
 

 

Kennsluáætlun fyrir lífsleikni.  
8.bekkur veturinn 2020 – 2021 

Lífsleikni 

Kennari: Ellert Sig. Magnússon og Unndór Sigurðsson. 

Tímafjöldi: 1 kennslustund á viku. 

 

Megin tilgangur náms í lífsleikni er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota lífsleikni sem verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við 

ólíkar aðstæður í daglegu lífi  

Skipulag: 

Skipulagning á lífsleikni veturinn liggur nú fyrir. Tekur hún mið af Aðalnámskrá grunnskólanna og þeim áhersluatriðum sem undirrituðum finnst að þurfi að fjalla 

um í okkar umhverfi. Lífsleiknin er skipulögð sem ein heild á unglingastigi en mismunandi áherslur eru fyrir hverja bekkjardeild. Notast verður við vinnubók þar 

sem nemendur vinna verkefni og fá síðan að skila 3-4 bestu verkefnunum til kennara og verða þau metin til einkunnar. Önnur vinna verður notuð til að ákvarða 

vinnueinkunn nemenda. Nemendur fara ýmsar leiðir og vinna fjölbreytileg verkefni til að ná þeim markmiðum sem sett eru í lífsleikni. Notast verður við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir eins og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, samkvæmis- og samskiptaleikir, þrauta -og röklausnir, samræðu- og 

samvinnunám, útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

Námsefni sem farið verður í. 

Sjálfsmynd, útlit, líkami, fegurð, tíska, stíll, tónlist, tannvernd, hópefli, slökun framsögn, samkynhneigð, alnæmi, einelti, grimmd, ofbeldi, rasismi, virðing, hroki, 

hamingja, öfund, tekjur, innkaup og heimilistörf, ég sem einstaklingur, áhugamál, kynfræðslu, reykingar, einelti, ferming og slysavarnir.  

 
Sérstakar áherslur:  
Til að árangur náist í náminu er gott að hafa eftirfarandi atriði í huga:  

• Þurfa nemendur að fylgjast vel með í tímum og vera duglega að taka þátt í umræðum og hópavinnu 

• Heimanám verður takmarkað en verður sett inn á mentor þegar það á við 

 

 

 



 
Námsmat: 

Til viðmiðunar í námsmati verða enn skil á heimavinnu, tímavinna, skil á verkefnum, kannanir, jafningjamat og sjálfsmat. Mikilvægt er að nemendur geri sér 

grein fyrir að allir þættir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn í vor. Nemendur verða metnir eftir bókstöfum og fylgir kvarðinn 

hér að neðan. 

A   B+  B  C+  C og  D 

 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSEFNI KENNSLUAÐFERÐ HEIMANÁM 

1. 1. - 25. september  Kynfræðsla 

Fermingin 

 

Ýmsar spurningar frá 

nemendum varðandi 

kynfræðslu. Almenn 

fræðsla um 

kynfræðslu og verjur. 

Samkynhneygð 

Hvað er Málið. 

Skólavefurinn.   

Youtube                  

Blöð um kynlíf. 

Doktor.is                   

Get real 

 

Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta-og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti       

Nemendur búi til 

spurningar varðandi 

kynfræðslu 

28. september – 

16. október 

 

 

 

Uppbyggingarstefna 

Góður leiðtogi 

Y og T spjöld                 

Mitt og þitt hlutverk      

Þarfagreining 

Uppbygging til ábyrgðar Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta-og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettvangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

19. október –      

20. nóvember. 

 

Reykingar          

Áfengi 

Verkefni um 

reykingar 

 

 

 

Reykingar, áfengi og 

skaðsemi þeirra 

Námsefnið Vertu 
reyklaus frjáls   
Notast við bókina Hvað 
er málið? Bls. 173-178, 
bæði með reykinga-og 
áfengisforvörnum 
Sýna myndbandið:  
Ekki ég kannski þú og 
vertu reyklaus og frjáls 

Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta-og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti 

jafnóðum  

Vinna verkefni um 

reykingar og flytja 

það fyrir bekkinn. 



 

23. nóvember – 

11. desember 

Sjálfsmynd 

Góður leiðtogi 

Verkefnið ÉG  

Hvað stjórnar því 

hvernig einstaklingar 

við verðum 

Námsefnið “Ég er það 
sem ég vel” 
Myndbandið Þitt er 
valið sýnt. 
Bókin Hvað er málið? 
bls. 10 til 28 (Hver ert 
þú?) 
Gott að styðjast við 
bókina  Lífsleikni 
bls.43-58 
 

Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta-og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

 

 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti        

Vinna verkefni um Mig 

og flytja það fyrir 

bekkinn kaflanum. 

1.-19. desember 

 

Fræðsla um 

heimilistörf og 

skyldur okkar þar 

Áhugamál 

Tekjur                 

Innkaup                  

Störf á heimilum 

Kostnaður 

Myndband um heimilið. 
Hópavinna  
 
Kynning á verkefni 
 

Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta- og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti        

Vinna verkefni um 

áhugamál og flytja 

það fyrir bekkinn. 

5. - 29. janúar        

 

Dygðir 

 

Vinna með dygðirnar: 
Iðni, umburðarlyndi 
og ábyrgð. 
 

Hópavinna 
 
 
 
Kynning á verkefni 

Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta- og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti        

 

1 -12. febrúar Tjáning 

 

Unnið með tjáningu 
nemenda, að þeir 
þjálfist í því að tjá sig 
fyrir framan aðra  

 

 

 

Viðfangsefni í höndum 
lífsleiknikennara, t.d. 
tjáning með spjöldum 
þar sem tveir og tveir 
vinna saman annar sér 
á spjaldið og þarf að 
leika það sem stendur á 
því. Hinn reynir að geta 
hvað verið er að leika. 

 

Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta- og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti        

 



 

15. febrúar -        

26. mars.  

Fjölskyldan 

Verkefni um tölvur 

  Bls. 52-68  úr bókinn 
Hvað er málið? 
(Fjölskyldan) 
Kynna dyggðir og lesti 
úr “Hugsi” fyrsti kafli.  
Stuðst við bókina  
Lífsleikni bls.93-100 

 

Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta- og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti        

Vinna verkefni um 

tölvur og flytja það 

fyrir bekkinn. 

 

6.apríl - 14. maí. Ofbeldi 

 

 

Einelti – grimmd –
ofbeldi - rasismi 

Unnið með hvers 
vegna ofbeldi á sér 
stað og hvað er hægt 
að gera til að uppræta 
það 

Hópavinna

 

Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta- og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti        

 

11. - 29. maí 

 

Tölvur 

 

 

Hvað ber að varast við 
notkun tölva og hvaða 
gagn höfum við af 
þeim 

 Hópavinna Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins 

og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, námsleiki, 

þrauta- og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, 

útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. 

Þessi vinna fer ýmist fram einstaklingslega, í 

pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð 

vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

 

Heimanám verður sett 

inn á mentor.is eða 

með tölvupósti        

 

Með fyrirvara um breytingar 
 

 

Ellert Sig. Magnússon  og Unndór Sigurðsson 
 


