
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

LÍFS1LM05 

Lífsleikni með áherslu á lýðræði og mannréttindi 

Kennarar 

Helga Jakobsdóttir  
helga.jakobsdottir@fss.is  
Magnús Einþór Áskelsson 
magnus.askelsson@fss.is  
Margrét Sigurvinsdóttir 
Margret.Sigurvinsdottir@fss.is   
Sunna Pétursdóttir  
sunna.petursdottir@fss.is  
Telma Rut Eiríksdóttir  
telma.eiriksdottir@fss.is  
Þórunn S. Róbertsdóttir 
thorunn.robertsdottir@fss.is  

 

Viðtalstími 
Mánudaga klukkan 14:00-14:40 í stofu 
221. 

Námsefni 
Verkefnabók í lífsleikni tekin saman af Sunnu Pétursdóttur. Aðeins færri 
fávitar eftir Sólborgu Guðbrandsdóttur og Verum Ástfangin af lífinu eftir 
Þorgrím Þráinsson. Auk verkefna frá kennurum. 

Áfangalýsing 

Menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir 
að leiðarljósi. Áhersla er á lýðræði og mannréttindi og aðstæður og 
umhverfi ungs fólks skoðað í fjölbreyttu samhengi. Nemendur eru hvattir til 
að velta fyrir sér hugtakinu lýðræði og taka afstöðu til siðferðileg álitamála, 
s.s. mannréttinda, samábyrgðar, meðvitundar og virkni borgaranna til 
þátttöku í að móta samfélag sitt og hafa áhrif á það. Gert er ráð fyrir því að 
nemendur læri um lýðræði í lýðræði. Þar að auki verður áhersla á 
kynfræðslu til þess að nemendur viti hvað felst í kynheilbrigði og að þeir 
öðlist jákvæðan skilning á kynlífi og öðlist hæfni til að viðhalda eigin 
kynheilbrigði. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, verkefnaskil, virkni í 
kennslustundum, mæting, sjálfsmat og ástundun. Regluleg endurgjöf er frá 
kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.  

Símatsáfangi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni (4x) 30% 
 Hópverkefni 10% 
 Kvikmyndaverkefni 10% 
 Vinnubók 30% 
 Mæting og virkni í kennslustundum 20% 
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Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara.  

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.  

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• Hugtökunum lýðræði og mannréttindi 
• Mikilvægi sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar í 

lýðræðissamfélagi 
• Að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika 
• Að í lýðræðisríki þurfa borgarnir að búa við 

mannréttindi og komast að samkomulagi 
• Fjölbreytileika 
• Eigin tilfinningum og skoðunum 
• Hugtökum um líkamshluta og kynlíf 
• Mikilvægi kynheilbrigðis 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Nýta sér gagnrýna hugsun  
• Virða skoðanir annarra  
• Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og 

mismunandi menningarheimum  
• Taka þátt í umræðum 
• Íhuga og kanna eigið viðhorf til kynlífs 
• Þekkja eigin líkama 
• Eiga viðeigandi samskipti, sem einkennast af 

virðingu, við einstaklinga af öllum kynjum 
 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu lýðræði  
• Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu mannréttindi  
• Að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni  
• Átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna  
• Að láta skoðanir sínar í ljós  
• Taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt 
• Taka ígrundaðar ákvarðanir um kynheilbrigði sitt 
• Vera meðvitaður um að kynferðisleg tjáning getur verið mismunandi 
 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 
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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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Kynning á áfanga. 
Kynning á innu fyrir nemendur 
Tímaverkefni 1- Eftir ár 

Tímaverkefni 1 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Ráðherrar Íslands bls. 3 
 

 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Hugrekki bls. 6 
Tímaverkefni 2- Einelti 

Tímaverkefni 2 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

WHO Bls. 8 
 

 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Heimsminjar á Íslandi bls. 10  

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Unglingabólur bls.16 
Tímaverkefni 3 

Tímaverkefni 3 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Lesblinda bls. 18 
Útskriftarhúfur bls. 20 

 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Sturlaðar staðreyndir bls. 22 
Fjármál- þarf eða langar? Bls. 24 

 

9. vika 
7. – 11. mars 

Hópverkefni  Hópverkefni 

10. vika 
14. – 18. mars 

Ánægjulegar athafnir: tónlist bls. 26  

11. vika 
21. – 25. mars 

Útlendingastofnun bls. 29 
 

 

12. vika 
28. – 31. mars 

Hinsegin bls. 32  

13. vika 
4. – 8. Apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Kvikmyndaverkefni  
 

Kvikmyndaverkefni 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Geðheilsa bls. 35 
Seigla bls. 38 
 

 

15. vika 
25. – 29. apríl 

Framkoma bls. 41 
Tímaverkefni 4 

Tímaverkefni 4 

16. vika 
2. – 6. maí 

Mat áfanga bls. 43 
Skila verkefnabók til kennara  

Skila verkefnabók 

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sunna, Þórunn Svava, Margrét Alda, Magnús Einþór, Helga og Telma Rut. 

 


