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                         Sund 8. – 10. bekkur 

 

1 kennslustund á viku á alla nemendur í 2. – 10. bekk. Kennarar Ragna Dögg Ólafsdóttir og Guðlaug Stefanía 

Freysteinsdóttir 

Vinnulag: 

Í kennslustundum er lögð áhersla á allir taki þátt. Að koma til móts við hvern og einn og gefa honum verkefni við hæfi. Að 

nemendur sýni samnemendum og kennara virðingu. Að nemendur upplifi sund á jákvæðan hátt.  

 

Námsmat:  

Símat og próf.   
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Tímabil Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 
 
 
 
 

Ágúst 
 
 
 

Nemandi á að geta:  
 
- Gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt þol 

 

- Gert sér grein fyrir gildi heilbrigs lífernis fyrir starfsemi líkamans 
og  mikilvægi hreinlætis í tengslum við íþróttir og sundiðkun. 

 

- Sýnt leikni og synt viðstöðulaust í bringusundi, baksundi, 
skriðsundi, flugsundi og kafsundi auk þess að geta troðið 
marvaða. 

 

- Nemendur fræddir um mikilvægi þess 
að vera vel syndur og mikilvægi þess 
að kunna að bjarga öðrum. Fara yfir 
hversu góð hreyfing sund er með 
lágmark álag á alla liði, hversu gott það 
sé að nýta sundið ef fólk á við meiðsli 
að stríða og þegar fólk eldist. Fræða 
nemendur um mikilvægi hreinlætis í 
tengslum við sundiðkun. Farið yfir 
umgengi- og öryggisreglur. Ekki ýta 
öðrum nemenda í kaf, fara upp úr 
þegar kennari segir að kennslustund 
sé lokið, stungur ekki leyfilegar nema í 
djúpu lauginni með leyfi kennara, ef 
nemandi fær skurð eða blóðnasir þarf 
hann að fara samstundis upp úr osfrv. 

 
- Ýmsir leikir, létt sund, staða nemanda 

metin 
 

 

 
 
 

September 
 
 
 
  

- Skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla 
liðsandann og skilið mikilvægi góðrar ástundunar, sjálfsaga, 
sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu og tillitsemi í tengslum við 
góðan árangur í íþróttum. 
 

- Þekkt mismunandi tegundir leikreglna, farið eftir þeim og sýnt 
háttvísi í leik, bæði í hóp og einstaklingsíþrótt. 

- Fara yfir hvernig við viljum hafa tímana, 
mikilvægi þessa að koma fram við aðra af 
virðingu, vera jákvæð og hvetjandi.  
 

- Synda rétt á brautunum þremur. 

  
-  

- Synda bringusund, skriðsund, baksund 
og flugsund með eða án hjálpartækja. 

 Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 



                                                 Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2017-2018 
 

 

 
 

Október 
 
 
 
 
 

 
- Vitað hvaða hlutverk helstu vöðvahópar líkamans hafa í tengslum 

við þjálfun líkamans. 
 
- Tekið þátt í leikjum af margvíslegu tagi. 

 
 

 

 
- Synda kafsund (læra kafsundstak) 

Tímabil 

Námsefni 

 
 
 

Nóvember 
 
 
 
 

 
 

- Útskýrt þjálfunaraðferðir og notað hugtök sem tengjast 
sundiðkun og ýmsum íþróttum. 

 
- Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 

samhæfingu 
- Gert æfingar sem reyna á loftháð þol 

- Fara yfir skipulagshugtök í 
sundkennslu eins og að synda eftir 
brautum, synda hægra megin við 
dökku línurnar, einn í einu osfrv. Gæta 
þess að allir skilji hugtök eins og 
tímataka, sprettir, ferðir, köfun, 
sporður, fótatök, handatök, öndun, 
taktur osfrv.  
 

- Synda bringusund, skriðsund, baksund 
og flugsund með eða án hjálpartækja. 

 
 

 
 
 
 
 

Desember 
 
 

 
- Tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek og hreysti, 

lipurð og samhæfingu. 
 
