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Félagsfærni 

 SÁTT – félagsfærni fellur undir samfélagsgreinar með áherslu á hugar- og félagsheim.  

 Hæfniviðmiðin eru flokkuð í efnisþætti og samþætt við grunnþætti menntunar. 
 Efnisþættirnir færni í athöfnum daglegs lífs, þátttaka í athöfnum daglegs lífs og félagsþroski eru viðaukar við 

greinasviðið. 
 Kennsluskipulag í SÁTT tímum tekur mið af samþættingu við grunnþættina sex. 
 Í SÁTT kennslustundum er námið skipulagt í takt við einstakl ingsmiðaðar þarfir hvers nemanda og áhersla 

lögð á færnimiðaða þjálfun og kennslu. 
 Námið fléttast inn í aðrar námsgreinar yfir skóladaginn þar sem fjölmörg tækifæri gefast nemendum til að 

átta sig á sjálfum sér, mynda og þróa tengsl sín við aðra.  

 Færniþjálfun í  athöfnum daglegs lífs er veigamikill þáttur í heildstæðu skólastarfi. 

 
Tímafjöldi Efnisþáttur Kennsluaðferðir og skipulag Námsgögn: Aðlögun í námi 

Samvera 
Kl. 8.10 – 8.30 

2,5 kennslustund 

Samfélagsgreinar 
Hugarheimur: 

Sjálfsmynd 
Félagsheimur: 

Samskipti 

Umræður og spurningar.  
Í samveru fá nemendur tækifæri til að æfa sig í 
skipulögðum samræðum í litlum hóp. 

ART færni nýtt til að æfa hlustun og 

þátttöku í samræðum markvisst. 

Áætlun 
Kl. 8.30 – 9.30 

10 kennslustundir 

Samfélagsgreinar 
Hugarheimur: 

Sjálfsmynd 
Félagsheimur: 

Samskipti 

Verkefnavinna á einstaklingsborðum: 
Nemendur skipuleggja vinnu sína með 
áætlunarbókum eða myndrænum stýringum. 

Áætlunarbækur, myndrænar stýringar 
til að virkja nemendur til sjálfstæðis og 
virkni. 

Tækniþjálfun 
Kl. 9.50 – 11.10 

6 kennslustundir 

Samfélagsgreinar 
Hugarheimur: 

Sjálfsmynd 

Félagsheimur: 
Samskipti 

Stöðvavinna: 

Nemendur vinna verkefni í takt við sín 
námsmarkmið. Æfing í að fara eftir fyrirmælum, 

takast á við ný verkefni og fara á milli svæða. 

Sjónrænar vísbendingar um 

vinnusvæði. Skýrar verklýsingar sem 
styðja við virkni og skapa öryggi. 

 
SÁTT 

Kl. 11.20 – 12.40 
6  kennslustundir 

Samfélagsgreinar 
Hugarheimur: 

Sjálfsmynd 

Félagsheimur: 
Samskipti 

Kveikja: Hlusta á fróðleik, taka þátt í umræðum 

og vinna verkefni. 

Sjálfstæð vinna: Nálgast verkefni í hillu og vinna 

sjálfstætt við sitt borð. 

Hópvinna: Vinna margvísleg verkefni sem reyna 

á samstarf og lausnamiðaða hugsun. 

Kveikja: Fróðleikur, umræður og 
verkefnavinna út frá markmiðum. 
Sjálfstæð vinna: Verkleg verkefni í 
anda TEACCH sem þjálfa skipuleg og 
sjálfstæð vinnubrögð. 
Hópvinna: Námsgögnin byggjast á 

ART félagsfærniþjálfun, Uppeldi til 

ábyrgðar og CAT kassanum. 

Lykilhæfni 
Kl. 13.00 – 13.40 

4 kennslustundir 

Tjáning og miðlun  
Skapandi og gagnrýnin 

hugsun 
Sjálfstæði og samvinna 

Nýting miðla og upplýsinga 
Ábyrgð og mat á eigin námi 

Sjálfstæð verkefnavinna 

Í lykilhæfni fá nemendur tækifæri til að velja sér 

viðfangsefni eftir sínu áhugasviði. 

