
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Lífsleikni  

Bekkur:  10.bekkur 

Kennarar: Ósk 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
    

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

greint mynstur mannlegra athafna sem móta og 
breyta umhverfi og búsetuskilyrðum 

AÐ eiga ungling. Verkefnahefti frá kennara. Verkefnaheftið er 
metið til einkunnar, 
50% á móti almennri 
ástundun og hegðun. 

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

tekið ábyrga afstöðu í eigin fjármálum og neyslu, 
verði gagnrýninn neytandi og geti sett sér markmið á 
grundvelli þekkingar á fjármálaumhverfi einstaklinga 
og samfélags og þeim tilboðum sem eru í boði 

Hvernig unglingur ertu og 
ef þú ættir unglinga, 
myndir þú ala þá öðruvísi 
upp en þú ert alin/n upp? 

Umræður  

Vika 4 

4.-8.febrúar 
tekið ábyrga afstöðu í eigin fjármálum og neyslu, 
verði gagnrýninn neytandi og geti sett sér markmið á 
grundvelli þekkingar á fjármálaumhverfi einstaklinga 
og samfélags og þeim tilboðum sem eru í boði 

Hvað kostar að eiga 
ungling? Umræður um 
það og rökræður. 

Umræður  

Vika 5 

11.-15.febrúar 
tekið ábyrga afstöðu í eigin fjármálum og neyslu, 
verði gagnrýninn neytandi og geti sett sér markmið á 
grundvelli þekkingar á fjármálaumhverfi einstaklinga 
og samfélags og þeim tilboðum sem eru í boði 

Þegar barn eignast barn.   

Vika 6 

18.-22.febrúar 
sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu 
fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, 
félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

Snemmbær ólétta ungra 
stúlkna. Hver ber 
ábyrgð,kostnaður,aðstæð
ur of fleira. 

Vangaveltur og umræður.  

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

greint mynstur mannlegra athafna sem móta og 
breyta umhverfi og búsetuskilyrðum 

Snemmbær ólétta ungra 
stúlkna. Hver ber 
ábyrgð,kostnaður,aðstæð
ur of fleira. 

Vangaveltur og umræður  



 
Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og 
útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd 

Kynfræðsla   

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og 
útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd 

kynfræðsla   

Vika 10 

18.-22.mars 
beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og 
útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd 

kynfræðsla   

Vika 11 

25.-29.mars 
lýst margbreytileika tilfinninga og bent á víxlverkun 
tilfinninga, hugsunar, hegðunar og samskipta, 

Sambönd   

Vika 12 

1.-5.apríl 
sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og 
heilbrigði, 

Sambönd   

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu 
fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, 
félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

Sambönd   

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

sett sér markmið og framtíðaráætlun, til að stefna að 
í framtíðinni í samræmi við eigin styrkleika og áhuga. 

Framtíðarspá. Hvernig sérðu þig í 
framtíðinni. Verða miklar 
breytingar miðað við 
ástandið í heiminum í dag. 
Vangaveltur og umræður. 

 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

• rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, 
réttindi, skyldur og gildismat, sýnt ábyrgð í 
samskiptum, umgengni og lífsháttum, m.a. með vísan 
til réttinda samkvæmt alþjóðasáttmálum, 

Hvað er að frétta? Námsefni það sem eftir er 
annar verður að fylgjast 
með fréttum og ræða þær 
sem standa upp úr.  
Mismunandi fréttir 

 

Vika 17 

6.-10.maí 
 Hvað er að frétta? Námsefni það sem eftir er 

annar verður að fylgjast 
með fréttum og ræða þær 
sem standa upp úr.  
Mismunandi fréttir 
 
 

 



 
Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við 
þeim á fordómalausan og réttsýnan hátt, 

Hvað er að frétta? Námsefni það sem eftir er 
annar verður að fylgjast 
með fréttum og ræða þær 
sem standa upp úr.  
Mismunandi fréttir 

 

Vika 19 

20.-24.maí 
    

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

    

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

Útivistardagar Óákveðið námsefni.   

 