- Geti synt viðstöðulaust allar sundaðferðirnar nema flugsund 

en þar má nota hjálpartæki. Sungur og kafsund 12-20 m 

 
 
 

Námsmat og jólafjör 
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Janúar 

 
- Nýtt niðurstöður prófa til að setja sér skammtíma- og 

langtímamarkmið í íþróttum og heilsurækt og unnið að þeim. 
 
- Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 

samhæfingu 

 
- Fara yfir það í hverju hver og einn þarf að 

bæta sig og hjj´lpa þeim að finna út hvað 
þau þurfa að leggja áherlsu á til að ná 
bættum árangri. 

 
- Synda bringusund, skriðsund, baksund og 

flugsund með eða án hjálpartækja. 

 
 
 

Febrúar 

 
- Geta bjargað jafninga á sundi 18-25 metra 
 
- Geta kafað 10-12  
 
- Get æfingar sem reyna á loftháð þol 

 
- Björgunarsund 
 
- Kafsund og kafsundstak 

 
- Marvaði 

 
- Synda bringusund, skriðsund, baksund og 

flugsund með eða án hjálpartækja. 
 

 
 
 

Mars 

 
- Gert flóknar og samsettar æfingar sem reina á lipurð og 

samhæfingu 
- Gert æfingar sem reyna á loftháð þol 

 
- Þekkt mismunandi tegundir leikreglna, farið eftir þeim og sýnt 

háttvísi í leik, bæði í hóp og einstaklingsíþrótt 
 

 
- Synda bringusund, skriðsund, baksund og 

flugsund með eða án hjálpartækja. 
 
- Boltaleikir 
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Apríl 

 
- Tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek og hreysti, 

lipurð og samhæfingu. 
- Synt viðstöðulaust öll sund, hjálpartæki í flugsundi eru leyfð 

(nema í 10. bekk) Stungur, kafsund og björgunarsund. 

Námsmat 
 
8.sundstig 
a) 400 m fjáls aðferð, viðstöðulaust 
b) 50 m baksund 
c) 75 m skriðsund 
d)25 m flugsund með eða án hjálpartækja 
e)tímataka 50 m bringa. Lágmark 67 sek 
f) tímataka 25 m skrið. Lágmark 30 sek 
g)troða marvaða í 1 mín 
h)Kafsund 8 m að hlut á botni laugar. Syndir með 
hann til baka og endurtekur æfinguna. 
 
9. bekkur 
a)500 m þolsund. Nem. Notar að lágmarki 3 
sundaðferðir 
b)Sund í fötum: Stunga af bakka, 50 m sund þar af 
8 m kafsund. Troða marvaða og afklæðast. Synt 
sömu vegalengd til baka. 
c)25 m flugsund 
d)Synt innan tímamarka. Nem. Velja 2 af 3. 
 -- 100 m bringa   2.20 sek 
 --50 m skrið         62 sek 
-- 25 m bak           34 sek 
 
10. bekkur 
a)Þolsund í 20 mínútur(viðstöðulaust) Lágmark 600 
m 
b)50 m bringusund, stílsund 
c)Björgun af botni laugar og 25 m björgunarsund 
d)12 m kafsund, stílsund 
e)Tímataka. Nem. Velja 3 af 4 (sjá lágmörk í 
möppu) 
--  100 m bringusund 
--50 m skriðsund 
--50 m baksund 
--25 m flugsund 
--f)þrjú leysitök 
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 --g)lífgunaraðferð (kennd á 
skyndihjálparnámskeiði) 

 

 
 

Maí 

 
- Tekið ákvarðanir á grundvelli öryggis- og umgengnisreglna og 

brugðist við óvæntum aðstæðum. Framkvæmt og útskýrt helstu 

atriði skyndihjálpar, endurlífgunar og björgunar úr vatni og notkun 
björgunaráhalda. (Á við 10. Bekk- skyndihjálpanámskeið ) 

 
Sundkennslu lokið. Sundnámskeið hjá 1. bekk 
hefst 


