
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Lífsleikni 

Bekkur:  8.bekkur 

Kennarar: Ósk 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
    

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

útskýrt margbreytileika trúarbragða og 
lífsviðhorfa og greint áhrif þeirra á líf 
einstaklinga, hópa og samfélaga, 

Námsefnið byggist á 
samskiptum fólks. Ólíkur 
bakgrunnur,siðir og venjur. 

Skam, þættir um unglinga 
og samskipti þeirra á milli 
við hvert annað, foreldra 
þeirra og skólasamfélagið. 

Hegðun,ástundun.þátttaka 
í tímum og einhver 
verkefnavinna.  

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

fengist við og greint viðfangsefni sem snerta 
trú, lífsviðhorf og siðferði og tengjast 
spurningum um merkingu og tilgang lífsins 

Samfélag,ólík samfélög og lík.  Skam  

Vika 4 

4.-8.febrúar 
lýst margbreytileika tilfinninga og bent á 
víxlverkun tilfinninga, hugsunar, hegðunar og 
samskipta, 

Horfum á einn þátt í hverjum 
tíma. Ræðum það sem gerðist 
og tökum mið af þvi sem tengist 
okkar námsefni hverju sinni. 

Skam  

Vika 5 

11.-15.febrúar 
lýst margbreytileika tilfinninga og bent á 
víxlverkun tilfinninga, hugsunar, hegðunar og 
samskipta, 

Horfum á einn þátt í hverjum 
tíma. Ræðum það sem gerðist 
og tökum mið af þvi sem tengist 
okkar námsefni hverju sinni 

Skam  

Vika 6 

18.-22.febrúar 
lýst margbreytileika tilfinninga og bent á 
víxlverkun tilfinninga, hugsunar, hegðunar og 
samskipta, 

Horfum á einn þátt í hverjum 
tíma. Ræðum það sem gerðist 
og tökum mið af þvi sem tengist 
okkar námsefni hverju sinni 

Skam  

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

gert sér grein fyrir hlutverki og 
margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæmum 
áhrifum innan hennar á mismunandi tímum 
og menningarsvæðum, 

Horfum á einn þátt í hverjum 
tíma. Ræðum það sem gerðist 
og tökum mið af þvi sem tengist 
okkar námsefni hverju sinni 

Skam Velja eina Skam persónu 
og skrifa smá texta um 
hana. (námsmat) 



 
Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra 
manna og útskýrt fyrir öðru fólki mikilvægi 
þess 

Sambönd og samskipti. Hvernig 
eru samskiptin í okkar 
skólasamfélagi? 

Umræður og skoðun á 
okkar skóla,samskiptum 
milli fólks hér innanhúss 
og fleira. 

 

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í 
margvíslegum samskiptum og samstarfi við 
ólíka einstaklinga, 

Skólasamfélagið og vináttan. Umræður og skoðun á 
okkar skóla,samskiptum 
milli fólks hér innanhúss 
og fleira 

 

Vika 10 

18.-22.mars 
sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í 
margvíslegum samskiptum og samstarfi við 
ólíka einstaklinga, 

Skólasamfélagið og vináttan Umræður og skoðun á 
okkar skóla,samskiptum 
milli fólks hér innanhúss 
og fleira 

 

Vika 11 

25.-29.mars 
sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í 
margvíslegum samskiptum og samstarfi við 
ólíka einstaklinga, 

Skólasamfélagið og vináttan Hvað er vinátta og hvernig 
birtist hún hér í skólanum 
okkar? 

 

Vika 12 

1.-5.apríl 
rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra,    

Vika 13 

8.-12.apríl 

 

rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra, Hegðun okkar og framkoma við 
aðra 

Hegðun,góð eða slæm. 
Skoðum hvernig  
mismunandi hegðun 
birtist hjá fólki. 

Svara tveimur spurningum 
með góðum rökum. Hvað 
er góð hegðun og hvað er 
slæm hegðun. 

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

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

Hegðun okkar og framkoma við 
aðra 

Hegðun,góð eða slæm. 
Skoðum hvernig  
mismunandi hegðun 
birtist hjá fólki. 

 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

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

Hegðun okkar og framkoma við 
aðra 

Hegðun,góð eða slæm. 
Skoðum hvernig  
mismunandi hegðun 
birtist hjá fólki. 

 

Vika 17 

6.-10.maí 
sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og 
umhyggju 

Hegðun okkar og framkoma við 
aðra 

Hegðun,góð eða slæm. 
Skoðum hvernig  
mismunandi hegðun 
birtist hjá fólki. 

 



 
Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og 
umhyggju 

Hegðun okkar og framkoma við 
aðra 

Hegðun,góð eða slæm. 
Skoðum hvernig  
mismunandi hegðun 
birtist hjá fólki. 

 

Vika 19 

20.-24.maí 
gert sér grein fyrir hlutverki og 
margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæmum 
áhrifum innan hennar á mismunandi tímum 
og menningarsvæðum 

Allskonar fjölskyldumynstur.  Umræður og skoðun á 
fjölbreyttum 
fjölskyldusamsetningum. 

Gera fjölskyldutré. Til að 
gera sér betur grein fyrir 
mismunandi 
fjölskyldumynstri. 

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

Óákveðið námsefni.    

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

    

 


