
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

LÍFS1KF05 

Kennarar Helga Jakobsdóttir (helga.jakobsdottir@fss.is) 

Sunna Pétursdóttir (sunna.petursdottir@fss.is) 

Telma Rut Eiríksdóttir (telma@fss.is) 

Þórunn Svava Róbertsdóttir (thorunn.robertsdottir@fss.is) 

Viðtalstími Mánudagur kl. 14:30 í stofu 221. 

Kennsluefni Lífsleikni vinnubók. Fávitar eftir Sólborgu Guðbrandsdóttur, Núvitund í 

dagsins önn eftir Bryndísi Jónu Jónsdóttur og Samskipti eftir Pálmar 

Ragnarsson. Annað efni frá kennurum. 

Áfangalýsing Lífsleikni með áherslu á kynfræðslu. 

Menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru 

hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á kynfræðslu í þeim tilgangi að 

nemendur viti hvað felst í kynheilbrigði og að þeir öðlist jákvæðan 

skilning á kynlífi og öðlist hæfni til að viðhalda eigin kynheilbrigði. 

Stuðlað verður að því að nemendur læri að taka ábyrgar ákvarðanir á 

líðandi stundu og í framtíðinni. 

Nemendur vinna verkefni í vinnubók í lífsleikni. Farið verður í 

verkefnabók um kynheilbrigði eftir Maríu Jónsdóttur. Auk þess verður 

farið yfir valda kafla úr bókunum Fávitar og Samskipti.  

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 

Verkefni 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 
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Virðing, samvinna og árangur 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Vexti og þroska líkamans 

• Hugtökum um líkamshluta og kynlíf 

• Að sjónarhorn allra er jafn mikilvægt 

• Mikilvægi kynheilbrigðis 

• Algengum kynsjúkdómum og 

getnaðarvörnum 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• Taka ígrundaðar ákvarðanir varðandi 

kynheilbrigði sitt 

• Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið 

annarra af víðsýni 

• Auka sjálfstæði sitt og trú á sjálfum sér 

• Láta skoðanir sínar í ljós 

• Vera meðvitaður um að kynferðisleg 

tjáning getur verið mismunandi 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Íhuga og kanna eigið viðhorf til kynlífs 

• Tjá skoðanir sínar 

• Þekkja eigin líkama 

• Eiga viðeigandi samskipti, sem 

einkennast af virðingu, við 

einstaklinga af báðum kynjum 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Leiðsagnarmat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum og mæting. 
Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og 
verkefnaskil. 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
Áfanginn er próflaus.   
Til þess að standast áfangann þarf heildarmeðaleinkunn að vera 4,5. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Gert er ráð fyrir því að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar 
og vinni þau jafnt og þétt.  
Kennsluáætlun kann að taka breytingum á önninni en þá að höfðu 
samráði við nemendur. 

 

 

Heiti Vægi 

Virkni 25% 

Vinnubók 25% 

Tímaverkefni 20% 

Kynning  20% 

Kvikmyndaverkefni 10% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Kynning á áfanga 

Kynning á Innu fyrir nemendur 

Tímaverkefni 1 

Skil á tímaverkefni 1 

2. vika 
11. - 15. janúar 

Bólusetningar bls. 3  

3. vika 
18. - 22. janúar 

Samskipti kynjanna bls. 33  

4. vika 
25. - 29. janúar 

Íslenskt táknmál bls. 6  

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Veður bls. 10.    

Tímaverkefni 2 

Skil á tímaverkefni 2 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Mannanafnanefnd bls. 14  

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Vegabréf bls. 18  

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Hjátrú bls. 21  

9. vika 
1. - 5. mars 

Almennt bílpróf bls. 27  

10. vika 
8. - 12. mars 

Blóðgjöf bls. 31.    

Tímaverkefni 3 

Skil á tímaverkefni 3 

11. vika 
15. - 19. mars 

Vinir og peningar bls. 35  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Kvikmyndaverkefni 

It´s kind of a funny story 

Skil á kvikmyndaverkefni 

13. vika 
6. - 9. apríl 

Allskonar ferðalög bls. 38 

Falsfréttir bls. 41 

 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Ábyrgð bls. 44 

Tímaverkefni 4 

Skil á tímaverkefni 4 

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

Ljósmyndun bls. 47  

16. vika 
26. - 30. apríl 

Lokaverkefni Kynningar nemenda 

17. vika 
3. - 6. maí 

Mat á áfanga bls. 49 Skila vinnubók 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Helga, Sunna, Telma Rut og Þórunn Svava 


