
Aðalnámskrá 2013 – helstu hæfniviðmið 

Náttúrgreinar: 

Við lok 4. bekkjar 

• útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi mannslíkamans, 

• útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og þekkir einkastaði líkamans, 

Við lok 7. bekkjar 

• lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum,  

• lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar 

virðingar í samskiptum kynjanna, 

Við lok 10. bekkjar 

• útskýrt hlutverk helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og 

starfsemi, 

• útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun, 

• útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast, hvað felst í ábyrgri kynhegðun og rætt eigin ábyrgð 

á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði sín og annarra 

Samfélagsgreinar 

Við lok 4. Bekkjar 

• áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna 

• borið kennsl á gildi svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi 

• bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim 

• gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti, 

Við lok 7. Bekkjar 

• gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra  

• sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti og 

sýnt umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi 

• áttað sig á kynhlutverkum á nokkrum sviðum og hvernig þau mótast og breytast 

• tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti, 

Við lok 10. bekkjar 

• gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum innan 

hennar á mism unandi tímum og menningarsvæðum 

• tileinkað sér mikilvæg gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, 

félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs 

• beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi 

einstaklinga og sjálfsmynd 

• •sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði 

 



Skólaíþróttir  

Við lok 4. Bekkjar 

• gert sér grein fyrir eigin líkamsvitund og einkastöðum líkamans. 

Við lok 7. Bekkjar 

• rætt líkamsvitund, kynheilbrigði, staðalímyndir í íþróttaumfjöllun og tekið virka afstöðu gegn 

ofbeldi. 

Við lok 10. Bekkjar 

• rökrætt kynheilbrigði, kyn-og staðalímyndir, afleiðingar eineltis og tekið virka afstöðu gegn 

ofbeldi. 

• sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði 

Kynfræðsluefni hjá MMS 

Kennslubækur: 

Halló heimur 1  
 1. – 4. Bekkur  

Kafli um mannslíkamann bls 30 – 43 og þar er meðal annars fjallað um 
einkastaði á bls 41. 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/hallo_heimur_1/32/  
 

Um stelpur og stráka – 
kynfræðsla:  

Kennsluleiðbeiningar með kynfræðslubókinni Um stelpur og 
stráka. Verkefnablöð til ljósritunar fylgja auk gátlista fyrir sjálfsmat nemenda 
í lok hvers kafla. 
https://www1.mms.is/kyn_torg/umstelpurogstraka_vef.pdf  
 

Kynlíf – til foreldra Stutt efni ætlað foreldrum og fylgir kynfræðslusefninu Kynlíf. 
https://vefir.mms.is/kynfraedsla/kynlif_foreldrar.pdf  
 

Kynlíf – Strákar 
 
Kynlíf - Stelpur 

Blað ætlað unglingum þar sem fjallað er um kynþroskann og kynlíf í víðri 
merkingu orðsins. Sérstakt blað er ætlað hvoru kyni, efnistök eru þó alveg 
eins. Mælt er með því að nemendur fái blaðið til eignar. Blaðinu er ætlað að 
svara mörgum af þeim spurningum sem leita á unglinga í tengslum við 
kynþroskann. 
Kynlíf - Stelpurhttps://mms.is/namsefni/kynlif-stelpur-rafbok 
Kynlíf - Strákar 
https://mms.is/namsefni/kynlif-strakar-rafbok 

Kynlíf 
kennsluleiðbeiningar 

Kennsluleiðbeiningar með samnefndu nemendahefti og fræðslumynd sem 
hefur undirtitilinn Forfallakennarinn. Foreldraefni fylgir einnig. 
https://vefir.mms.is/kynfraedsla/kynlif_kennsluleidb.pdf 
 

Á ferð um samfélagið Þjóðfélagsfræði þar sem einn kaflinn heitir Gaman saman og hann fjalla um 
kynlíf og ást, að vera ástfanginn, hvenær ertu tilbúinn, kynheilbrigði, 
misnotkun, reglur og lög, ofbeldi, klám, breytta tíma, giftingar, skilnað og 
margt fleira í samskiptum fólks.  
Kaflinn Gaman saman á bls 80 – 97. 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/a_ferd_um_samfelagid/82/  
Kennsluleiðbeiningar: Kaflinn Gaman saman. 
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https://klb.mms.is/klb/a-ferd-um-samfelagid  

Komdu og skoðaðu 
líkamann 
Yngsta stig 

Komdu og skoðaðu líkamann (Höfundur, Gunnhildur Óskarsdóttir og 
Ragnheiður Hermannsdóttir)  Umfjöllunarefni er snerta kynfræðslu er t.d. 
hvernig börnin verða til (samruni sæðisfrumu og eggs)  
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/koslikamann/  
 
Komdu og skoðaðu líkamann kennsluleiðbeiningar á vef : Hugtökin egg, 
sæðisfruma, frjóvgun, fóstur, erfðir, barn í móðurkviði, fæðing. Hugmyndir 
að verkefnum tengd efninu. 
https://vefir.mms.is/komdu/index.htm  

Mannslíkaminn Nemendabók bls 64 – 77 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/madurinn/64/ 
 
Verkefnabók 40 – 42  
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/madurinn_hugur_heilsa_vb/40/v 
 

Maðurinn, hugur og 
heilsa (Sænskt efni frá 
Natur og kultur) – 
Miðstig 
Kennsluleiðbeiningar 
fylgja 

Að fullorðnast, (Kaflaheiti) og þar er fjallað um:  kynþroski, ástin, kossar, 
kærleikur, kynþroski stúlkna,  tíðir, tíðablóð, eggjastokkar, egglos, leg, 
frjóvgun eggs, kynþroski drengja, sæðisfrumur, eistu, pungur, nýtt líf verður 
til, kynfæri drengja og stúlkna 
 
Kaflinn að þroskast bls 64 – 72 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/madurinn/64/  

Mannslíkaminn (Sænskt 
efni frá Liber) - 
Unglingastig 
Umfjöllunarefni er 
snerta kynfræðslu.    
 
