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Fjölbrautaskóli Suðurlands  Fötlun, áföll og öldrun  

  Námsáætlun 

Haustönn 2021 

 

Kennari: Erla Brimdís Birgisdóttir (EBB) erla@fsu.is 

 

 

Áfangalýsing:   

Í áfanganum er fjallað um fötlun og áhrif fötlunar á sjálfsmynd og líf einstaklings og fjölskyldu 

hans. Einnig er fjallað um áföll, áfallastreitu, áfallahjálp, kvíða og sorg. Farið verður í öldrun 

og mál sem tengjast henni. Nemendur kanna eigin kvíðaviðbrögð og streituvaldandi aðstæður 

og hvernig hægt er að hafa áhrif á eigin líðan og annarra. 

 

Undanfari: SÁLF2IN05 eða sambærilegur inngangsáfangi 

 

Þekkingarviðmið - nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• Hvað telst til fötlunar í dag og þekki helstu einkenni algengustu tegunda fötlunar, 

orsakir, tíðni og úrræði/meðferð 

• Réttindum fatlaðra og aldraðra samkvæmt lögum 

• Aðstæðum fatlaðra og aldraðra á Íslandi t.d. þeirri þjónustu sem þeim stendur til boða 

• Helstu áhrifum öldrunar á hugsun, líkama og félagslegar aðstæður 

• Hugtökunum áfallastreita, áfallaröskun/áfallastreituröskun og áfallahjálp 

• Þeim úrræðum sem eru í boði fyrir fólk sem hefur lent í áföllum 

 

 

 



Leikniviðmið - nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• Afla sér upplýsinga um hvers konar þjónusta er í boði fyrir fatlaða, aldraða og aðra 

sem  

• þurfa á opinberri þjónustu að halda, skoða einnig hvaða þjónusta sé í boði fyrir þá sem 

að hafa orðið fyrir áfalli af einhverju tagi 

• Koma skýrt og skipulega á framfæri upplýsingum, bæði skriflega og munnlega 

• Geta vitnað í mismunandi tegundir heimilda á réttan hátt 

  

 

Hæfniviðmið - nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

• vinna með fötluðum  

• átta sig betur á fjölbreytileika mannlífsins  

• skilja betur mismunandi einstaklingseinkenni og sjálfsmynd 

• Þekkja mismunandi einkenni tengdum áföllum 

 

 

Námsefni: 

- Þroskahömlun barna eftir Bryndísi Halldórsdóttur, Jónu G. Ingólfsdóttur, Stefán J. 

Hreiðarsson og Tryggva Sigurðsson.  

- glærur frá kennara, 

- ljósrit,  

- annað efni sem að kennari bendir á, 

- gögn á netinu o.fl., 

 

 

 

Áætlun um yfirferð og verkefnaskil: 

Vika Dagsetning Námsefni og viðfangsefni Próf og verkefni 

 

 

34.-37. 

 

 

18. ágúst - 

10. september 

- Kennsla hefst mið. 18. ágúst. 

- Námsáætlun áfangans kynnt 

- Áföll og afleiðingar þess 

- Áfallastreita, áfallahjálp 

- Kvíði og sorg 

- Hvað er til ráða? 

 

Tímaverkefni 

1. próf 



 

 

38.-39. 

 

13. september - 

24. September 

 

- Fötlun/Þroskahömlun.  

- 2. kafli – Hvað er Þroskahömlun?  

- Annað efni frá kennara 

- 3. kafli – Hegðunarerfiðleikar og 

geðraskanir  

 

 

Tímaverkefni 

 

Heimildaverkefni 

lagt fyrir 

 

 

 40.-41. 

 

27. september - 

8. október 

 

- 4. kafli -  Líkamlegt heilbrigði 

- Annað aukaefni frá kennara 

- 5. Kafli – snemmtæk íhlutun 

- Miðannarmat, lokaskil fös. 8. okt. 

 

 

 

Tímaverkefni 

Skil á 

heimildaverkefni. 

 

 

 

42.-43. 

 

11. október – 22. 

október 

 

 

 

- 6. kafli – Grunnskólaárin  

- Annað aukaefni frá kennara 

- Haustfrí 14.-15. október 

 

 

Tímaverkefni  

2. próf 

 

44.-45. 

 

25. október - 

5. nóvember 

 

- Öldrun 

- Áhrif þess að eldast 

- Viðhorf aldraðra 

- Annað aukaefni frá kennara 

 

 

Tímaverkefni 

Verkefni um 

öldrun lagt fyrir 

 

 

46.-48. 

 

8. nóvember – 

26. nóvember 

 

 

- Öldrun frh. 

- Annað aukaefni frá kennara 

 

 

Tímaverkefni 

Skil á verkefni um 

öldrun 

3. próf 

 

 

49. 

 

29. nóvember – 

3. desember 

 

- Skrap 

- Síðasti kennsludagur fös. 3. des. 

- Lokanámsmat hefst mán. 6. des. 

- Sjúkrapróf mán. 13. des. 

- Brautskráning lau. 18. des. 

 

Sjúkrapróf 

Síðustu skil á 

tímaverkefnum. 

 



Sérreglur áfangans: 

Til þess að standast kröfur áfangans verða nemendur að taka öll 3 próf hans og ná 

meðaleinkunninni 4,5 sem er jafnframt sú lágmarkseinkunn sem nemendur þurfa að ná sem 

heildareinkunn áfangans. Nemendur fá 0 fyrir þau verkefni sem ekki er skilað. Kennara ber 

ekki skylda til að taka við verkefnum eftir að tilskilinn skiladagur þeirra er liðinn hjá, þó hvetur 

kennari hvetur nemendur til að vera í sambandi við sig ef eitthvað kemur uppá.  

 

Námsmat: 

Námsþáttur Lýsing á námsmati Vægi 

Kaflapróf 3. kaflapróf á önninni  40% 

Tímaverkefni Word skjal með öllum tímaverkefnum annarinnar, skilað í 

lok annar. 

20% 

Verkefni Heimildaverkefni 15% 

Verkefni Verkefni um öldrun 15% 

Ástundun Virkni, mæting og þátttaka 10% 

Samtals  100% 

 

 

Ath. að dagsetningar geta breyst. Tilkynnt verður um próf með a.m.k. viku fyrirvara, 

bæði í tímum og í Innu. 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar. 

 

 


