
 
Kennsluáætlun í lífsleikni 10. bekkur haustönn 2018-2019 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

MARKMIÐ 

Hæfniviðmið úr aðalnámskrá  

Nemandi geti:  
sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. 
séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og 
tilviljunum. 
gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags í ljósi innlendra og alþjóðlegra áhrifaþátta.. 
tekið ábyrga afstöðu í eigin  fjármálum og neyslu, verði  gagnrýninn neytandi og geti sett sér markmið á grundvelli þekkingar á fjármálaumhverfi  
einstaklinga og samfélags og þeim tilboðum sem eru í boði. 
sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði,  
greint jákvæð og neikvæð áreiti og staðist þrýsting, sem stefnir heilsu og velferð fólks í voða. 
sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum og samstarfi við ólíka einstaklinga. 
 
 

KENNSLUFYRIRKOMULAG 
Undirflokkar í hverju efnisatriðanna eru notaðir sem kveikjur að verkefnum og spjalli við nemendum; undanfari að verkefnum í verkefnaheftinu 
Notkun miðla skuli miða að því að nemendur fari út fyrir þægindarammann við úrvinnslu og nýti sér nýjungar í tölvu- og upplýsingatækni.  Námið 
byggir á samspili leitarnáms og samvinnunáms.  Í stað fyrirlestra kennara byggist á stuttum kynningum og spjalli um tiltekin efnisatriði… sem síðan 
eru kveikjur að nánari og afmarkaðri vinnu með einstaka efnisþætti.  Nemendur leitast við að verða dómbær á sína eigin eyðslu, hvað beri að varast 
í fjármálum og hvað þurfi til að afla sér tekna og nýta í sparnað?  Hver eru réttindi launamanna ofl 

Leitaraðferðir henta vel til að kynna nemendum vísindaleg vinnubrögð og veita þeim  þjálfun í að afla upplýsinga og vinna úr þeim með skipulögðum hætti. 

 

 

 

 

 

 



VIKA Viðfangsefni Efnistök Námsefni Annað 

2.vika 

26.– 30. ágúst 

 Umræður 

 Hópavinna 

 Verkefnavinna 

 Nemendur vinna 

bekkjarsáttmála út frá eigin 

hugmyndum og samkomulagi 

 Nemendur endurmeta og gera 

bekkjarsáttmála Bekkjarsáttmáli 

 

3.vika 

2. - 6. sept 

 

 

 Umræður 

 Hópavinna 

 Verkefnavinna 

 Nemendur vinna mitt og þitt 
hlutverk út frá eigin 
hugmyndum og samkomulagi 
og gera þarfagreiningu og tákn 
út frá viðmiðunum í 
Uppbyggingastefnunni 

 Mitt og þitt hlutverk og 
þarfagreining 

 

4.vika 

9. – 13. sept 

 

 Umræður 

 Hópavinna 

 Verkefnavinna 

 Nemendur vinna mitt og þitt 
hlutverk út frá eigin 
hugmyndum og samkomulagi 
og gera þarfagreiningu og tákn 
út frá viðmiðunum í 
Uppbyggingastefnunni 

 Mitt og þitt hlutverk og 
þarfagreining 

 

5.vika 

16. – 20. sept 

 

 Umræður 

 Hópavinna 

 Verkefnavinna 

 Nemendur vinna mitt og þitt 
hlutverk út frá eigin 
hugmyndum og samkomulagi 
og gera þarfagreiningu og tákn 
út frá viðmiðunum í 
Uppbyggingastefnunni 
  

 Mitt og þitt hlutverk og 
þarfagreining 

 

6.vika 

23.- 27.sept 

 

  Val á bekkjarfulltrúum fyrir 
stuðboltafundina… kosning og 
umræður um gildi 
stuðboltafundanna 

 Námstækni 

  

7.vika 

30. sept. – 4. okt 

  Kvíði, þunglyndi, námstækni 
Helga Fríður og Guðrún Inga  

  



8.vika 

7. – 11. okt 

 

  Kvíði, þunglyndi, námstækni 
Helga Fríður og Guðrún Inga  

  

9.vika 

14 .- 18. okt 

 

 Umræður 

 Könnun á neyslu 

 Halda dagbók 

 Fjármál, hverju skiptir máli að 
vita eitthvað um fjármál? 

 Hversu miklu eyði ég?... í 
hvað? … og hvernig fer ég að 
því að spara? 

 Lífsgæðakapphlaupið 

 Auraráð – kynning á 
verkefnahefti  um fjármál 

 

10. vika 

21 .- 25. okt. 

 

 Umræður 

 Verkefnavinna – 
leitarverkefni - 
samvinnuverkefni 

 Hópverkefni 

 Hvað eru skattar og hversu 
háir eru þeir? 

