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Námsáætlun – Skólaíþróttir 

 

Námsgreinin skólaíþróttir gegnir veigamiklu hlutverki í heilsuuppeldi og heilsurækt nemandans allan 
grunnskólann. Markviss hreyfing og notkun líkamans í skólaíþróttum er mikilvægur hluti þeirrar 
heilsuræktar og heilsueflingar sem nemendur þurfa á að halda í grunnskólum. 
Námsmat:  

Leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 

Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011).  

Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni. Við lok skólaárs er gefið 

námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi býr yfir. 

Nemendur á miðstigi fá hæfni metna með fjórum táknum:  

Fimm þættir hæfniviðmiða: 

Félagslegir þættir, þol, fimi, styrkur og sund. 

 
 

Íþróttir kenndar tvisvar og sund 1 sinni í viku. Útikennsla fjórar vikur að hausti. Áhersla á aga, hreyfingu 
og samvinnu. 

 

 

 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
 

• Gert æfingar sem reyna á loftháð þol, 

• gert æfingar sem reyna á styrk og 
stöðugleika útlima, 

• Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í 
nokkrum mismunandi leikjum, 

• Skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, 
farið eftir þeim í hóp og 
einstaklingsíþróttum, 

• Tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist og búið 
sig til útiveru með tilliti til veðurs,  

• Gert flóknar samsettar æfingar sem 
reyna á lipurð og samhæfingu, 

• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti 
til að efla liðsandann, 

• skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, 
farið eftir þeim bæði í hóp og 
einstaklingsíþróttum. 

• synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og 
kafsund 8m.auk þess að stinga sér af 
bakka. 
 

 

 

• Útiíþróttir 4 vikur að hausti 

• Úthaldsæfingar 

• Boltaleikir 

• Leikir 

• Styrktaræfingar 

• Samhæfingaræfingar 

• tækni í sundaðferðum, sprettir og 
langsund. 
 
 

 
• Boltafærni  

• Æfingar sem reyna á samhæfingu og 
lipurð 

• Þátttaka í leikjum 

• Loftháð þol 

• Styrkur 

• Færni í sundi. 
 

 
 

 
 


