
 

Markviss hreyfing og gott líkamlegt ástand nemenda hefur jákvæð áhrif á námsgengi þeirra. 

Lagt er upp með að nemendur séu læsir á leikreglur í íþróttum og leikjum, að þau getir skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og geti notað þau í 

eignin þjálfun og leik. Lagt er upp með að nemendur geti sett sér einföld markmið til að bæta líkamlegt atgervi og gert einfaldar talningar og 

mælingar. 

Mikilvægt er að nemendur öðlist skilning á eigin heilbrigði og geti tamið sér heilbrigðari lífstíl. Til að auðvelda nemendum að taka ákvörðun um 

eigin heilbrigði er nauðsynlegt að þeir öðlist skilning á þeim áhrifum sem menning, fjölmiðlar og tækni geta haft á heilsu þeirra og líðan. 

Leikir og samvinnuverkefni gera þær kröfur til nemenda að þeir temji sér aga og tillitsemi. Þeir læra einnig að vinna með öðrum og hvetja félaga 

sína til dáða. 

Útikennsla skólaíþrótta gefur gott tækifæri til að tengja heilsuuppeldi og sjálfbærni í lifnaðarháttum. Nemendur þurfa að þekkja, skilja og virða 

náttúruna og næsta umhverfi sitt, manngert eða náttúrlegt. 

Nemendur skulu hafa jöfn tækifæri til náms og taka mið af einstaklingsbundnum þörfum þeirra. Allir ættu að fá að njóta styrkleika sinna til að 

byggja upp jákvæða sjálfsmynd. 
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Námskrá 10.bekkjar í skólaíþróttum  
Námsþáttur: 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Hæfniviðmið: Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti 

Íþróttir: 

Geta sýnt virðingu og góða framkomu. 

Farið eftir leikreglum í einstaklings- og hópíþróttum. 

Gert grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis og hreinlæti. 

Notað stöðluð próf til að setja sér skammtíma-og langtímamarkmið og unnið að þeim. 

Tekið þátt í heilsurækt innan og utan skólans. 

Tekið þátt í ýmsum leikjum. 

Sýnt ábyrgð í útivist. 

Gert æfingar sem reyna á styrk, þol, hraða og stöðugleika 

Tekið þátt í stöðluðum prófum. 
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Námsþáttur: 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 
Nemendur mæta tvisvar sinnum í viku í íþróttir, 
einu sinni í 40 mínútur og einn 80 mínútna tíma. 
Styttri tíminn skiptist í íþróttir eina vikuna og 
sund aðra. 
Til að nálgast hæfniviðmiðin byggjast tímarnir. 
upp á þol- tækni- og styrktaræfingum. 
Einnig er farið í leiki og miðast þeir þá við aldur 
nemendanna. 
 

 
Þol og styrktaræfingar í formi leikja og 
stöðvaþjálfunar. 
Farið í hinar ýmsu boltagreinar 

 
Geta gert ýmsar þol og styrktaræfingar. 
Þolpróf. 
Langstökkspróf. 
Liðleikapróf. 
Símat í tímum. 

 


