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Skynnám 

 Skynnámið leggur grunninn að færni nemandans til að skynja líkama sinn og átta sig á 
ólíkum áreitum í umhverfinu. 

 Námið fléttast inn í allar kennslustundir skóladagsins þar sem áhersla er lögð á að 
nemendur fái tækifæri til að bregðast við og njóta á sínum forsendum. 

 Hæfniviðmiðin eru  byggð á skynþroska þ.e. snertiskyn, sjónskyn, heyrnarskyn, lyktarskyn 
og bragðskyn. 

 Skynnámið er samþætt við boðskipti sem fellur undir hæfniviðmið í íslensku, rökhugsun 
sem fellur undir hæfniviðmið í stærðfræði, félagsþroska og þátttöku í athöfnum daglegs lífs 
sem falla undir hæfniviðmið í  samfélagsgreinum. 

 
Tímafjöldi Efnisþáttur Kennsluaðferðir og skipulag Námsgögn: Aðlögun í námi 

Samvera 
Kl. 8.10 – 8.30 

2,5 kennslustund 

Boðskipti 
Heyrnarskyn 

Sjónskyn 

Umræður og spurningar.  
Áhersla á hlustun og notalega 
samveru í tali, tónum og myndum. 

Samverukrókur með mildri birtu. 
Hljóðdiskur með dagasögum og 
myndir úr efni. 

Vinnustund 
Kl. 8.30 – 9.30 

7, 5 kennslustundir 

Boðskipti 
Rökhugsun 

Heyrnarskyn 
Sjónskyn 

Einstaklingsmiðuð vinna: 
Athafnaröð með 
sjónörvunarverkefnum, 
snertileikjum og tónlist. 

Sjónörvunarspjöld, ipadleikir, 
powerpoint sýningar. Leikföng með 
mismunandi áferð. 

Tækniþjálfun og 
Listasmiðja 

Skynnám  
6 kennslustundir 

Snertiskyn 
Sjónskyn  

Heyrnarskyn 
Lyktarskyn 
Bragðskyn 

Athafnahringir: 
Athafnahringir þar sem unnið er 
með skynfærin á markvissan hátt. 

Skynörvunarherbergi og 
skynörvunargögn af ýmsum toga. 
List- og verkgreinastofur og efni til 
listsköpunar. 
 

SÁTT – Þema 
Útikennsla - Lykilhæfni 

12  kennslustundir 

Félagsfærni 
Athafnir  

daglegs lífs 

Hringekja: 
Þátttaka í litlum hópum við 
margvíslega iðju, úti og inni. 
Slökun, hvíld og næring. 

Samtal og nærvera í hópastarfi. 
Umhverfi skólans í útikennslu. 
Lazy Boy, boltabað, tónbekkur í 
slökun. 
 

 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  
Upplýsingar í samskiptabók 
Verkefnasafn 
Ljósmyndir 
Myndbönd 
Skráning á gátlista  

 Námsmatsaðferðir:  
Upplýsingar í samskiptabók 
Verkefnasafn 
Ljósmyndir 
Myndbönd 
Skráning á gátlista  

Vitnisburður 

Vitnisburðarbók: 
Ljósmyndir og umsögn út frá hæfniviðmiðum 

Vitnisburðarbók: 
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá 
Ljósmyndir og umsögn 

Matsviðmið 

A* 
Hefur náð góðri færni og getur 
nýtt af öryggi. 

B* 
Hefur tileinkað sér færni að 
hluta en dagamunur er á því 
hvernig færni er nýtt. 

C* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi 
þjálfun í færni og tækifæri til 
að nýta hana. 
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Skynþroski 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi fái tækifæri til að átta sig á 
sjálfum sér og umhverfinu með skynfærum. 

Að nemandi öðlist leikni í að nýta skynfærin 
til að bregðast við umhverfinu. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að upplifa 
vellíðan og öryggi. 

Efnisþættir Hæfniviðmið 

Snertiskyn 

Efli tillfinningu og vitund á eigin  líkama 

Skynji líkamann sem heild 

Nái slökun í líkamanum 

Upplifi öryggis- og vellíðunartilfinningu 

Sýni viðbrögð við snertingu  

Sýni viðbröðg við stýrðum hreyfingum ( upp, niður og til hliðar) 

Auki þol gagnvart skynáreiti 

Upplifi mismunandi áferð og eiginleika 

Sýni viðbrögð við mismunandi áferðum 

Sýni viðbrögð við mismunandi veðurfari 

Auki þol til útiveru í mismunandi veðri 

Sjónskyn 

Efli og viðhaldi augnhreyfingum  

Sýni viðbrögð við mismunandi ljósáreiti 

Sýni viðbrögð við mismunandi mynstri/litum/formum 

Geti  fest augun að sjónrænu áreiti s.s. ljósum, spjöldum, skjámynd 

Geti fest augun við fólk/hluti 

Þjálfi samhæfingu augna og handa 

Þjálfi augun í að fylgja eftir ljósi, upp, niður eða til hliðar 

Þjálfi úthald í sjónskynjun 

Bragðskyn 

Efli og viðhaldi bragðskyni 

Sýni viðbrögð á munnsvæði  

Styrki munn og tunguhreyfingar 

Noti munninn til að kanna hluti  (sjúga, naga, bíta) 

Fái tækifæri til að bragða á og smakka mismunandi mat 

Fái tækifæri til að finna áferð á mismunandi hlutum (brauð, kex) 

Sýni viðbrögð við mismunandi áferð matar 

Sýni viðbrögð við mismunandi bragði (súrt, sætt) 
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Heyrnarskyn 

Efli og viðhaldi skynjun á  hljóðáreitum 

Upplifi gleði og ánægju í  gegnum margvísleg hljóðáreiti 

Þjálfi hlustun á tónlist/sögur/hljóð 

Sýnir viðbrögð við mismunandi tónlist 

Sýni viðbrögð við hjóðáreitum í umhverfinu 

Geti greint á milli hljóðáreita í umhverfinu 

Auki þol gagnvart mismunandi hljóðáreitum 

Sýni viðbrögð við takti  

Þjálfi samhæfingu heyrnar við hreyfingar líkamans 

Geti staðsett hvaðan hljóð berst 

Sýni viðbrögð við ólíkum hljóðum frá leikföngum og hlutum 

Geti greint á milli ólíkra hljóða frá leikföngum og hlutum 

Tengi ákveðnar hreyfingar við tónlist 

Tengi hljóð við athöfn 

Lyktarskyn 

Efla og viðhalda skynjun á lykt 

Upplifi mismunandi lykt 

Sýni viðbrögð við mismunandi lykt 

Tengi ákveðinn hlut við lykt  

 


