
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2017 

Bekkur: 9. bekkur 

Námsgrein: Lífsleikni 

Fjöldi kennslustunda: 1 kennslustund í viku, miðvikudagar kl. 10:40-11:20 

Kennari/kennarar: Rósa Siemsen náms- og starfsráðgjafi  

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir:  
Töflukennsla: Efnisþættir lagðir inn frá töflu.  
Samræðuaðferð: Stýrð umræða um ákveðið efni.  
Skrifleg verkefni: Skriflegar æfingar, nemendur leysa skrifleg verkefni úr námsefni. 
Samvinnuleikir: Leikir þar sem hópurinn vinnur í sameiningu að ákveðnu markmiði  

 
Námsmat: Ástundun, virkni, frammistaða í tímum og verkefnaskil.   
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 

21.8-27.8 
 
 

Kynning og samvinnuleikir   

28.8-03.9 
04.9-10.9 
11.9-17.9 
18.9-24.9 
25.9-01.10 

Námstækni: Verkefni sem falla undir námstækni 
unnin í tíma. 

 Að nemendur geti tileinkað sér 
vinnuaðferðir í því skyni að bæta 
námsárangur sinn, skipulagningu 
og tímastjórnun. 



 
 
 
 
 

02.10-08.10 Forvarnarvika Verkefni unnin tengd efni forvarnarviku 
leik- og grunnskóla Garðabæjar. 

 
 

09.10-15.10 
16.10-22.10 

Sjálfsmynd  
Sjálfsmynd / Tengslakönnun 

Hver er ég? Verkefni unnin í tíma um 
hvað gerir okkur að okkur sjálfum, hvað 
einkennir okkur og hvað gerir okkur 
einstök og ólík öllum öðrum. 
Kynning á verkefninu. 
 
Tengslakönnun lögð fyrir bekkinn. 

Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og öðrum. Við lok 
áfangans getur nemandi:  

 gert sér grein fyrir eigin 
styrkleikum og veikleikum og 
tekið ákvarðanir á grunni þeirrar 
sjálfsþekkingar. 

 Hæfni í framsögn. 

23.10-29.10 Lífsstíllinn minn Verkefni um lífsstíl  

30.10-05.11 Umburðarlyndi, ábyrgð og 
tillitssemi 

Verkefni og leikir um umburðarlyndi, 
ábyrgð og tillitssemi 

 

06.11-12.11 Vinavika Verkefni og umræður tengd vinaviku / 
einelti. 

 

13.11-19.11 
20.11-26.11 
27.11-03.12 
04.12-10.12 
11.12-17.12 
18.12-24.12 

Samskipti 
Samskipti 
Skipulagsdagur 
Samskipti 
Samskipti 
Samskipti 

Samvinnuleikir. 
Hópaverkefni 

Samskipti: Hæfni nemanda til að 
mynda og þróa tengsl sín við aðra. Við 
lok áfangans getur nemandi:  

 tekið sjálfstæðan þátt í 
lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu,  

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

 

 

 

 



 
 
 
 

Kennsluáætlun 

Vor 2018 

Bekkur: 9. bekkur  

Námsgrein: Lífsleikni 

Fjöldi kennslustunda: 1 kennslustund í viku, kl. 10:40-11:20.  

Kennari/kennarar: Rósa Siemsen náms- og starfsráðgjafi 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir:  
Töflukennsla: Efnisþættir lagðir inn frá töflu.  
Samræðuaðferð: Stýrð umræða um ákveðið efni.  
Skrifleg verkefni: Skriflegar æfingar, nemendur leysa skrifleg verkefni úr námsefni. 
Samvinnuleikir: Leikir þar sem hópurinn vinnur í sameiningu að ákveðnu markmiði 
  

 
Námsmat: Ástundun, virkni, frammistaða í tímum og verkefnaskil.   
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 

Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 

01.01-01.07 
 

Hópefli Leikir  

08.01-14.01 
15.01-21.01 
22.01-28.01 
29.01-04.02 

Leiðtogaþjálfun Umræður og verkefnavinna um 
leiðtogahæfni 

 

05.02-11.02 Staðalímyndir  Umræður og verkefni  



 
 
 
 
12.02-18.02 
19.02-25.02 

Öskudagur 
Vetrarfrí 

  

26.02-04.03 Gleði, jákvæðni og húmor Gleðiæfingar frá kennara  

05.03-11.03 Upprifjun fyrir samræmd próf   

12.03-18.03 Skíðaferð unglingadeildar   

19.03-25.03 Líkamsímynd Fyrirlestur, umræður og verkefni  

26.03-01.04 Páskafrí   

02.04-08.04 Hrós og sjálfstal Hópefli, umræður og samvinnuleikur.  

09.04-15.04 
16.04-22.04 
23.04-29.04 

Jafnrétti – það sem er líkt og ólíkt 
Jafnrétti – fordómar og mismunun 
Jafnrétti – jafnrétti karla og kvenna 

Umræður og verkefni  

30.04-06.05 Fjölbreytileiki – hvers vegna er fólk 
ósammála? 

Umræður og verkefni  

07.05-13.05 Peningar 
 

Fjármálalæsi – hver er þeirra eyðsla? 
Hver borgar? Virði peninga. 
Fjármálaspilið. 

 
 

14.5-20.05 Framhaldsskólinn Umræður  

21.05-27.05 Lokatími – umræður Skila vinnublöðum  

28.05-03.06 Lokaverkefni í unglingadeild   

04.06-10.06 Vorferðir   

 

 

 

 

 

 


