
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Lífsleikni 

Bekkur:  10.bekkur 

Kennarar: Ósk 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

24.-31.ágúst 

Hvað er  lífsleikni 

Hugarkort og almenn 

kynning á vetrinum. 

Ekkert námsefni Spjall og hugarkort    

Vika 2 

3.-7.september 
Persónusaga Verkefni á blöðum Ritun  Sýnt fram á mikilvægi 

þess að bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum.  

Allt námsmat miðast við 

hæfniviðmið og verða 

nemendur metnir eftir 

hvert og eitt hæfniviðmið. 
Vika 3 

10.-15.september 
Persónusaga 

framhald. 

Verkefni á blöðum Ritun  Námsmat  

Virkni í tímum og 

mætingar. Þetta á við í 

allan vetur. 
Vika 4 

17.-21.september 
Kynin og munurinn Efni af netinu Pælingar og 

umræður 

Getur beitt hugtökunum 

kyn, kynhneigð og 

kynhlutverk. 

 

 

Vika 5 

24.-28.september 
Störf í boðinu Efni frá kennara Búa til lista yfir störf og 

umræður um ólík störf 

eftir kyni. 

Hvaða hlutverki þjóna í 

kyngervi einstaklinga og 

sjálfsmynd. 

 

Vika 6 

1.-5.október 
Framtíðarstarfið Ekkert Ritun og umræður Vegið og metið áhrif 

fyrirmynda og staðalmynda. 

Hefur áræði til að móta eigin 

ímynd. Lífsstíl og lífsskoðun 

á sjálfstæðan og ábyrgan 

hátt. 

 



 
 

Vika 7 

8.-12.október 
Hvað kostar þú í 

dag? 

Frá kennara Búa til lista yfir þá hluti 

sem við eigum og 

verðmæti þeirra 

Sýnt styrk til að bera 

ábyrgð á eigin lífi. 

Lífsháttum og 

heilbrigði. 

 

Vika 8 

18.-22.október 

Vetrarfrí 

    

 
 

Vika 10 

23.-26.október 
Kaupum okkur íbúð 

og bíl 

netið  einstaklinga og samfélags og 

þeim tilboðum sem eru í 

boði. 

 

Vika 11 

29.2.nóvember 
Rekstur heimilis og 

íbúðar. 

Efni frá kennara Allir eiga sína íbúð og 

reikna út hvað það 

kostar. 

Hugleitt hver hann er í 

augum sjálfs síns og annarra 

útskýrt hvernig sjálfsmynd 

hans mótast af umhverfi 

 

Vika 12 

5.-9.nóvember. 
Að eiga ungling á 

heimilinu. 

Gögn frá nemendum 

sjálfum. 

Hugsa um og skrifa hjá 

sér hvað það kostar að 

eiga ungling í dag. 

og búsetu, stjórnmálum og 

félagslegum aðstæðum. 
 

Vika 13 

12.-16.nóvember 
Að eiga ungling frh.  Gögn af neti og frá 

nemendum. 

Umræður um hvað 

kostar að eiga ungling. 
Sýnt styrk til að bera 

ábyrgð á eigin lífi. 

Lífsháttum og heilbrigði. 

 

Vika 14 

19.-23.nóvember 
Að eignast barn Efni frá kennara Hvað fylgir því að 

eignast barn. 
Sýnt styrk til að bera 

ábyrgð á eigin lífi. 

Lífsháttum og heilbrigði. 

 

Vika 15 

26.-30.nóvember 
Að eignast barn frh  Umræður og skráning um 

hvað það þýðir að vera 

foreldri. 

Greint mynstur mannlegra 

athafna sem móta og 

breyta umhverfi og 

búsetuskilyrðum. 

 

Vika 16 

3-7.desember 
Fjölskyldan  Þurfa ungir foreldrar að 

búa í foreldrahúsum? 
  

Vika 17 

10.14.desember 
Jólamynd  .   

17.-20.desember svo 

hefstJólafrí. 
Jólamynd     

 

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



 
 
Stefanía Ósk Þorsteinsdóttir 

 