Valblað með fjölbreyttum verkefnum. 
Tímaseðlar með myndrænum 
leiðbeiningum skref fyrir skref. 
 

Færni í 
athöfnum 

daglegs lífs 
Skóladagurinn 

Sýnikennsla og færniþjálfun: 

Þrepaskipt þjálfun sem fer fram í 

raunaðstæðum. 

Sjónrænar verkstýringar og merkingar 
í umhverfi sem gefa vísbendingar um 
næstu skref. 

 

Námsmat:  Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat  

Sjálfsmat 
Raunfærnimat á ADL færni 

 Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat 

Sjálfsmat 
Raunfærnimat á ADL færni 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  

hæfniviðmiðum og verkefnasafni.  
Niðurstöður sjálfsmats og mat á lykilhæfni. 

Vitnisburðarbók: 
Skráning á gátlista og umsögn 

Niðurstöður sjálfsmats 
Mat á lykilhæfni 

Matsviðmið 

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

** 
Hefur tileinkað sér færni að 

hluta en dagamunur er á því 
hvernig færni er nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi 
þjálfun í færni og tækifæri til 

að nýta hana. 
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Kveikja  Heilbrigði og velferð - Læsi 

 
Nemendur fara á milli stöðva. 

Á stöðinni kveikja fer fram 

kynning á viðfangsefnum. Námið 

fer fram í umræðuformi með 

aðstoð fróðleiks á 

upplýsingaspjöldum ásamt 

skriflegum verkefnum og tjáningu 

í máli og myndum. Námsefni er að  

mestu hannað og sett saman út 

frá námsmarkmiðum hvers 

nemanda. 

 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á ólíkum 
tilfinningum, skrifuðum og óskrifuðum 
reglum samfélagsins. 

Að nemandi öðlist leikni í að skynja eigin 
tilfinningar og bregðast við þeim á 
viðeigandi hátt.  

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að sýna ábyrgð 
gagnvart sjálfum sér og öðrum í samskiptum 0g í verki. 

Efnisþáttur   Hæfniviðmið 

Hugarheimur: 

Sjálfsmynd 
Tilfinningar 
Sjálfsvitund 

Siðgæðisvitund 
Tjáning 

Geti lýst tilfinningum svo sem gleði, sorg, reiði og áhrifum þeirra á hugsun og hegðun 

Geti sagt frá sjálfum sér (sjálfsskilningur, hver er ég, hvers vegna?) 

Geri sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti 

Geti greint ytri og innri kveikjur og fundið leiðir til sjálfstjórnar (dempara) 

Geri greinarmun á viðeigandi og óviðeigandi hegðun/ hugsun (í takt við aldur) 

Þekki viðeigandi leiðir til að ná athygli 

Átti sig á daglegu skipulagi, röð athafna 

Átti sig á tilgangi  á reglum í samfélaginu (skrifuðum/óskrifuðum) 

Geti beðið um hjálp og/eða leitað eftir henni 

Félagsheimur 

Samskipti 
Félagsvitund 

Samfélagsreglur 
Vinátta 

Fái innsýn í verkfæri UTÁ og geti nýtt í daglegu lífi  (þarfahring, mitt og þitt hlutverk, þríhorn) 

Átti sig á hvað er líkt og ólíkt með kynjunum (kyn, kynhneigð, ólík kynhlutverk) 

Geri greinarmun á kunningsskap, vináttu og ástarsambandi 

Geti nýtt sér félagsfærnisögur og ART færni til árangurs í samskiptum  

Geti bent á fyrirmyndir sem hafa mótandi áhrif  

Geti fundið leiðir til að takast á við óvæntar breytingar og/eða þrýsting frá félögum  

Geti sýnt ábyrgð í samskiptum við aðra 

Geti rætt um eigin athafnir og átti sig á afleiðingum þeirra 

Sýni nemendum og starfsfólki áhuga 
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Sjálfstæð vinna Sjálfbærni og sköpun 

 

Nemendur fara á milli stöðva. 

