
 

Kennsluáætlun vor 2023 

Lífsleikni 10. Bekkur 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

 

16. – 20. janúar 

 

Heilsa – Andleg heilsa 

Umræður/fyrirlestur 

 

Horfum á sjónvarpsþáttinn „Lifum 
lengur“ þar sem fjallað er um 
andlega heilsu.  

  

 

23. – 27.janúar 

 

Heilsa – Andleg heilsa 

 

Hópverkefni – nemendur velja sjálfir 
3-4 manna hópa sem þeir munu 
vinna í öll verkefni tengd andlegri 
heilsu. 1-2 spurningar eru teknar fyrir 
í hverri kennslustund sem 
hópsmeðlimir ræða um sín á milli og 
komast að niðurstöðu. 

Spurningar: 

Hvað er andleg heilsa (góð og 
slæm) 

Hvaða áhrif hefur andleg heilsa á líf 
okkar? 

 

 

 

30.janúar – 

3.febrúar 

 

 

Heilsa – Andleg heilsa 

 

 

 

Hópverkefni – Hóparnir ræða saman 
og svara spurningum dagsins. Nota 
heimildir til að rökstyðja svör sín.  

 

Spurningar: 

Hvers vegna er mikilvægt að hlúa að 
andlegu heilsunni? 

Hvernig hefur andleg heilsa (góð 
eða slæm) áhrif á siðferði okkar? 

Hvernig hefur andleg heilsa (góð 
eða slæm) áhrif á samfélag okkar?  

 

 



 

6. – 10. febrúar 

 

Heilsa – Andleg heilsa 

 

 
Hópverkefni – Hóparnir ræða saman 
og svara spurningum dagsins. Nota 
heimildir til að rökstyðja svör sín. 

 

Spurningar: 

Telur þú andlega heilsu mikilvæga 
fyrir þig? 

Hvað gerir þú til þess að hafa áhrif á 
þína andlega heilsu? 

Þarft þú að huga meira að þinni 
andlegu heilsu en þú ert að gera, 
hvers vegna/ hvers vegna ekki? 

Hver og einn að svara fyrir sig og 
rökstyðja. 

 

 

 

13. – 17. febrúar 

 

Heilsa – Andleg heilsa 

 

Hópverkefni – Hóparnir ræða saman 
og svara spurningum dagsins. Nota 
heimildir til að rökstyðja svör sín. 

 

Spurningar: 

Hvernig geta fyrirmyndir eða 
staðalmyndir unglinga haft áhrif á 
andlega heilsu þeirra?  

Hvernig væri hægt að nýta þessar 
fyrirmyndir á uppbyggjandi hátt? 

 

 
 

20. – 24. febrúar 

22.öskudagur 

23. Vetrafrí 

24. Vetrafrí 

Heilsa – Andleg heilsa 

 

 
Hópverkefni – Hóparnir ræða saman 
og svara spurningum dagsins. Nota 
heimildir til að rökstyðja svör sín. 

Spurningar: 

Hvaða áreiti í umhverfi unglinga 
hafa neikvæð og jákvæð áhrif á 
andlega heilsu þeirra? 

Taktu gangrýna afstöðu til þessara 
áreita og segðu frá hugmyndum 
sem hægt væri að nýta til þess að 
hafa áhrif á þau áreiti sem hafa 
neikvæð áhrif á andlega heilsu 
unglinga. 

 



    

    27. febrúar –      

3.mars 

 

 

Heilsa – Andleg heilsa 

 
 

 
Kynning á hópverkefni: 
Hver hópur kynnir sín svör við 3 
spurningum. Skilar öllu verkefninu 
til kennara.  

 
 

 

 

Námsmat: 
Andleg heilsa – 
hópverkefni.  

 

6. – 10.mars 

 

 

Heilsa – Matarræði 

 

Umræður í bekknum um 
matarræði – hvað er gott fyrir 
okkur eða slæmt fyrir okkur?  
 
Myndband/sjónvarpsþáttur um 
matarræði. 

 

 

 

 

 

 

13. – 17. Mars 

16. Árshátíð 

Heilsa – Matarræði 

 

Nemendur vinna 
einstaklingsverkefni sem snýr að 
matarræði.  

  

 

20. – 24. mars 

 

 

Heilsa – Matarræði 

 

Nemendur vinna 
einstaklingsverkefni sem snýr að 
matarræði. 

 

 

 

 

27. – 31. mars 

 

 

Heilsa – Matarræði 

 

Nemendur vinna 
einstaklingsverkefni sem snýr að 
matarræði og skila til kennara í 
lok vikunnar.  

 Námsmat: 
Matarræði - 
einstaklingsverkefni 



 

3. – 7. Apríl 

Páskafrí 

 

Páskafrí Páskafrí 
 

Páskafrí Páskafrí 

 
 

 
 
 
 

10. – 14. Apríl 

10. Annar í páskum 

Fjármálafræðsla Skattar, viðbótarlífeyrissparnaður, 
persónuafsláttur og 
lífeyrisréttindi. 

Ýmislegt 

 

 

 

17. – 21. Apríl 

19. starfsdagur 

20. Sumardagurinn 

fyrsti 

21. Starfsdagur 

 

 
Fjármálafræðsla 
 
 
 

  
Skattar, viðbótarlífeyrissparnaður, 
persónuafsláttur og 
lífeyrisréttindi.  

Ýmislegt 

 

 

 
 

24. – 28. apríl 

 

 

 Fjármálafræðsla 

 
 
 
 
 
 
 

 
Að lesa launaseðil, orlof 

 

Ýmislegt 

 

 
 

 

 

1. – 5. Maí 

1.Verkalýðsdagurinn 

 

Fjármálafræðsla 

 

 
Sparnaður og lán 

 
Ýmislegt 

 

 



2. Mörtuganga 

 

8. – 12. maí  
Fjármálafræðsla Hópverkefni 

 
Ýmislegt 

 

 

Sjá hæfniviðmið á 
mentor - verkefni 

 

15. – 19. Maí 

17. íþrótta – og 

leikjadagur 

18. 

Uppstigningardagur 

 

 

 

Fjármálafræðsla 

 

Hópverkefni 

  

22. – 26. maí 

 

Fjármálafræðsla 

 

 

Hópverkefni  

 
 

 

29. maí – 2. Júní 

28. Annar í 

hvítasunnu 

2. Vorhátíð 

 

Fjármálafræðsla Hópverkefni - kynning  Námsmat: 
Fjármál – hópverkefni 



 

    5. – 9. júní  

5. Skólaslit 

 

 

Skólaslit    

 

 

 

 

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á mentor 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 

 
 

 


