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Kennsluskipulag 

Tímafjöldi: Skipulag og samþætting: Aðlögun í námi: 

Íþóttir 2x í viku (40 mín)  
 
 
 

Sund 1x í viku (40 mín) 
 
 

Unnið í hópum þar sem hver og einn nemandi 
fær þjálfun við sitt hæfi. Kennsla fer fram í 

sundlaug, íþróttasal, danssal og utandyra. 

Tímaseðill, myndrænt form, stöðvar og leikir.  
 

 

Grunnþættir menntunar  
Kennsluaðferðir: Vegvísir að fjölbreyttum leiðum í námi 

 
 

Heilbrigði og velferð  
 

 
 
 

Jafnrétti 
 
 
 
 
 
Lýðræði og mannréttindi 
 
 
Læsi  
 
 
 
 
 

 
 
 

Sjálfbærni 
 

 
 
 

 
 
Sköpun 
 

 

 Taki þátt í leikjum og/eða stundi íþróttir-, líkams- og heilsurækt (íþróttir og sund) með ánægju 

og félagsleg samskipti að leiðarljósi 

 Hafi grunnþekkingu á mikilvægi góðrar næringar og nægjum svefni og  hvíld 

 

 Stundi fjölbreytta hreyfingu án fordóma á skólatíma og í nærsamfélagi 

 Allir þátttakendur hafi sömu réttindi til þátttöku í íþróttum burt séð frá kyni, aldri, kynþætti og 

líkamlegu atgervi 

 Læri að taka tapi og sigri í leik og keppni 

 Hafi fengið kynningu á þeim íþróttagreinum sem í boði eru í nærsamfélaginu  

 

 Hafi fengið tækifæri til að velja sér hreyfingu við hæfi, á vegum skólans eða í nærsamfélagi.  

 Hafi jafnan rétt á við aðra að stunda hreyfingu a.m.k. 3x í viku í 40 mín í senn  

 

 Fái tækifæri til að ræða um mikilvægi hreyfingar fyrir líkamlega og andlega heilsu og vellíðan  

 Þekki áhrif leikja og þjálfunar á helstu líffæri 

 Þekki heiti helstu líkamshluta 

 Tileinki sér reglur í leikjum, geti skorið úr ágreiningi sem upp kemur á jákvæðan hátt  

 Læri að lesa í aðstæður/umhverfi, náungann og sjálfan sig 

 Tileinki sér almennar reglur íþróttamannvirkja 
 

 Fái tækifæri til að velja leik eða hreyfingu sem honum finnst áhugaverð og skemmtileg  

 Þjálfist í því að fara rólega af stað í upphafi og lok reglubundinnar hreyfingar og skilja hvers 

vegna, þekki eigin takmörk og getu 

 Hafi ánægju af því að hreyfa sig reglulega og læri að nýta umhverfið til líkams - og heilsuræktar 

 Sé meðvitaður um gildi æfinga sem stundaðar eru í íþróttatímum 
 

 Fái tækifæri til að búa til eða hanna reglur/ leik/dans/hreyfingu 

 

 
Námsmat: Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein 

1.önn 2.önn 

Námsmat 

 
Reglulegt mat á færniþáttum. 

  
Reglulegt mat á færniþáttum. 

Vitnisburður 
Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum. 

Vitnisburðarbók: 
Skrifleg umsögn út frá hæfniviðmiðum. 
 

Skólaíþróttir   
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Sund 

 

Forþjálfun 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á því að 

 líða vel í vatni 
 

Að nemandi öðlist leikni í að framkvæma 
grunnæfingar í vatnsaðlögun 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að verða 
sjálfbjarga í vatni 

Efnisþáttur                                Hæfniviðmið                                                                     Matsviðmið 

 

Líkamsvitund, 
leikni og 

afkastageta 

Njóti þess að vera í vatninu og líði vel  Flot á kvið og baki 

 Blása í vatn 10 x 

 Hoppa af bakka í laug 

 Ganga með andlit í kafi 3. M 

 

 

 Ástundum  

 Líðan í sundkennslu 

 

 

 

 

 

 Virkni 

 

 

 

 Fara eftir fyrirmælum 

Geti gengið með andlitið í kafi  

Geti blásið í vatnið 

Öðlist leikni í að fljóta á bringu og/eða baki með eða án 

aðstoðar/hjálpartækja 

Hoppa af bakka í sundlaug 

Félagslegir 

þættir og 
samvinna  

Upplifi gleði og ánægju að því að hreyfa sig í vatni 

Fari eftir leikreglum og fylgi fyrirmælum 

 

