
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Lífsleikni 

Bekkur:  8.bekkur 

Kennarar: Ósk 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

23-25.ágúst 

Hvað er  lífsleikni 

Hugarkort og almenn 

kynning á vetrinum. 

Ekkert námsefni Spjall og hugarkort    

Vika 2 

28.-1.september 

Samskipti Frá kennara Umræður og gera lista yfir 

allt sem flokkast gæti 

undir samskipti. 

Sýnt fram á skilning á 

almennum mannréttindum, 

sett sig í spor fólks með 

ólíkan bakgrunn og rökrætt 

gildi þess. Rökrætt stöðu sína 

sem þátttakandi í 

samfélaginu, réttindi, skyldur 

og gildismat.  

 

Vika 3 

4.-8.september 

Samskipti frh.  Frá kennara Hvernig kemur maður 

fram við fólk, dýr, annað? 

Eru til góð og slæm 

samskipti? Ýmsar 

vangaveltur. 

Kunna að vera í hóp og 

lifa í samneyti við aðra. 

Námsmat  

Virkni í tímum og 

mætingar. Þetta á við í 

allan vetur. 

Vika 4 

11.-15.september 

Lífsleikni  Myndin Lífsleikni Gillz. 

1. hluti 

Pælingar og umræður eftir 

áhorf á myndina.  

Að umgangast aðra af 

virðingu. 

 

 



 
 

Vika 5 

18.-22.september 

Lífsleikni Myndin Lífsleikni Gillz. 

2.hluti 

Rætt verður það sem við á 

hverju sinni. 

  

Vika 6 

25.-29.september 

 Myndin Lífsleikni Gillz. 

3.hluti 

   

Vika 7 

2.-6.október 

 Myndin Lífsleikni 

Gillz.4.hluti. 

 Sýnt styrk til að bera 

ábyrgð á eigin lífi. 

Lífsháttum og heilbrigði. 

 

Vika 8 

9.-13.október 

Að vinna saman. 

Nemendur vinna saman í 

hópum og leysa valin 

verkefni.  

Hverjir eru góðir í að 

vinna með öðrum? Hverjir 

ekki? Hvað finnst ykkur? 

Er best að vinna einn eða 

með öðrum í hópastarfi til 

dæmis? 

 Sýnt fram á skilning á 

almennum mannréttindum, 

sett sig í spor fólks með 

ólíkan bakgrunn og rökrætt 

gildi þess. Rökrætt stöðu sína 

sem þátttakandi í 

samfélaginu, réttindi, skyldur 

og gildisma 

Umsagnir frá kennara og 

endurgjöf. 

Vika 9 

16.-20.október/vetrarfrí 

     

Vika 10 

23.-27.október 

Jákvæðni/ neikvæðni. 

Manneskjan sem er alltaf 

jákvæð/neikvæð hvað 

gerist hjá henni við ýmsar 

aðstæður. 

Lesa sögu um jákvæðni og 

neikvæðni.  Hvort er 

betra? Er alltaf hægt að 

vera jákvæður/neikvæður? 

Lestur, umræður og 

pælingar. 

Sýnt styrk til að bera 

ábyrgð á eigin lífi. 

Lífsháttum.  Hvað þýðir 

það að vera hluti af 

samfélagi? 

 

Vika 11 

30.-3.nóvember 

Jákvæðni/ neikvæðni frh. Efni frá kennara Nemendur fá viðfangsefni 

til að skrifa um, Annars 

vegar fjalla neikvætt um 

það og hinsvegar jákvætt. 

 Metið í A, B+, B, C+,C,D. 



 
 

Vika 12 

6.-10.nóvember. 

Ólíkir menningarheimar. 

Skoðum hvaða menningu 

við búum við miðað við 

aðrar þjóðir og menningu 

þeirra. 

Netið og efni frá kennara.  Hugleitt hver hann er í 

augum sjálfs síns og 

annarra útskýrt hvernig 

sjálfsmynd hans mótast af 

umhverfi og búsetu, 

stjórnmálum og 

félagslegum aðstæðum. 

 

Vika 13 

13.-17.nóvember 

Við borgum skatta og 

önnur gjöld á Íslandi. Til 

hvers gerum við það? 

Upplýsingar af neti og frá 

kennara. 

Skrifum niður í hvað 

skattpeningar okkar fara 

og hverjir borga skatt.  

Spáum í kostnað við að 

reka opinberar stofnanir 

og fleira. 

Sýnt styrk til að bera 

ábyrgð á eigin lífi. 

Lífsháttum og heilbrigði. 

Mikilvægi þess að allir 

taki þátt í að reka 

samfélagið. 

 

Vika 14 

20.-24.nóvember 

Áfram um menningu 

okkar.  

 Hvað myndi gerast ef 

enginn borgaði sín gjöld. 

Veltum því fyrir okkur og 

afleiðingunum. 

Sýnt styrk til að bera 

ábyrgð á eigin lífi. 

Lífsháttum og heilbrigði. 

 

Vika 15 

27.-1.desember 

Jólamenning víða um 

heim. 

Af netinu. Hvernig halda ýmsar 

þjóðir og trúflokkar jól? 

Menning annarra þjóða og 

okkar eigin. 

 

Vika 16 

4.-8.desember 

Jólamenning frh.     

Vika 17 

11.-15.desember 

 

Hvers vegna jólafrí.   Nemendur skrifa texta 

með og á móti jólafríi.  

Ekkert markmið Ekkert námsmat. 



 
 

18.-22.desember/Jólafrí 

hefst. 

     

 

Áætlun þessi gæti breyst, lengst eða styst eftir hvernig tekst að halda áætlun.. 

Stefanía Ósk Þorsteinsdóttir 

 

 