Kennsluleiðbeiningar 
fylgja.  

●  Kynlíf og kærleikur (Kaflaheiti) bls 109 - 129 

- Unglingsárin , staða kynjanna, fyrirmyndir, þegar ástin grípur mann, 

að sýna áhuga, kynhneigð, jafnrétti, afbrýðisemi, að slíta sambandi. 

- Þekktu líkama þinn, kynfæri stráka, þegar strákum stendur, kynfæri 

stelpna, snípur, leggöng, umskurður, hormón, blæðingar. 

- Kynlíf og samfarir, að vera saman, kynlíf, fyrstu samfarir, fullnæging, 

sáðfrumur, kynlíf og fötlun, kynlíf og áfengi, klám og erótík, vændi 

og mansal, sýniþörf, nauðgun, sifjaspell. 

- Öruggt kynlíf , Getnaðarvarnir, smokkurinn, pilla, lykkja, 

ófrjósemisaðger, kynsjúkdómar, sveppasýking, lekandi og sárasótt, 

alnæmi. 

- Frá fæðingu til dauða, nýtt líf, meðgangan, þungunarpróf, 

fóstureyðing, fæðingin, fyrsta ár barns, að fullorðnast, elliárin og 

dauði. 

Kynlíf og kærleikur: 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/mannslikaminn/110/   
 

Ofbeldi gegn börnum – 
handbók fyrir kennara 

Í þessari handbók er fjallað um ofbeldi sem sum börn verða fyrir. Markmiðið 
með útgáfunni er að upplýsa kennara og annað starfsfólk skóla um einkenni 
og áhrif ofbeldis á börn og að vekja athygli á forvörnum, inngripi og 
úrræðum sem eru til staðar til að tryggja sem best velferð nemenda. Aftast í 
bókinni er yfirlit yfir náms- og fræðsluefni. 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/ofbeldi_gegn_bornum/ 
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Vefir: 

Kynfræðsluvefurinn Fræðslu- og námsvefur þar sem fjallað er á skýran og 

myndrænan hátt um helstu atriði í tengslum við kynþroska, 

kynlíf og kynheilbrigði. Texti er stuttur og hnitmiðaður og hægt 

að velja hlustun. Vefurinn er ríkulega myndskreyttur með 

skýringamyndum og hreyfimyndum. 

  

https://www1.mms.is/kyn/index.php 

 

Kynfræðslutorg Veftorg þar sem finna má allt efni til kynfræðslu sem til er á 

rafrænu formi hjá Menntamálastofnun. 

Fræðslumyndin Forfallakennarinn er á veftorginu.  Þar undir eru 

líka linkar í bæklinga og linka í meira efni sem styðja við 

málaflokkinn.  

 

https://www1.mms.is/kyn_torg/ 

 

Frá Ö til A – vefur 
samtakanna ´78 

Mikið af fræðsluefni sem kennarar hafa aðgang að 

https://otila.is/ 
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Fræðslumyndir  

Alls kyns um kynþroskann Í þessari teiknuðu stuttmynd er fjallað um kynþroskann og helstu 

breytingar sem verða á líkama stelpna og stráka á þessu æviskeiði. 

Getnaður er einnig útskýrður í máli og myndum. Myndin er einkum 

ætluð nemendum á aldrinum 10–12 ára. Hún er einnig til textuð. 

 

https://mms.is/namsefni/alls-kyns-um-kynthroskann-fraedslumynd-

fyrir-midstig  

Alls kyns um kynferðismál Í þessari teiknuðu stuttmynd er fjallað um ýmsar hliðar 

kynferðismála. Rætt er um hugtök eins og kyn, kynvitund, kynhneigð 

og kynlíf. Myndin er einkum ætluð 13–15 ára nemendum. Hún er 

einnig til textuð. 

 

https://mms.is/namsefni/alls-kyns-um-kynferdismal-fraedslumynd-

fyrir-unglingastig  

Forfallakennarinn Fræðslumynd með kynfærðsluefninu Kynlíf  þar sem fjallað er á 

skýran og myndrænan hátt um helstu atriði í tengslum við kynþroska, 

kynlíf og kynheilbrigði. Opið fyrir skóla eftir IP tölu.  

https://mms.is/namsefni/forfallakennarinn 

Kennarar hafa líka aðgang að þessum fræðslumyndunum til dæmis 

á vef Stjórnarráðsins: 

Sjúk ást 

https://www.sjukast.is/ 

Fáðu já 

 https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/malefni-barna/ofbeldi-gegn-bornum-

fraedsluefni/fadu-ja/ 

Leiðin áfram  

https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/malefni-barna/ofbeldi-gegn-bornum-

fraedsluefni/leidin-afram/ 

Stattu með þér 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/malefni-barna/ofbeldi-gegn-bornum-

fraedsluefni/stattu-med-ther/ 

Segðu frá 

https://www.youtube.com/watch?v=oww-jP1RREM&list=PLMD_RYvUcCYnkxqyi98cB4TMEomgLJG1-

&index=35 

Þættir sem verið hafa á RUV 

Vika sex https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/vika-sex/29906 

Mannasiðir – þættir á RUV  
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