Á stöðinni Sjálfstæð vinna er 

áhersla lögð á sjálfstæða 

verkefnavinnu nemenda. 

Sérstök áhersla er lögð á 

verklag og færni nemenda í því 

að nálgast verkefni og vinna 

sjálfstætt í anda TEACCH 

vinnubragða. Námsgögn eru 

verkleg sem þarf að handfjatla 

og velta vöngum yfir. 

 

 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á 

réttindum sínum og skyldum í 
samfélaginu.  

Að nemandi öðlist leikni í að tileinka sér 
jákvæð lífsviðhorf og gildi gagnvart sjálfum sér 
og öðrum í samfélaginu. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að leggja mat á 
ólíkar skoðanir og hafi hæfni til að bregðast við á 
ábyrgan hátt. 

Efnisþáttur   Hæfniviðmið 

Hugarheimur 

Sjálfsmynd 
Tilfinningar 

Sjálfsvitund 
Siðgæðisvitund 

Tjáning 

Átti sig á mikilvægi jákvæðra viðhorfa og lífsgilda fyrir sjálfan sig  

Sýni jákvætt viðhorf til verkefna  

Þekki og geti tileinkað sér hlutverk sitt í skólanum    

Geti lagt mat á eigin færni (styrk og veikleika) 

Geri sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna (jafnrétti)  

Geti sett sér raunhæf markmið 

Tileinki sér skipuleg vinnubrögð á vinnusvæði (innra skipulag) 

Geti komið óskum sínum og skoðunum á framfæri 

Félagsheimur 
Samskipti 
Félagsvitund 

Samfélagsreglur 
Vinátta 

 

Átti sig á réttindum sínum og skyldum í nærsamfélaginu   

Geti fylgt fyrirmælum í skólastarfi  

Geti sýnt ábyrgð í samskiptum við aðra  

Getur borið ábyrgð á eigum sínum og annarra 

Geti hætt verki á tilsettum tíma með/án stuðnings ( stundaskrá, tímavakar, myndræn stýring, munnleg 
fyrirmæli) 

Geti fest hugann við úrlausn verkefna þrátt fyrir truflun á vinnusvæði 

Þekki til sáttmála Sameinuðu þjóðanna (Barnasáttmála og sáttmála um réttindi fatlaðs fólks) 

Geti metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum án fordóma 

Geti beðið einhvern um að leika 

Átti sig á hvernig hægt er að eignast traustan vin  
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Hópvinna Lýðræði og mannréttindi - Jafnrétti 
 

Nemendur fara á milli stöðva. 

Á stöðinni Hópvinna vinna 

nemendur margvísleg verkefni 

sem reyna á samstarf og 

lausnamiðaða hugsun. 

Námsgögnin byggjast á ART 

félagsfærniþjálfun, Uppeldi til 

ábyrgðar og CAT kassanum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á ólíkum 

aðstæðum fólks. 
Að nemandi öðlist leikni í samskiptum í 

daglegu lífi. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að setja sig í 

spor annarra og sýna öðrum umburðarlyndi. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Hugarheimur 
Sjálfsmynd 

Tilfinningar 
Sjálfsvitund 

Siðgæðisvitund 
Tjáning 

Geti brugðist við eigin tilfinningum á viðeigandi hátt (tilfinningaborð, demparar)  

Geti tekist á við mótlæti (ekki í boði – nei - i ) 

Geti sýnt öðrum fyrirgefningu  

Sýni sjálfum sér virðingu (í orði og hegðun) 

Geti tekið ósigri í leik ( kunni að tapa) 

