
Kennsluáætlun 
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Kennari: Birta Antonsdóttir 

Önn: Haustönn 2019 

Áætlun unnin: Ágúst 2019 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
 

• Þeirri sögulegu þróun sem orðið hefur í málefnum fólks með fötlun 

• Aðstæðum og reynslu fólks með fötlun s.s daglegu lífi, fjölskyldulífi, menntun, 

atvinnu og búsetu. 

• Hvernig ímynd og hlutverk fólks með fötlun er í dægurmenningu s.s. fjölmiðlum, 

bókmenntum og í almennri orðaræðu. 

• Hugmyndum og kenningum um fötlun. 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 
 

• Greina hvaða áhrif hugmyndir og kenningar um fötlun hafa á aðstæðum fólks með 

fötlun. 

• Beita hugtökum á mismunandi viðfangsefni sem tengjast fötlun. 

• Beita rannsóknaraðferðum á mismunandi viðfangsefni sem tengjast fötlun. 

• Taka fræðilega afstöðu til samfélagslegra álitamála sem tengjast fötlun. 

 

Hæfnimarkmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
 

• Meta ákveðna tegund úrræða fyrir fólk með fötlun út frá mismunandi 

kenningarlegum sjónarhornum. 

• Geti leitað sjálfstætt eftir ákveðnum upplýsingum um málefni tengt fötlun. 

• Geta sett fram þekkingu sína í ræðu og riti. 

• Geta metið eigið vinnuframlag og annarra. 

 

sem metið er með: Leiðsagnarmati, það felur í sér  vinnu á fjölbreyttum verkefnum 

þar sem lögð er áhersla á umsagnir til nemenda. 

 



Námsefni: Fötlun og samfélag e. Margréti Margeirsdóttir og annað efni frá 

kennara 

Námsmat: 
Lokaverkefni  15% 
Verkefni  55% 
Dagbækur  10% 
Fyrirlestur  10% 
Ástundun  10% 
   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Viðfangsefnin mótast af áhuga nemenda og kennara, ætlast er til að nemendur mæti í 

fastar kennslustundir og taki þátt í umræðum sem skapast í kennslustundum. Nemendur 

þurfa einnig að undirbúa og flytja fyrirlestur um efni valið af nemanda í samráði við 

kennara. 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl 00 á föstudögum og ekki er gefinn frestur á verkefnaskilum. Aðeins 
skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum vegna sérstakra aðstæðna.  

Um námsmat: 
Námsmat í þessum áfanga er leiðsagnarmat, en það felst í stöðugri leiðsögn til nemenda á önninni, 
þar sem þeir hafa tækifæri til að bæta vinnu sína til að auka framfarir. Ekkert eiginlegt lokapróf er í 
áfanganum, en verkefni, próf, ástundun og vinna nemenda er metinn til lokaeinkunnar. 
Vikuskema: 

Mánudagar  
Þriðjudagar → 14:35-15:25 
 Miðvikudagar → 11:15-12:05 
Fimmtudagar → 14:35-15:25 
Föstudagar →9:35-10:25 Verkefnatími 10:30-11:10 

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

34. vika 
18.-24. ág. 
20. ág. – 

fyrsti 
kennslud. 

20. ágúst – fyrsti kennsludagur 
Hvað er fötlun? 

Dagbók 1 
Verkefni 1 

35. vika 
25. – 31. ág.  

Fatlanir  

36. vika 
1. -7. sept. 

Fatlanir Dagbók 2 
Verkefni 2 

37. vika Viðhorft til fatlaðra bls 21-27 Flutningur á fyrirlestri um valda fötlun 



8.-14. sept. 
Framhaldsd. 

10.-13. 
sept. 

Greining og flokkun fatlana bls. 28-

32 

Tímabil erfðaóttans bls 52-55 

Mannkynbótastefnan bls. 55-56 

Altækar stofnanir bls. 57-59 

 

38. vika 
15.-21. sept. 

 
Dagbók 3  
Verkefni 3 

39. vika 
22.-28. sept. 

23. og 24. 
sept. – 

námsmatsd. 
25. sept. – 
1. umsögn 

Upphaf nýrrar þróunar bls 60  

40. vika 
29. sept. – 

5. okt. 
 

Lög og reglugerðir 

 
Dagbók 4 
Verkefni 4 
 

41. vika 
6.-12. okt. 

 

Fötlunarfræði – sjónarhorn á fötlun 
 

42. vika 
13.-19. okt. 

 
Fötlunarfræði – sjónarhorn á fötlun 

Dagbók 5 
Verkefni 5 

43. vika 
20.-26. okt. 
22.-25. okt. 
Framhaldsd.  

 

 
Bíomyndir, heimildamyndir 
 

44. vika 
27.okt.-2. 

nóv. 

Fósturskimanir 

 

45. vika 
3.-9. nóv. 

7. og 8. nóv. 
-

námsmatsd. 
 

Fósturskimanir 

 

46. vika 
10.-16. nóv. 
11. nóv. –  
2. umsögn 

Íslenskt samfélag 

 

47. vika 
17.-23. nóv. 

Íslenskt samfélag 
 

48. vika 
24. -30.nóv. 

Undirbúningur lokaverkefnis 

Samantekt og frágangur  
 

49. vika 
1.– 7. des. 
Framhaldsd. 
2.-6. des. 

 

Lokaverkefni annar. 
 



 

50. vika 
8.-14. des. 

Námsmat 
Einkunnabirting 11. desember. 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Birta Antonsdóttir 

 

 


