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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. Nemendur hafa tök á því að ljúka hæfniviðmiði 

10.bekkjar í sundi í lok 9.bekkjar. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem 

nemandi býr yfir.  

Nemendur á unglingastigi fá hæfni metna með bókstöfunum:  

• A – Framúrskarandi hæfni 

• B – Hæfni náð 

• C – Þarfnast frekari þjálfunar 

• D – Hæfniviðmiðum ekki náð 

 

Fimm þættir hæfniviðmiða: 

Félagslegir þættir, þol, fimi, styrkur og sund. 
 

Íþróttir kenndar tvisvar í viku og sund 1 sinni í viku hálfan veturinn. Útikennsla fjórar vikur að hausti. 
  Áhersla á hreyfingu, samvinnu og aga. 
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Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
 

• Gert æfingar sem reyna á loftháð og 
loftfirrt þol, 

• Sýnt og framkvæmt styrktaræfingar sem 
reyna á hámarksgetu og úthald í 
kyrrstöðu og hreyfingu, 

• Gert liðleikaæfingar sem reyna á 
hreyfivídd og hreyfigetu, sýnt útfærslu 
flókinna hreyfinga þannig að þær renni 
vel saman, 

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

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

• Sýna leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum, 

• tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta 
þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu, 

• Skilið mikilvægi virðingar og góðrar 
framkomu hvort sem leikur vinnst eða 
tapast. Jafnframt  árangursrík samskipti 
til að efla liðsandann, 

• Skýrt helstu áhrif hreyfingar á líkamlega 
og andlega líðan og mikilvægi næringar 
fyrir vöxt og viðhald líkamans 

• Sýnt leikni og synt viðstöðulaust, í 
bringusundi, baksundi, skriðsundi, 
kafsundi og björgunarsundi auk þess að 
geta troðið marvaða 

 

• 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 og loftfirrt þol 

• Styrkur 

• Rétt tækni í mismunandi sundaðferðum. 
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• Tekið ákvarðanir á grundvelli öryggis-og 
umgengnisreglna og brugðist við 
óvæntum aðstæðum. Bjargað jafningja á 
björgunarsundi. 
 

 
 

 
 

 

 
 


