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Kennari Hafdís Bjarnadóttir, Kristján Bergmann 
Tómasson 

Sk.st. HAF, KBT 

 
Áfangalýsing:  
Í áfanganum kynnist nemandinn útivist, fjölbreyttum gönguleiðum, hreyfingu og útbúnaði sem 
mikilvægur er í stuttar göngur. Nemandinn fær fræðslu um mikilvægi hreyfingar á líkamlega og 
andlega heilsu til framtíðar. Þá er leitast við að þjálfa úthald, styrk og liðleika nemandans og sýna 
honum leiðir til að viðhalda og/eða bæta líkamlega heilsu. 
 
Markmið:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● mikilvægi góðrar heilsu fyrir framtíðina 
● hvað reglubundin hreyfing er góð forvörn fyrir ýmsa andlega og líkamlega sjúkdóma 
● mikilvægi úthalds-, styrktar- og liðleikaþjálfunar. 

 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● auka úthald sitt, styrk og leiðleika með fjölbreyttum aðferðum sem henta hverjum og einum. 
● nota snjalltæki til að kortleggja útivistina. 

 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

● nýta heilsulæsi sitt til að nálgast upplýsingar og nýta sér þær til að efla og viðhalda góðri 
heilsu. 

● viðhalda og/eða bæta líkamlega heilsu. 
 
Námsgögn:  
Viðeigandi búnaður hverju sinni. Upplýsingar frá kennara fyrir hvern tíma. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
Tímabil 
(vikunúmer/lot
unúmer 

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmatsþátta 

Vika 35 Kynning á áfanganum, kynning 
nemenda, hagnýtar upplýsingar, 
óskir og væntingar nemenda. 

  

Lota 1 
Vika 36-37 

● Lengri 
gönguferð/fjallganga 

● Kynning á Folf íþróttinni 
● Stutt hjólaferð 

Hreyfidagbók 6% 

Lota 2 
Vika 38-40 

● Kynning á fjallahjólum 
● Lengri hjólaferð 
● Minimót í kubb, boccia og 

krikketi 

Hreyfidagbók 6% 

Lota 3 
Vika 41-43 

● Miðannarmat. Farið yfir 
stöðuna með nemendum, 
leiðsagnarmat.  

● Kynning á strandblaki 
● Fjallganga 

Hreyfidagbók 6% 

Lota 4 
Vika 44-46 

● Hjóla- eða gönguferð 
● Kynning á skautum 
● Kynning á veggjaklifri 

Hreyfidagbók 
 

6% 

Lota 5 
Vika 47-49 

● Kynning á skíðaíþróttinni 
● Stutt (fjall)ganga 
● Skíða/brettakynning 

Hreyfidagbók 6% 

Lota 6 
Vika 50-51 

● Áfanga að öllum líkindum 
lokið 

  

 
 
 

Matsform: ☐X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Hreyfidagbók Nemendur skrifa stutta dagbókarfærslu eftir hvern tíma 
5 x 6%  

30% 

Þátttaka og 
virkni 

Nemendur mæta í allar ferðir og taka virkan þátt 30% 

Áhugi Nemendur skuli sýna viðfangsefnunum áhuga og nálgast 
þau með jákvæðu hugarfari 

20% 

Útbúnaður Nemendur skulu koma vel útbúnir í allar ferðir skv. 
upplýsingum frá kennurum 

10% 

Vinnubók Nemendur safna öllum verkefnum/upplýsingum  annarinnar 
í vinnubók og skila til kennara í lok annar. 

10% 
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 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: 
 
Annað sem kennari vill að komi fram. 

Námsáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar. Líklegt er að einhverjar ferðir munu taka 
lengri tíma en tvær kennslustundir og mun þá tímum í lok annar fækka á móti. Kennarar halda 
utan um tímafjölda og láta nemendur vita.  

Dagsetning: 

 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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