Hafi kynnst og tileinkað sér samskiptafærni eins og að hlusta, tjá 

skoðun sína, bíða og bregðast við 

Hafi tekið þátt í verkefnum sem krefjast félagslegra samskipta, s.s. 
að taka tilliti til annarra, aðstoða aðra og hvetja 

 

Hafi öðlist öryggistilfinningu í vatni 

Heilsa og efling 
þekkingar 

Tileinki sér hreinlæti fyrir og eftir sundtíma  

Er fær um að hreyfa sig frjálst í vanti 

Taki þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, hraða viðbragð og 

líkamsþol í vatni 

Öryggis og 
skipulagsreglur 

Geti gengið frá fötum á æskilegan hátt 

Læri að þvo sér og þurrka. 

Fari eftir reglum sem snúa að umgengni og hegðun á sundstöðum. 

Geti brugðist við fyrirmælum kennara. 

 
 

Dagskipulag Efnisþáttur Kennsluaðferðir Námsgögn Matsviðmið 
 

Í sundtíma í 
innilaug og 

útisvæði 
 Vatnsaðlögun 

Vatnsaðlögun, flotæfingar, 

köfunaræfingar, hoppa, leikir 

og frjáls aðlögun. 

Korkur, kútur, núðlur, 

blöðkur, köfunarhringir og 

leikföng 

+++= Getur 
++= Er í framför 
+= þarf þjálfun 

 

 
 
 



Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóli  

Aðlöguð skólanámskrá – Greinasvið: Skólaíþróttir 

3 
 

 
 
 

Þrep 1 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á öryggi og 

grunnhreyfingum í vatni 
Að nemandi öðlist leikni í að framkvæma 

grunnatriði í helstu sundaðferðum 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína í að bjarga 
sér sjálfur og tileinki sér reglur sundstaða 

 

Efnisþáttur Hæfniviðmið Matsviðmið 

 
Líkamsvitund, 

leikni og 

afkastageta 
 

Geti spyrnt sér frá bakka og rennt sér með höfuðið í kafi 2,5 metra 

eða lengra 

 Marglyttuflot 
 Hoppa í laug af bakka 
 Spyrna frá bakka með andlit í 

kafi og renna 2,5 m eða lengra 
með andlit í kafi 

 10. m bringusund með/eða án 
hjálpartækja 

 10. m skólabaksund með/eða án 
hjálpartækja 
 

 
 Læra að sýna örðum virðingu 

og umburðarlyndi 
 Virkni  

 

 

 

 

 

 

 Ástundun 

 

 

 Að skilja helstu öryggisreglur 

sundstaða 
 Fara eftir fyrirmælum 

 

Geti  framkvæmt bringusund með eða án hjálpartækja 

Geti framkvæmt skriðsund með eða án hjálpartækja 

Geti framkvæmt skólabaksundsfótartök með eða án hjálpartækja 

Hafi tekið þátt í æfingum og leikjum með ýmis áhöld 

Geti marglyttuflot með því að rétta úr sér 

Geti hoppa af bakka í grunna laug 

Félagslegir 
þættir 

 

Hafi upplifað gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni 

Læri að ganga frá tækjum eftir kennslustund 

Hafi fengið þjálfun í leikrænum verkefnum sem krefjast 
félagslegra samskipta, eins og að taka tilliti til annarra, hjálpa 
öðrum og veita öðrum hvatningu 

Hafi tileinkað sér helstu samskiptareglur sem í gildi eru 

Hafi tileinkað sér samskiptafærni eins og að hlusta, tjá skoðun 

sína, bíða og bregðast við 

Heilsa og efling 
þekkingar 

 

Tileinki sér hreinlæti fyrir og eftir sund  

Hafi upplifað jákvæð atvik í sundkennslu og geti tjáð sig um slíkt 

Hafi tekið þátt í ýmsum leikjum sem efla líkamsþol og styrk 

Hafi fengið þjálfun í skapandi æfingu og frjálsum leik í vatni 

 
Öryggis og 

skipulagsreglur 

Hafi lært helstu hugtök sem notuð eru í byrjendakennslu í sundi 

Hafi lært að bregðast fljótt við flautuhljóði eða rödd kennara 

Hafi tileinkað sér skipulagsform eins og röð, lína, hringur og hópur 

Getur farið eftir bað og umgengnisreglum sundstaða 

Tileinki sér hreinlæti fyrir og eftir sundkennslu 

Hafi lært að fylgja öryggisreglum sundstaðar 

 

Dagskipulag Efnisþáttur Kennsluaðferðir Námsgögn Matsviðmið 
 

Í sundtíma í 
innilaug og 

útisvæði 
Byrjendakennsla 

og vatnsaðlögun 

Vatnsaðlögun, grunnfærni í 

bringu-, skrið- og 

skólabaksundi. Flotæfingar, 

köfunaræfingar, hoppa, leikir 

og frjáls aðlögun. 