Sýni frumkvæði og áhuga í verkefnavali 

Geta staðið við sína ákvörðun  

Geti áttað sig á hvaða áreiti/samskipti/hegðun eru  jákvæð og  hver neikvæð 

Átti sig á því hvert á að leita þegar hætta steðjar að 

Geti tekið hrósi og hrósað öðrum 

 

Félagsheimur 
Samskipti 
Félagsvitund 

Samfélagsreglur 
Vinátta 

Átti sig á að fólk býr við ólíkar aðstæður (fötlun, fjölskylduform, húsnæði, búseta, 

trúarbrögð) 

Geti sett sig í spor annarra 

Sýni tillitssemi og umhyggju í leik og starfi 

Sýni öðrum hjálpsemi 

Skynji sig sem hluti af hóp (tengist öðrum nemendum) 

Geti hundsað truflun og/eða áreiti í umhverfinu 

Sýni frumkvæði í samskiptum og leiti eftir félagsskap 

Geti tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi 

Geti skipulagt leik og farið eftir ákveðnum reglum 
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Samfélagsgreinar 

Færni í athöfnum daglegs lífs 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á skólaumhverfinu 

og fjölbreyttum hlutverkum sínum. 

 

Að nemandi öðlist leikni í að fara á milli 
staða og takast á við ólíkar aðstæður. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að vera 
sjálfstæður í skólaumhverfinu og virkur í 

kennslustundum. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Við komu í 
skólann 

Getur gengið/hjólað í skólann með stuðningi Getur gengið/hjólað í skólann án stuðnings 

Kemur inn í skólann með stuðningi Kemur inn í skólann án stuðnings 

Gengur að fatahengi með stuðningi Gengur að fataklefa án stuðnings 

Byrjar að klæða sig úr útifötum með stuðningi Byrjar að klæða sig úr útifötum án stuðnings 

Getur hengt upp og raðað útifötum með stuðningi Getur hengt upp og raðað útifötum án stuðnings 

Ratar  á sitt kennslusvæði með stuðningi Ratar á sitt kennslusvæði án stuðnings 

Getur beðið eftir kennslustund með stuðningi Getur beðið eftir kennslustund án stuðnings 

Tengir kennslustund við svæði með stuðningi Tengir kennslustund við svæði án stuðnings 

Í kennslustund  

 

Mætir á réttum tíma í kennslustund með stuðningi Mætir á réttum tíma í kennslustund án stuðnings 

Getur fylgt skipulagi kennslustundar með stuðningi Getur fylgt skipulagi kennslustundar án stuðnings 

Nýtir sjónrænt skipulag með stuðningi Nýtir sjónrænt skipulag án stuðnings 

Getur byrjað að vinna með stuðningi Getur byrjað að vinna án stuðnings 

Er virkur þátttakandi með stuðningi Er virkur þátttakandi án stuðnings 

Geti unnið þrátt fyrir truflun með stuðningi Geti unnið þrátt fyrir truflun án stuðnings 

Getur unnið einstaklingslega með stuðningi Getur unnið einstaklingslega án stuðnings 

Getur unnið í hóp án þess að trufla með stuðningi Getur unnið í hóp án þess að trufla án stuðnings 

Getur komið óskum á framfæri með stuðningi Getur komið óskum á framfæri án stuðnings 

Getur tekist á við breytingar með stuðningi Getur tekist á við breytingar án stuðnings 

Getur gengið frá námsgögnum með stuðningi Getur gengið frá námsgögnum án stuðnings 

Getur hætt þegar kennslustund lýkur með stuðningi Getur hætt þegar kennslustund lýkur án stuðnings 

Geti yfirgefið kennslusvæði án truflunar m.stuðn. Geti yfirgefið kennslusvæði án truflunar án stuðn. 