 Hvað er orlof og eykst það eftir 
aldri og störfum? 

 Hvernig reikna ég launin mín? 

 Hvað með sumarlaun?  Hvernig 
nýti ég persónuafsláttinn 
minn? 

 Skattar og laun  

11. vika 

28.okt – 1. nóv. 

 Umræður 

 Verkefnavinna – 
leitarverkefni - 
samvinnuverkefni 

 Hópverkefni 

 Hvað eru skattar og hversu 
háir eru þeir? 

 Hvað er orlof og eykst það eftir 
aldri og störfum? 

 Hvernig reikna ég launin mín? 

 Hvað með sumarlaun?  Hvernig 
nýti ég persónuafsláttinn 
minn? 

 Skattar og laun  

12. vika 

4. – 8. nóv 

 

  Afmæliskaffi   

13.vika 

11 .- 15. nóv 

  Bekkjarfundur   

14.vika  Umræður 

 Verkefnavinna – 

 Hver er tilgangur með 
lífeyrissjóðum? 

 Af hverju borgum við í  



18. - 22. nóv. 

 

leitarverkefni – 
samvinnuverkefni 

 Hópverkefni 

 Er lífeyrissjóðir mismunandi? 

 Hver eru réttindi mín gagnvart 
lífeyrissjóði? 

 Hvenær má ég taka lífeyri? 

 Hversu mikinn lífeyri fæ ég 
þegar ég kemst á lífeyrisaldur? 

lífeyrissjóð? 

 

15.vika 

25.nóv - 29. nóv. 

  Hvað með viðbótarsparnaðinn? 

 Hvaða réttindi fæ ég með 
viðbótarsparnaði? 

 Á ég rétt á að velja mér 
viðbótarsparnað? 

 Viðbótarlífeyrissparnaður  

16.vika 

2.-6. des. 

 

 Umræður 

 Verkefnavinna  
 Uppbygging - Unnið með 

óskaveröldina, hvernig 
einstaklingur vill ég vera? 
 

 Nemendur gera þarfagreiningu 

 Nemendur skoða hvernig 
einstaklingar þeir vilja vera 

 

17.vika 

9.-13. des 

  Bekkjarfundur   

16.-20. des 
  Föndur – spil    

18.vika 

31. des. -4. jan 

  Jólafrí   

19.vika 

6. – 10. jan 

 Umræður 

 Verkefnavinna – 
leitarverkefni – 
samvinnuverkefni 

 Hópverkefni 

 Hvaða leiðir gefa góða 
ávöxtun? 

 Mismunandi 
ávöxtunarleiðir – 
mismunandi áhætta. 

 Bankainnistæður 

 Hvað er 

fjármagnstekjuskattur? 

hver er munurinn á að 

borga með peningum eða 

með kortum? 

 Bankainnistæður 

 Debetkort 

 Raunvextir 

 Mismunandi 

sparnaðarleiðir 

 Hvað er verðbólga? 

 



20.vika 

13. – 17. jan 

 Umræður 

 Verkefnavinna – 
leitarverkefni – 
samvinnuverkefni 

 Hópverkefni 

 Hvaða leiðir gefa góða 
ávöxtun? 

 Mismunandi 
ávöxtunarleiðir – 
mismunandi áhætta. 

 Bankainnistæður 

 Hvað er 

fjármagnstekjuskattur? 

hver er munurinn á að 

borga með peningum eða 

með kortum? 

 Bankainnistæður 

 Debetkort 

 Raunvextir 

 Mismunandi 

sparnaðarleiðir 

 Hvað er verðbólga? 

 

 

NÁMSEFNI - verkefnaþættir 

 Verkefna-og kennsluheftið  „Auraráð“ og Uppbygging til ábyrgðar (Uppbyggingarstefnan)  eru notuð til grundvallar og nemendur velja  
nokkur til að vinna og tengjast nokkrum efnisþáttum.  Markmiðið er að veita innsýn inn í margbreytileika lífsins.  Einnig gefa innsýn inn í 
fjármál einstaklinga og hvað þarf til að sjá sér farborða ásamt kostnaðarhlið þess að draga fram lífið og ábyrgð einstaklinga hvað varðar 
fjármál heimila, skuldsetningu og sparnað. 

 Efnisþættirnir eru kvíði, þunglyndi, námstækni, ábyrg fjármálagæsla og fjármálalæsi. 

 Notast verður mikið við fjölmiðla og veraldarvefinn ásamt vefi bankanna og fjármálastofnanna. 
 Undirflokkar í hverju efnisatriðanna eru notaðir sem kveikjur að verkefnum og spjalli við nemendum; undanfari að hópaverkefnum. 

 

Elli, Palli og Lolla 