Korkur, kútur, núðlur, 

köfunarhringir, leikföng 

 
+++= Getur 
++= Er í framför 
+= þarf þjálfun 
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Þrep 2 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á helstu 

sundaðferðum og björgun 
Að nemandi öðlist leikni í að geta bjargað 

sér og synt ákveðna vegalengd 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína í að fara sjálfur í 

sund og tileinki sér reglur sundstað. Nýta færni til 
frekari þjálfunar 

Efnisþáttur                                Hæfniviðmið                                                                       Matsviðmið 

 

 

 

Líkamsvitund, 

leikni og 

afkastageta 

 

Geti tekið þátt í æfingum með og án áhalda sem tengja saman 

mismunandi sundhreyfingar 

 25 metra bringusund 

 15 metra skólabaksund 

 25 metra skriðsund 

 15 metra baksund 

 Stunga af bakka 

 Kafa eftir hlut á 1 -1,5 metra dýpi 

 Fatasund 

 Þolsund (200 m.) 

Hafi náð valdi á samspili grunnhreyfinga í bringusundi, 

skólabaksundi, skriðsundi og baksundi 

Geti spyrnt frá bakka og synt í kafi  

Geti stungið sér af bakka 

Hafi náð tökum á undirbúningsæfingum og leikjum í vatni 

Félagslegir 

þættir 

 

Geti tekið þátt í verkefnum þar sem 2 eða fleiri nemendur vinna 

saman eða til skiptis 

 Læri að sýna öðrum virðingu og 

umburðarlyndi 

 

 

 

 

 

 Virkni í kennslustundum 

 Líðan í kennslustund 

 

 

 

 

 

 Fara eftir öryggisreglum á 

sundstöðum 

 Umræða um björgun  

 Fara eftir fyrirmælum kennara og 

starfsmanna  

Hafi tileinkað sér markmið æfinga og leikja sundkennslunnar 

Geti unnið að sjálfstæðum verkefnum eins og æfingar í 

stöðvaþjálfun 

Geti tekið þátt í leikjum og æfingum í vatni sem auka vellíðan og 

styrkja samskipti 

Heilsa og efling 

þekkingar 

 

Þekki helstu hugtök sem notuð eru í kennslu í sundi  

Taki þátt leikjum sem þjálfa færni í sundaðferðum  

Þjálfi þol fyrir sundaðferðir  

þjálfi þol fyrir björgunarsund 

Geti fengið upplýsingar um möguleika á frekari sundþjálfun hjá 

íþróttafélagi  

Geti tekið þátt í fjölbreyttum undirbúningsæfingum sem leggja 

grunn að sundaðferðum. 

 

Öryggis og 

skipulagsreglur 

Geti farið eftir skipulagsreglum sundstaða 

Geti farið eftir reglum sundstaða 

Geti brugðist við ef óhapp ber að höndum 

Geti tekið þátt í umræðum um björgunarþætti  

Geti tekið fram og gengið frá sundáhöldum á réttan og öruggan 

hátt  

Geti farið eftir öryggisreglum sundstaða 
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Dagskipulag Efnisþáttur Kennsluaðferðir Námsgögn Matsviðmið  
 

Í sundtíma í 
innilaug og 

útisvæði 

Sundkennsla  

Grunnfærni og kennsla í 
öllum sundaðferðum. 
Flotæfingar, köfunaræfingar, 
hoppa, leikir og björgun 

Korkur, kútur, núðlur, 

froskalappir, köfunarhringir 

og leikföng 

+++= Getur 
++= Er í framför 
+= þarf þjálfun 

Tímataka 

 

Íþróttir 

 

Forþjálfun 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á grunnhreyfingum 

 
Að nemandi öðlist leikni í að 

framkvæma einfaldar æfingar  

Að nemandi geti nýtt hæfni sína og fært yfir í 
daglegt líf 

Efnisþáttur                            Hæfniviðmið Matsviðmið 

 
 

 
Líkamsvitund, 

leikni og 
afkastageta 

Framkvæmi grunnhreyfingar eins og að hlaupa, ganga, hoppa, 

stökkva og klifra án erfiðleika 

 Getur hoppað jafnfætis og yfir 

línu 

 Sprellikarlahopp 

 Skíðahopp  

 Getur hoppað á öðrum fæti 

 Getur valhoppað 

 Getur gengið eftir línu/slá 

 Gengur upp og niður tröppur 

 Getur kastað og gripið bolta 

 Gengur á tá og hælum 

 Gera flugvél 

 Klifra upp á kistu/rimla/bekk 

 Kollhnís  

 

 Hegðun  

 

 Virkni  

 Fara eftir fyrirmælum 

Framkvæmi æfingar með ýmis áhöld eins og húllahring, sippuband, 

bolta og baunapoka 

Stundi æfingar og leiki sem reyna á samhæfingu. 