Frímínútur Geti klætt sig í skófatnað og útiföt með stuðningi Geti klætt sig í skófatnað og útiföt án stuðnings 

Meti þörf fyrir réttan klæðnað með stuðningi Meti þörf fyrir réttan klæðnað án stuðnings 

Getur farið í útifrímínútur með stuðningi Getur farið í útifrímínútur án stuðnings 

Getur leikið sér í útifrímínútum með stuðningi Getur leikið sér í útifrímínútum án stuðnings 

Geti óskað eftir því að fá að vera með í leik m.stuðn. Geti óskað eftir því að fá að vera með í leik án stuðn. 

Geti fylgt reglum í frímínútum með stuðningi Geti fylgt reglum í frímínútum án stuðnings 

Getur farið inn úr frímínútum með stuðningi Getur farið inn úr frímínútum án stuðnings 

Getur dundað sér í innifrímínútum með stuðningi Getur dundað sér í innifrímínútum án stuðnings 
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Getur hætt í innifrímínútum með stuðningi Getur hætt í innifrímínútum án stuðnings 

Nesti 

Getur borðað nesti í frímínútum með stuðningi Getur borðað nesti í frímínútum án stuðnings 

Getur þvegið sér um hendur/andlit með stuðningi Getur þvegið sér um hendur/andlit án stuðnings 

Getur gengið frá með stuðningi (box í tösku,þurrka borð) Getur gengið frá án stuðnings (box í tösku, þurrka borð) 

Persónulegt 
hreinlæti 

Getur látið vita af þörf fyrir klósettferð með stuðningi Getur látið vita af þörf fyrir klósettferð án stuðningi 

Getur farið á klósett með stuðningi Getur farið á klósett án stuðnings 

Getur þvegið sér um hendur með stuðningi Getur þvegið sér um hendur/andlit án stuðnings 

Hádegismatur 

Geti borðað hádegismat í Setri með stuðningi Geti borðað hádegismet í Setri án stuðnings 

Geti farið í matarröð í matsal með stuðningi Geti farið í matarröð í matsal án stuðnings 

Geti haldið á disk á leið í sæti með stuðningi Geti haldið á disk á leið í sæti án stuðnings 

Geti valið sér sæti í matsal með stuðningi Geti valið sér sæti í matsal án stuðnings 

Geti borðað hádegismat í matsal með stuðningi Geti borðað hádegismat í matsal án stuðnings 

Sýni góða borðsiði með stuðningi Sýni góða borðsiði án stuðnings 

Geti borðað með hnífapörum með stuðningi Geti borðað með hnífapörum án stuðnings 

Getur helt í glas með stuðningi Geti helt í glas án stuðnings 

Getur gengið frá mataráhöldum með stuðningi Getur gengið frá mataráhöldum án stuðnings 

Getur beðið eftir kennslustund með stuðningi Getur beðið eftir kennslustund án stuðnings 

Við skólalok 

Getur farið í fataklefa með stuðningi Getur farið í fataklefa án stuðnings 

Getur byrjað að klæða sig í útiföt með stuðningi Getur byrjað að klæða sig í útiföt með stuðningi 

Getur farið í skólavistun/frístund með stuðningi Getur farið í skólavistun/frístund án stuðnings 

Geti farið í skólabíl með stuðningi Geti farið í skólabíl án stuðnings 
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Samfélagsgreinar – Frumstig 

Þátttaka í athöfnum daglegs lífs 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi fái tækifæri til að átta sig á 

skólaumhverfinu og öðlist þekkingu á hljóðum og 
áreitum sem eiga heima þar. 

Að nemandi öðlist leikni í að skynja og 
bregðast við ólíkum aðstæðum 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að vera 
virkur þátttakandi í skólastarfinu. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið Lýsing: 

Við komu í 

skólann 

Sýni viðbrögð við komu í skólann 
Nemandi snertur t.d. á öxl þegar boðið er góðan 
dag, gott er að nota tákn fyrir skólann. 

Sýni viðbrögð/tekur þátt þegar klætt er úr útifötum 
Nemandi leiddur munnlega í gegnum athöfn og 
reynt að virkja hann til þátttöku. 

