
Skólaíþróttir 7.-10. bekkur 

Kennsluáætlun veturinn 2019-2020 

 

Markmið: 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. 
Markviss hreyfing og gott líkamlegt ástand skólabarna hefur jákvæð áhrif á námsgengi þeirra. 
 
Mikilvægt er að leggja fyrir nemendur verkefni sem efla líkamlega þætti svo sem þol til að takast á við 
langtíma álag, líkamsstyrk til að takast á við hámarksátök og kyrrstöðuálag, liðleika sem tekur til 
hreyfanleika og hreyfivíddar í liðamótum. Með kennslu íþróttagreina og kappleikja nást mörg markmið 
í einu bæði líkamleg, félagsleg og andleg. Það mikilvægasta er þó gleðin og löngunin til að taka þátt og 
hreyfa sig meira, bætt líkamsástand og aukið sjálfstraust. Með því að glíma við ögrandi verkefni lærist 
að þjálfun og ástundun gefur árangur jafnt í íþróttum sem öðru námi. 
 
Með skólaíþróttum getum við því stuðlað að heilbrigðum lífstíl og kennt nemendum að nota 
fjölbreyttar æfingaaðferðir til gagns og gamans. 
 

 
Kennsluaðferðir: Innlögn kennara, samvinnu-, bolta- og einstaklingsleikir, stöðvaþjálfun, hópaþjálfun, 
tækniæfingar og fleira. 
Í tímum er lögð áhersla á virkni, samvinnu og virðingu fyrir samnemendum. 
 
Kennslustundir: 2 kennslustundir í viku í íþróttasal og einn tími í sundi, eina önn. 
 
Aðbúnaður: Viðeigandi íþróttafatnaður (peysa/bolur og buxur/stuttbuxur). Nemendur eru annaðhvort 
í skóm, tátiljum eða á tánum í salnum. Viðeigandi sundfatnaður í sundlaugum. 
 
Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

Kennt er í lotum. 
 
Kennarar: Elmar Örn Hjaltalín, Jóhann Ingi Jónsson og Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson. 
 

Námsmat  

Námsmat: Símat yfir alla önnina.  
Próf í þoli (loftháð og loftfirrt) (Reynisvatnshringur, 4 mín hlaup).  
Próf í styrk, samhæfingu og snerpu (Planki, körfuboltasniðskot og sipp).  
Námsmat í sundi er samkvæmt sundstigunum með tímatökum, stílsundsprófum og öðrum þáttum.  
Mikil áhersla er lögð á hegðun, virkni, jákvæðni, samskipti, framfarir og mætingu.  
Námsmat nemenda byggir á prófum, verkefnavinnu og símati kennara út frá hæfniviðmiðum.  
 
Einkunnir verða gefnar út að vori samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á kvarðanum D, C, C+, B, B+ og 
A. 
 
 
 
 
 
 
 



Hæfniviðmið 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Líkamsvitund, leikni og 
afkastageta 

Að nemandi geti:  

• Gert æfingar sem 
efla loftháð þol, reyna 
á styrk og stöðugleika 
útlima og bols. 
Liðleikaæfingar og 
æfingar sem reyna á 
hámarksgetu og úthald 
í æfingum.  

• Sýnt leikni í 
mismunandi 
íþróttagreinum. 

• Kennari leggur fyrir 
verklegar æfingar fyrir 
nemendur og útskýrir 
þær munnlega og/eða 
með sýnikennslu 
Kennari kennir 
nemendum ákveðna 
færni í hinum ýmsu 
æfingum svo 
námsmarkmið 
árgangsins náist. 

• Verkleg próf í 
grunnþáttum (styrkur 
og þol).  

• Símat yfir alla 
önnina. 

Félagslegir þættir • Að nemandi geti:  

• Upplifað gleði og 
ánægju af þátttöku í 
leikjum og skilið 
mikilvægi virðingar og 
góðrar framkomu til að 
efla liðsanda.  

• Þekkt mismunandi 
tegundir leikreglna, 
farið eftir þeim og sýnt 
háttvísi í leik. 

• Æfingar geta verið 
einstaklingsmiðaðar 
þar sem nemandinn 
vinnur einn eftir 
fyrirmælum kennara 
og einni para og/eða 
hópaverkefni þar sem 
fleiri nemendur vinna 
saman í hópum. 

• Símat yfir alla 
Kennari fylgist með og 
skráir hjá sér 
jafnóðum. 

Heilsa og efling 
þekkingar 

Að nemandi geti:  

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

• Rætt eigin ábyrgð á 
líkamlegu og andlegu 
heilbrigði bæði sínu 
eigin og annarra.  

• Tekið þátt í leikjum 
af margvíslegu tagi. 

• Lögð er rík áhersla á 
að kynna nem. fyrir 
hinum ýmsu 
íþróttagreinum sem 
stundaðar eru.  

• Kennari fræðir 
nemendur um 
mikilvægi hreyfingar. 

• Símat yfir alla 
önnina. Kennari fylgist 
með og skráir hjá sér 
jafnóðum. 

Öryggis- og 
skipulagsreglur 

• Tekið ákvarðanir á 
grundvelli öryggis- og 
umgengisreglna og 
brugðist við óvæntum 
aðstæðum.  

• Bjargað jafningja á 
björgunarsundi. 

• Farið er yfir 
öryggisþætti í 
íþróttahúsi og 
sundlaug.  
 

Próf í björgunarsundi. 

 
 
 

 


