
 

 

 

Kennsluáætlun 2021-2022 
 

Fag: Sund 

Bekkur/samkennsluhópur: 1. -2. bekkur , 12 nemendur. 

Kennari/kennarar: Unnur Óskarsdóttir  

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 1x 60 mínútur. 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: 31 vika og frá dregst sá tími sem sundhöllin verður lokuð sem er enn óljóst að 

hausti.  

Tímabil: Allt skólaárið utan lokun í sundhöll vegna viðhalds einhverntíma að vetri/vori 2022 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir  

Í skólasundi skal fyrstu tvö árin leggja megináherslu á aðlögun barnsins í vatninu í gegnum leik og æfingar sem efla 

skynfæri líkamans í vatni. Kynna sundaðferðir og þá sérstaklega fótatök, t.d. í skrið- og bringusundi.  Mjög mikilvægt 

er að barn nái tökum á líkama í floti, bæði á kvið og baki, að velta og rúlla í vatninu er nauðsynlegt að prófa. 

Mikilvægt er að nemendur fái jákvæða upplifun og njóti þess að sækja sundtíma.  Að öllum nemendum geti liðið 

það vel í vatninu að þeir finni sig örugga við að hoppa, fljóta, hlaupa og leika í grunna enda sundlaugar í 1. 

bekk og að nemendur í 2. bekk geti gert slíkt hið sama í djúpa enda. Að þau læri að stungur í grunna enda 

eru einungis leyfðar þegar maður er sitjandi. Hópleikir sem efla félagsþroska nemena, að skiptast á, að taka 

tillit til hvers annars, að vera vinur. Þrifaþjálfun er stór hluti af því að fara ofaní laug að nemendur læri að 

þvo líkama án sundfata fyrir laugarferð og að skola af sér og þurrka eftir sundtíma. 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

-að allir skilji og geti flotið, geti farið í kaf sjálf, að sökkva, að hoppa, að spyrna frá bakka, að spyrna frá bakka og láta 

sig fljóta/renna í yfirborði vatns, að spyrna frá bakka í kafi og renna undir yfirborði vatns og kafa, að hlusta, að bíða, 

að þvo sér sjálfur, að halda utan um dótið sitt sjálfur, að bregðast strax/fljótt við rödd, flautuhljóði frá kennara, að 

þvo sér og þurrka, að ganga frá kennslutækjum, að fylgja öryggisreglum stundstaðar. 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni) 

Heilsa og velferð 

 Geti hreyft sig frjálst í vatni, flotið, nái að komast í botnin þegar hoppað er í laug. 

 Tekið þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, hraða, viðbragð og líkamsþol í vatni 

 Nái tökum á fjölbreyttum æfingum sem reyna á samspil skynfæra og samhæfinu hreyfinga, svo sem að 

framkvæma bringusundfótatök, að spyrna frá bakka og renna í kafi, að gera marglyttuflot, að nota hendur 

samhæft líkt og í bringusund handartökum.  

 



Hreyfing og afkastageta 

 Geti kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt  

 Framkvæmi skriðsundsfótatök, með eða án hjálpartækja amk 25metra  

 Framkvæmi bringusundsfótatök, með eða án hjálpartækja að lágmarki 25 metra 

 Geti spyrnt sér frá bakka og rennt sér með andlitið í kafi að lágmarki 2,5 metra 

 Geti flotið á bringu eða baki 

 Geti staðið á botni og andað að sér, fært andlitið í kaf og andað frá sér amk 10 sinnum viðstöðulaust 

 Tekið þátt í fjölbreyttum leikjum  

 Hoppa af bakka í laug  

 Nái tökum á inn og útöndun í tengslum við köfun/sund 

 Læri að gera sér grein fyrir legu líkamans í vatni, í rennsli, á baki á bringu á dýpi í grinningum. 

 Geti rúllað líkamann um bæði langás og miðás í vatninu.  

 Geti staðið á höndum í vatninu. 

 Geti sest á botnin og nemendur í 2. bekk prófi að leggjast á botninn 

 Geti sót hlut á botn grunna enda.  