Taki þátt í leikjum og æfingum sem reyna á samspil skynfæra 

Leysi af hendi verkefni og æfingar sem hafa áhrif á jafnvægi, 

sjónskyn, heyrn, snertingu og vöðva- og liðamót 

Hafi fengið þjálfun í æfingum með ýmis áhöld 

Taki þátt í æfingum sem reyna á afkastagetu hjarta- og æðakerfis 

og styrk 

Félagslegir 
þættir og 
samvinna  

Fari eftir leikreglum og fylgi fyrirmælum 

Þjálfist í ýmsum leikjum eða æfingum sem krefjast samvinnu 

Heilsa og efling 

þekkingar 

Hefur náð tökum á helstu gróf- og fínhreyfingum eins og að 

hlaupa, hoppa og velta á mismunandi hátt 

Hefur náð tökum á helstu fínhreyfingum eins og að kasta og grípa 

og vinna með önnur létt áhöld 

Öryggis og 
skipulagsreglur 

Læri að bregðast við fyrirmælum og merkjum kennara eins og 

flautuhljóði  

Dagskipulag Efnisþáttur Kennsluaðferðir Námsgögn Matsviðmið  
 

Í íþróttasal eða 
í Setri 

Grunnhreyfifærni  

Grunnfærni og kennsla í 
hreyfingu. Hoppa, hlaupa, 
ganga, stökkva og klifra. 

Boltar, jafnvægisslá, 

baunapokar, sippubönd, 

kaðlar, dýna og trampólín 

+++= Getur 
++= Er í framför 
+= þarf þjálfun 
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Þrep 1 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á 

grunnhreyfingum og fjölbreyttum leikjum og 
æfingum 

 

Að nemandi öðlist leikni í að framkvæma 

ákveðnar æfingar og taka þátt í leikjum 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína og fært yfir í 

daglegt líf 

Efnisþáttur Hæfniviðmið Matsviðmið 

 
 
 
 

 
Líkamsvitund, 

leikni og 
afkastageta 

Framkvæmi æfingar með ólíkum áhöldum eins og gjarðir, 

sippuband, bolta og baunapoka ofl. 

 Hanga í rimlum og lyfta hnjám 

upp fyrir mjaðmahæð 5 sinnum 

 Rekja bolta 10m og kasta í vegg 

og grípa. 

 Kollhnís niður halla 

 

 

 

 

 

 

 Hegðun  

 Virkni 

 

 

 Að sýna öðrum virðingu og 

umburðarlyndi 

 

 

 Fara eftir fyrirmælum kennara 

og starfsmanna 

 Fara eftir öryggis- og 

Stundi æfingar og leiki sem reyna á samhæfingu. 

Taki þátt í leikjum og æfingum sem bæta líkamshreysti og þrek 

Taki þátt í æfingum sem reyna á afkastagetu hjarta- og æðakerfis 

og styrk 

Taki þátt í íþróttaiðkun utanhús 

Hafi lært heiti helstu líkamsæfinga og heiti yfir helstu hreyfingar 

Félagslegir  
þættir og  
samvinna  

Fari eftir leikreglum og fylgi fyrirmælum 

Þjálfist í ýmsum leikjum eða æfingum sem krefjast samvinnu 

Hafi leyst verkefni af hendi þar sem tekið hefur verið tilliti til 
annarra 

Hafi fengið tækifæri til að ræða um stríðni og einelti og brugðist 

við umræðu á æskilegan hátt  

Geti unnið með tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í 
leikjum 

Hafi tekið þátt æfingum sem efla sjálfstraust og viljastyrk 

Heilsa og efling 
þekkingar 

 Taki þátt í umræðu um gildi hreyfingar fyrir sál og líkama 

Geti rætt um jákvæða sjálfsmynd og fjölbreytta möguleika til að 

hreyfa sig 

Öðlist þekkingu á starfsemi líkamans í tengslum við hreyfingu og 
ástund íþrótta og geti þrifið sig að lokinni kennslustund í íþróttum 

