
                 Hlíðaskóli  
      Elva Dögg Númadóttir    

Lífsleikni – námsáætlun 
 

Fyrri hluti ( ágúst – janúar) 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir Mat 

Kynjafræði 
Jafnrétti – feminismi  
„Við erum allskonar“ 

3 vikur  

 Átti sig á hugtakinu jafnrétti, á mikilvægi þess að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, 
félagslegu réttlæti og jöfnuði. 
 

 Þekki og skilji hugtökin siðvit, ábyrgð, gagnkvæm 
virðing og persónuréttur. 
 

 Þekki og skilji hugtökin kynímynd, kynupplifun og 
kynhegðun. 
 

 Þekki helstu hugtök sem tengjast fjármálum. 
 

 Þekkt og skilið áhrif umhverfis og erfða á mótun  
sjálfsmyndar. 
 

 Geti sett sér markmið, skipulagt vinnu sína, skilvísi, sýnt 
metnað og ábyrgð í náminu. 

 

 Unnið í hóp, verið virkur, ábyrgur og áttað sig á og tekið 
á þeim vandamálum og árekstrum sem upp geta komið. 

 

 Átti sig á hugtakinu „Sælla er að gefa en þiggja“  

 
Kynning - Fyrirlestrar 
Umræður 
Verkefnavinna 

Vinnueinkunn 

Fjármálafræðsla 
Heimsókn frá Fjármálaviti 
og unnin verkefni samhliða 
því. 

4 vika Kynning - Fyrirlestrar 
Umræður 
Verkefnavinna 

Hópverkefni  
Einstaklingsverkefni 

Sjálfsmyndin 
Hver er ég?  
Ég og hinir, félagsleg 
hlutverk! 
Fjölskyldan, vinirnir  
Námsefni úr 
Þjóðfélagsfræði. 

6 vikur Kynning – heimalestur + 
glærukynning 
 
Verkefnavinna 

Hópverkefni: 
- Kynning 
- Vinnuskýrsla 

Örugg saman  
Samskipti  - stuðst við 
námsefni frá Embætti 
landlæknis um öryggi 
unglinga í samskiptum. 
 

2vikur Kynningar  
Umræður 
Verkefnavinna 
 

Vinnueinkunn 

Jólaverkefni 
„Góðverk í anda jólanna“ 

2 vikur 
 

Verkefnavinna í hópum.  
Margvíslegar vinnuaðferðir 

Hópverkefni: 
- Kynning 
- Vinnuskýrsla 

 

Í lífsleikni er mikilvægt að hafa svigrúm og geta hliðrað til dagsetningum og bætt inn viðfangsefnum þegar þörf er á.  Lífsleikni fellur undir samfélagsfræði og er námsgrein sem 

hentar vel í samþættingu við önnur fög.  Í lífsleikni gefst einnig tækifæri til að taka fyrir og  fjalla um ýmis málefni og aðstæður sem upp kunna að  koma, vekja áhuga eða 

snerta líðan og velferð nemenda. Í þessum tímum er námstækni gerð góð skil sem og forvarnir ýmiskonar, haldnir eru reglulegir bekkjarfundir og teknir inn vel valdir 

gestafyrirlesarar.  


