
Athugið að fylla út í skjalið með letri Calibri (Body) og leturstærð 11.   

 
Kennsluáætlun haust 2018 

  Fag: Lífsleikni 
  Bekkur:  9.bekkur 
  Kennarar: Ósk 
 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
21.-25.ágúst Kynfræðsla þarf ekki að vera vandræðaleg, Kynfræðsla Kynfræðsla þarf ekki 

að vera vandræðaleg. 
Glærur og myndbönd 
af netinu. 

Í lok annar fer 
fram mat á 
nemendum. 
Metið verður 

28.-1.september Beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og 
útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd og sjálfsþekkingu. 

Kynþroskinn                „ Eftir ástundun, 
þátttöku í 
tímum og 
einstaka 
verkefnum. 

4.-8.september  Kynþroskinn                „ Gefið verður í 
umsögnum. 

11.-15.september  Líkaminn minn/breytingar á 
honum á kynþroskaskeiðinu. 

               „  

18.-22.september  Kynfæri kvenna og karla.               „  

25.-29.september Beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og 
útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd og sjálfsþekkingu. 

Hvað er kynlíf?   

2.-6.október  Meira um kynlíf   

9.-13.október Beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og 
útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd og sjálfsþekkingu. 

Kynheilbrigði/ sjúkdómar   

16.-20.október 
vetrarfrí/námsferð 

starfsfólks. 

    

23.-27.október Beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og 
útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 
einstaklinga og sjálfsmynd og sjálfsþekkingu. 

Kynheilbrigði/ getnaðarvarnir   

30.-3.nóvember Sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu 
fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, 
félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs 

Kynferðisleg misnotkun   

6.-10.nóvember                                „ Kynferðisbrot/ nauðgun   



13.-17.nóvember                                „ Kynferðisbrot og tæknin   

20.-24.nóvember                                  „ Kynferðisbrot og afleiðingar   

27.-1.desember                                       „ Nei þýðir nei, nauðgun er 
glæpur 

Fáðu Já Stuttmynd  

4.-8.desember Greint jákvæð og neikvæð áreiti og staðist þrýsting, 
sem stefnir heilsu og velferð fólks í voða 

Hvað er kynlífsvæðing? Videómyndir af 
netinu. 

 

11.-15.desember Greint jákvæð og neikvæð áreiti og staðist þrýsting, 
sem stefnir heilsu og velferð fólks í voða 

Ertu tilbúin/n að stunda kynlíf? Spurningalisti sem 
tengist umræðuefni 
annarinnar. 

 

18.-22.desember 
Jólafrí hefst. 

    

1.-5.janúar 
Jólafríi lýkur. 

    

8.-12.janúar     

15.-19.janúar 
 

    

 
 
Athugið að kennsluáætlun þessi getur breyst fyrirvaralaust.   
 
Stefanía Ósk Þorsteinsdóttir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Athugið að fylla út í skjalið með letri Calibri (Body) og leturstærð 11.   

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
22.-26.janúar     

29.-2.febrúar     

5.-9.febrúar     

12.-16.febrúar     

19.-23.febrúar     

26.-2.mars     

5.-9.mars     

12.-16.mars     

19.-23.mars     

26.-30.mars/ páskafrí.     

3.-6.apríl     

9.-13.apríl     

16.-20.apríl     

23.-27.apríl     

30.-4.maí     

7.-11.maí     

14.-18.maí     

21.-25.maí     

28.-1.júní     

4.-8.júní /útivistardagar.     

11.júní /skólaslit og sumarfrí 
hefst. 

    

 
 