Í 
kennslustund 

 

Bregðist við tákni fyrir kennslustund 
Nemanda sýnt viðeigandi tákn fyrir 
kennslustund og sagt hvað sé í vændum 

Sé þátttakandi í kennslustund og sýni viðbrögð við því 
sem verið er að gera 

Nemandi leiddur munnlega í gegnum 

kennslustundina og reynt að virkja hann til 
þátttöku. 

Uni sér í kennslustund innan um aðra nemendur 
Auka þol gagnvart áreiti kennslustundar ef þörf 
er á. 

Geti nýtt viðeigandi hjálpartæki til sjálfstæðis t.d. 

hjólastól, göngugrind, stand 

Nemandi fær tákn fyrir hjálpartæki og leiddur 
munnlega í gegnum það ferli að fara á milli 

tækja. 

Frímínútur 

Fari í frímínútur með stuðningi Nemanda sýnt tákn fyrir frímínútur. 

Sýni viðbrögð/tekur þátt þegar klætt er í/úr útifötum 
Nemandi leiddur munnlega í gegnum athöfn og 
reynt að virkja hann til þátttöku. 

Læri að þekkja skólalóðina og kennileiti umhverfis 
skólans 

Hlutatákn notuð sem kennileiti. 

Þjálfi göngu á mismunandi undirlagi og yfir hindranir 
Nemandi fær stuðning eftir þörfum og 
fyrirmælum um leiðir. 

Persónulegt 

hreinlæti 

Þekki tákn/merki á hurðum/veggjum skólans t.d. salerni 
Nemandi fær tækifæri til að snerta hlut/merki og 

um leið og rætt er um hann. 

Fari inn á salerni með stuðningi og fær aðstoð þar eftir 
þörfum 

Nemandi leiddur munnlega í gegnum það ferli, 
gott að nota tákn fyrir salerni. 

Bregðist við þegar hendur og andlit er þvegið 
Nemandi leiddur munnlega í gegnum það ferli, 
snerting undirbúin. 

Geti tekið þátt í að þvo hendur 
Nemandi leiddur munnlega í gegnum athöfn og 
reynt að virkja hann til þátttöku 

Hádegismatur 
Sýni viðbrögð við mötun 

Nemanda sýnt tákn fyrir mat og hann leiddur 

munnlega í gegnum það ferli 

Bregðist við tákni um sondugjöf 
Nemanda sýnt tákn fyrir sondu og hann leiddur 
munnlega í gegnum það ferli 

Við skólalok 

Skynji/sýni viðbrögð við skólalokum t.d. viðbrögð við 
skólabíl eða bílstjóra 

Nemanda sagt að skólinn sé búinn og honum 
sýnt tákn fyrir skólabíl/skólavistun 

Sýni viðbrögð/tekur þátt þegar klætt er í útiföt 
Nemandi leiddur munnlega í gegnum athöfn og 
reynt að virkja hann til þátttöku 
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Samfélagsgreinar - Frumstig 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi fái tækifæri til að átta sig á 

skólaumhverfinu og öðlist þekkingu á hljóðum og 
áreitum sem eiga heima þar. 

Að nemandi öðlist leikni í að skynja og 
bregðast við ólíkum aðstæðum 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að vera 
virkur þátttakandi í skólastarfinu. 

Efnisþættir Hæfniviðmið 

Félagsþroski 

Upplifi og fái örvun frá umhverfinu 

Auki úthald og þol til að vera innan um fólk  

Njóti sín í félagsskap skólafélaga 

Geti setið í hóp nemenda 

Myndi tengsl við skólafélaga 

Kynnist leikföngum sem veita ánægju og gleði 

Kynnist ýmsum rýmum t.d. listasmiðja, anddyri, matsalur, íþróttahús, sundlaug  

Kynnist og skynji náttúruna í félagskap 

Njóti útiveru í góðum félagsskap 

Geti dundað sér í markvissri vinnu/leik 

 
 
 
 
 


