
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Lífsleikni 

Bekkur:  9.bekkur 

Kennarar: Ósk 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
    

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

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

Kynfræðsla/kynlíf Frá kennara og af neti. Virknir,ástundun og 
hegðun eru þeir þættir 
sem metnir eru í 
þessum áfanga. 

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

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

Allt um kynlíf og 
kynhegðun. 

Frá kennara og af neti.  

Vika 4 

4.-8.febrúar 
beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk 
og útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd 

Kynsjúkdómar, 
smitleiðir,meðferðir. 

Frá kennara og af neti.  

Vika 5 

11.-15.febrúar 
beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk 
og útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd 

Kynsjúkdómar, 
smitleiðir,meðferðir. 

Frá kennara og af neti.  

Vika 6 

18.-22.febrúar 
útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins 
og ólíkan bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir 
frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana 
og lífshátta, 

Kynhegðun fólks. Frá kennara og af neti.  

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

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

Stafróf kynhneigðar Frá kennara og af neti.  

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins 
og ólíkan bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir 
frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana 
og lífshátta, 

Stafróf kynhneigðar Frá kennara og af neti.  



 
Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

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

Ást og sjúk ást. Stígamót/ átaksverkefni 
námsefni fengið þaðan. 

 

Vika 10 

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

Ást og sjúk ást. Stígamót/ átaksverkefni 
námsefni fengið þaðan 

 

Vika 11 

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

Ást og sjúk ást. Stígamót/ átaksverkefni 
námsefni fengið þaðan 

 

Vika 12 

1.-5.apríl 
sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í 
margvíslegum samskiptum og samstarfi við ólíka 
einstaklinga, 

Snemmbær ólétta, hvað 
þýðir það og hvernig er 
hægt að koma í veg fyrir 
hana. 

Frá kennara og af neti.  

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, 

Snemmbær ólétta, hvað 
þýðir það og hvernig er 
hægt að koma í veg fyrir 
hana. 

Frá kennara og af neti.  

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

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

Fordómar fólks á 
kynhneigð annarra,siðir í 
öðrum löndum og fleira. 

  

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

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

Fordómar fólks á 
kynhneigð annarra,siðir í 
öðrum löndum og fleira. 

Fordómar fólks á kynhneigð 
annarra,siðir í öðrum löndum 
og fleira. 

 

Vika 17 

6.-10.maí 
 Fordómar fólks á 

kynhneigð annarra,siðir í 
öðrum löndum og fleira. 

Fordómar fólks á kynhneigð 
annarra,siðir í öðrum löndum 
og fleira. 

 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

 Óákveðið námsefni, kemur 
í ljós síðar. 

  

Vika 19 

20.-24.maí 
 Óákveðið námsefni, kemur 

í ljós síðar. 
  



 
Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

 Óákveðið námsefni, kemur 
í ljós síðar. 

  

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

 Útivistardagar.   

 