Félagslegir þættir og samvinna 

 Upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni  

 Fari eftir leikreglum og fylgi fyrirmælum  

 Kynnist og tileinki sér samskiptafærni eins og að hlusta, tjá skoðun sína, bíða og bregðast við  

 Taki tillit til annarra, aðstoði aðra og hvetji 

 Öðlist öryggistilfinningu í vatni  

 Fái í leik verkefni sem kalla á félagsleg samskipti og geti sinnt þeim, svo sem að taka tillit til annarra, að 

aðstoða aðra, að hvetja aðra til dáða, 

 Þjálfist í æfingum og leikjum sem veita öryggistilfinningu í vatni, að vita hvar grunnt er og hvar dýpi byrjar 

 Tileinki sér þær samskiptareglur sem í gildi eru, svo sem að hlusta á fyrirmæli, þakka fyrir tímann 

Öryggi og skipulag 

 Fari eftir reglum sem snúa að umgengni og hegðun á sundstöðum 

 Geti gengið frá fötum  

 Læri að þvo sér og þurrka  

 Læri að umgangast sundstað á öruggan hátt 

 Fari eftir öryggisreglum á laugarbakka 

 Gangi þar sem ætlast er til þess og séu meðvituð um að hált getur verið á laugarbakka 

 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

 Fari eftir fyrirmælum kennara  

 Farið eftir umgengnis- og öryggissreglum Sundhallarinnar  

 Tileinki sér hreinlæti fyrir og eftir sundkennslu. 

 Tileinki sér að fara eftir bað- og umgengnisreglum sundstaðar 

 Leiki fallega við félaga í vatninu og taki tillit til þeirra sem eru að feta sín fyrstu skref í sundiðkun. 

 

 

 



Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum  

Grunnþáttur  Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  (hvernig) Virkt 
beint  

Óbeint  

Læsi Að lesa aðstæður í vantinu, og meta hvort maður getur eða ekki. 
Einnig að lesa aðstæður, er mér óhætt að hoppa í laug , er nóg 
pláss fyrir mig núna! Og þessháttar.  

x  

Sköpun að prófa sig /líkamlega getu í vatninu með til dæmis flotbretti x  

Lýðræði 
Mannréttindi  

   

Jafnrétti   x  

Heilbrigði og 
velferð  

 x  

Sjálfbærni    

 

 

Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  að nemendur geti tjáð hugsun sína og tilfinningu er varðar líðan í vatni 

Hlustun Að fara eftir fyrirmælum á sundstað, þar sem getur verið ervitt að hlusta 
vegna hávaðamengunar. 

Miðlun upplýsinga og 
þekkingar 

 

Skapandi úrvinnsla   

Gagnrýnin hugsun  

Sjálfstæði   Að nemendur geti sjálfir og án hjálpar farið gegnum sturtuklefa, gengið frá 
sínum eigin fötum og passað uppá að þurrka sér, klæða sig og þvo hár í 
sturtu.  

Samvinna  Nemendur æfa köfun saman, sækja hluti til skiptis og kafa eftir þeim. 
Draga hvort annað í laug. 

Nýting miðla og 
upplýsinga  

 

Ábyrgð á eigin námi   

Seigla/úthald  Að nemandi í lok 2. bekkjar geti synt sjálfur á kvið bringusund 25m og 
skriðsund 25m og á baki fótatök með eða án hjálpartækja 25m 

Mat á eigin námi  

 

Helstu kennsluaðferðir 

( x ) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

( x ) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  

(  ) Umræða/spurnaraðferðir    (  ) Kann, vill vita hef lært 

(  ) Leitarnám      (  ) Hópavinna 

( x ) Spil/námsleikir      (  ) Þemanám 

(  x) Samvinnunám      ( x ) Verkleg kennsla (LBD)  

(  ) Annað      (  ) Samþætt markvisst við aðrar námsgrein 

Hvað?________________________   Hvaða?________________________ 

 



Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂ 2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     ⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

⌂ Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   ⌂ Ekkert heimanám  

 

Námsmat: Eftirfarandi atriðið eru lögð til grundvallar í prófi í 1. bekk,. Að geta farið í kaf, andað að og frá með því að 

færa andlit í kaf amk 10 sinnum standandi eða við bakka. Að fljóta, spyrna frá bakka og fljóta á kvið. Að synda 

bringusundsfótatök með eða án hjálpartækja amk 25m. Að gera marglyttuflot. 2. Bekkur, að synda að lágmarki 25m 

bringusund með höndum og fótum, að synda að lágmarki skriðsund 25m með höndum og fótum, að synda baksund 

fótatök með hjálpartækjum allt að 25m, að hoppa af bakka í laug, að stynga sér í djúpa enda, að fljóta á kvið og að 

fljóta á baki og að renna í kafi frá bakka. 

Hlutfall sjálfsmats: 

Hlutfall verkefnaskila: 

Hlutfall símats kennara: 

Hlutfall lokamats: 

Verkefnamappa og/eða vinnubækur: 

Leiðsagnarmat nýtt: já ( x )  Nei (  ) 

 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: sundflár, fótakútar, korkar og flothollt, köfunarhringir, og fleiri leikföng 

boltar, borðtenniskúlur, fötur og dósir sem notast má við í að efla börn í grunnþáttum sundsins.  

 

Undirskrift kennara  

Unnur Óskarsdóttir  

Seyðisfjarðarskóli  ágúst 2021  


