umræður um hvað er samkennd, 

æðruleysi og önnur tilfinningaorð. 
Virkni og vinna í tímum. 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Unnið með þau markmið sem við eiga. Samkennd Umræður um hvað er samkennd, 
æðruleysi og önnur tilfinningaorð sem 
gætu hafa komið upp á jólahátíðinni. 

Virkni og vinna í tímum. 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Bekkjarbragur Bekkjarfundur Virkni og vinna í tímum. 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

    

 
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

Kennslubækur:     

    

Ýmsar bækur og verkefni tengd Uppbyggingarstefnunni. 

Ljósrit frá kennara. 

Efni af netinu. 

Ég er bara ég  Ásdís Olsen og Karl Ágúst Úlfsson 

Heimanám: Ekkert heimanám. 

Kennsluaðferðir:  Innlagnir frá kennara, skrifleg verkefni, hópverkefni, umræður, leikir. 

Námsmat:  
Leiðsagnarmat þar sem öll vinna nemenda og virkni í  tímum liggur til 
grundvallar. 