Öryggis og 

skipulagsreglur 

Læri að bregðast við fyrirmælum og merkjum kennara eins og 

flautuhljóði 

Geti umgengist áhöld og tæki á öruggan hátt 

Læri og tileinki sér helstu umgengnisreglum í íþróttamannvirkjum 

s.s að ganga frá fatnaði. 
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skipulagsreglum í 

íþróttahúsum 

Dagskipulag Efnisþáttur Kennsluaðferðir Námsgögn Matsviðmið  
 

Í íþróttahúsi og 
á skólalóð Íþróttakennsla 

Kennsla í hreyfingu, æfingum 
og leikjum 

Þau gögn sem til þarft við 

kennslu í þeim æfingum sem 

við á 

+++= Getur 
++= Er í framför 
+= þarf þjálfun 
 

 
 

Þrep 2 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á hreyfingu og 

fjölbreyttum leikjum og æfingum 
 
 

Að nemandi öðlist leikni í að framkvæma 
ákveðnar æfingar og taka þátt í leikjum 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína og fært yfir í 
daglegt líf 

Efnisþáttur Hæfniviðmið Matsviðmið 

 
Líkamsvitund, 

leikni og 

afkastageta 

 Hafi tekið þátt í umræðu um mikilvægi hreyfingar, markvissa 
þjálfun, og tileinki sér rétta tækni við vöðvateygjur 

 5 armbeygjur 

 Badmintonhæfni (halda á lofti 

5 sinnum) 

 Rekja bolta, sparka í vegg og 

bolti stöðvaður 

 Rekja körfubolta með vinstri 

og hægri hendi 

 

 

 Hegðun 

 Virkni 

 Að geta unnið með öðrum 

 

 

 

 

 

 

 

 Að sýna öðrum virðingu og 

umburðalyndi 

 Fara eftir fyrirmælum kennara 

Þekki áhrif þolþjálfunar á hjarta og blóðrásarkerfi og mikilvægi 
hvíldar  fyrir líkama og sál 

Þjálfist í samsettum hreyfingum eins og í leikjum sem efla 

hreyfiþörf  og samspil skynjunar 

Fái aukna þjálfun í samhæfingu hreyfinga og tenginu þeirra í eina 

heild 

Læri helsta orðaforða íþrótta og sérkenni einstakra íþróttagreina 

Taki þátt í íþróttaiðkun utanhús 

Félagslegir 
þættir og 
samvinna  

Hafi fengið reynslu af þátttöku í æfingum, útivist og leikjum sem 

efla sjálfsmynd, viljastyrk og áræði 

Þekki hugtök sem tengjast samskiptum s.s tillitssemi, virðingu og 

umburðarlyndi 

Virði réttindi allra til að taka þátt á eigin forsendum 

Hafi tileinkað sér háttvísi í leik og starfi, læri að taka sigri og ósigri í 

keppni og fara eftir reglum 

Sé fær um að leysa úr ágreiningsmálum sem koma upp á jákvæðan 

hátt 

Hafi þjálfast í hæfni mismunandi íþróttagreina og leikja  

Hafi tekið þátt í æfingum og leikjum sem efla samvinnu og 

samskipti þar sem veita þarf félaga eða félögum stuðning 

Heilsa og efling 
þekkingar 

Taki þátt í umræðu um gildi hreyfingar fyrir sál og líkama 

Geti rætt um jákvæða sjálfsmynd og fjölbreytta möguleika til að 

hreyfa sig 

Öðlist þekkingu á starfsemi líkamans í tengslum við hreyfingu og 
ástund íþrótta og geti þrifið sig að lokinni kennslustund í íþróttum 



Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóli  

Aðlöguð skólanámskrá – Greinasvið: Skólaíþróttir 

8 
 

 
Öryggis og 

skipulagsreglur 

 

Þekki viðeigandi klæðnað við íþróttaiðkun og starfsmanna 

 Fara eftir öryggis- og 

skipulagsreglum í 

íþróttahúsum 

Fari eftir reglum sem snúa að umgengni í íþróttamannvirkjum og 

íþróttahúsum  

Geti sagt frá þeim reglum sem gilda á kennslusvæði íþrótta og 

umgangist áhöld og tæki á öruggan hátt  

Dagskipulag Efnisþáttur Kennsluaðferðir Námsgögn Matsviðmið  
 

Í íþróttahúsi og 

á skólalóð Íþróttakennsla  

Kennsla í hreyfingu, æfingum 
og leikjum 

Þau gögn sem til þarft við 

kennslu í þeim æfingum sem 

við á 

+++= Getur 
++= Er í framför 
+= þarf þjálfun 

 

 


