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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi 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 

 

Leiknimarkmið: 

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 

• Koma skýrt og skipulega á framfæri upplýsingum, bæði skriflega og munnlega 
• Geta vitnað í mismunandi tegundir heimilda á réttan hátt 

Hæfnimarkmið: 

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

• Setja sig í spor fatlaðra, aldraðra og þeirra sem hafa lent í áföllum 
• Sinna sálrænni skyndihjálp og benda fólki sem lent hefur í áföllum á viðeigandi úrræði 

sem metið er með: Verkefnum og vettvangsheimsóknum 

 

Námsefni:  

Námsmat: 
Verkefnaeinkunn (%): Fötlun – verkefni  % 30 
 Áföll – verkefni  % 30 
 Öldrun – verkefni  % 30 
   
 Lokaverkefni % 10 

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Áfanganum er skipt upp í þrjá hluta, fötlun, áföll og öldrun og hver hluti vegur 30% af 
lokaeinkunn. 10%  

Um skilafrest og vanskil: 

Ef verkefnum er skilað eftir skilafrest eða ekki skilað fæst einkunin 0.  

Um próf: 



• Engin próf eru í áfanganum 

Vikuskema: 

Mánudagar → 12:35–13:25 Kriki  
Þriðjudagar → 11:15–12:05 Býli  
 Miðvikudagar → 08:30-09:20 Kró  
Fimmtudagar →  
Föstudagar → 11:15-12:05 Kriki 

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

1.Vika 
7.-11. jan 

Fötlun Einstaklingsverkefni 5% 

2. vika 
14.-18. 

jan 
                              Val á hópaverkefni 

3. vika 
21.-25. 

jan 
                                      Skil á hópaverkefni 10% 

4. vika 
28.-1. feb 

       Framhaldsdeild     Einstaklingsverkefni 5% 

5. vika 
4.-8. feb 

 Skil á viðtali 10% 

6. vika 
11.-15. 

feb 

Áföll Einstaklingsverkefni 5% 

7. vika 
18.-22. 

feb 

 Val á viðfangsefni fyrir ritgerð 

8. vika 
25.-1. 
mars 

 Skil á ritgerð 15% 

9. vika 
4.-8 mars 

 Einstaklingsverkefni 5% 

10. vika 
11.-15. 
mars 

 Einstaklingsverkefni 5% 

11. vika 
18.-22. 
mars 

Öldrun  
Framhaldsdeild 

Einstaklingsverkefni 5% 

12. vika 
25.-29. 
mars 

(Fim og fös frí) 

 
Val á hópaverkefni  

13. vika 
1.-5. apríl 

 Skil á hópaverkefni 10% 

14. vika 
8.-12. 
apríl 

 Einstaklingsverkefni 5% 

15. vika 
15.-19. 

apríl 
Páskafrí  

16. vika  Skil á viðali 10% 



22.-26. 
apríl 

17. vika 
29.–3. 

maí 

 Skil á viðtali 10% 

18. vika 
6.-10. 
maí 

Framhaldsdeild Lokaverkefni 10% 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Agnes Helga Sigurðardóttir 

 


