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Kjörnámsbraut með skíða- og snjóbrettasérhæfingu 

Áætlað er að meðalnámstími á kjörnámsbraut með skíða- og snjóbrettasérhæfingu verði sex til 

sjö annir en námsbrautinni lýkur með 200 eininga stúdentsprófi með hæfni á 3. hæfniþrepi. 

Nemendur skipuleggja námið í samráði við námsráðgjafa og þurfa að gæta þess að uppfylla 

skilyrði um fjölda eininga á hæfniþrepi. Í kjarna og sérhæfingu brautarinnar eru samtals 135 

einingar sem eru skylduáfangar fyrir nemendur. Einnig þurfa nemendur að ljúka 25 einingum 

í bundnu vali og 40 einingum í frjálsu vali. Inngönguskilyrði í sérhæfinguna eru að nemendur 

hafi lokið grunnskóla og æfi alpagreinar, skíðagöngu eða snjóbretti með aðildarfélagi 

Skíðasambands Íslands, eða hafi að minnsta kosti fjögurra ára æfingabakgrunn. Til að hefja 

nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð 

hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. 

Skíða- og snjóbrettasérhæfingin verður í boði bæði í stað- og fjarnámi og eftirtaldar þrjár 

námsleiðir verða mögulegar: 

1. Nemandi tekur Kjörnámsbraut með skíða- og snjóbrettasérhæfingu við 

Menntaskólann á Tröllaskaga (MTr) 

2. Nemandi tekur aðra braut við MTr en tekur skíða- og snjóbrettasérhæfinguna sem 

frjálst val á þeirri braut 

3. Nemandi er í námi í öðrum skóla en tekur skíða- og snjóbrettasérhæfinguna við MTr 

og nýtir einingarnar í frjálsu vali við þann skóla 
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Námsmat og hæfniviðmið 

Við Menntaskólann á Tröllaskaga er miðað að því að auka virkni og sjálfstæði nemenda með 

fjölbreyttu námsmati. Engin eiginleg lokapróf eru við skólann en í stað þess er notast við 

leiðsagnarmat og símat, þar sem öll verkefni gilda til lokaeinkunnar. Verkefnin eru margvísleg 

og geta verið í formi skriflegra og munnlegra verkefna, umræðna, prófa og myndbanda svo 

eitthvað sé nefnt. Námsáfangar skólans eru skipulagðir í vikulotum en hver lota hefst að morgni 

mánudags og lýkur að kvöldi sunnudags (Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2020). Samkvæmt 

staðfestri námskrárlýsingu skal nemandi búa yfir eftirfarandi hæfni að námi loknu: 

• beita almennri þekkingu á sínu sviði 

• fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál sem tengjast sérsviðinu 

• beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, 

mat, úrvinnslu og túlkun 

• vera meðvitaðir um umhverfi sitt, njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt 

• taka þátt í rökræðum sem tengjast sérsviðinu 

• beita tölfræðilegu læsi til að geta lesið og sett fram rannsóknarniðurstöður með 

gagnrýnu hugarfari 

• stunda frekara nám, einkum tengt sínu sérsviði (Námskrá.is, 2015) 
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Uppbygging námsbrautar 

Í aðalnámskrá eru settar fram kröfur um það hvernig áfangar skulu dreifast á mismunandi 

hæfniþrep en hæfniþrepin eru fjögur og lýsa stigvaxandi kröfum um þekkingu, leikni og hæfni 

nemenda. Á námsbrautum með námslok á þriðja hæfniþrepi verður 17% - 33% námsins að 

vera á fyrsta hæfniþrepi, 33% - 50% á öðru hæfniþrepi og 17% - 33% á þriðja hæfniþrepi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). Kjörnámsbraut með skíða- og snjóbretta-

sérhæfingu er eins og áður sagði 200 einingar sem skiptast niður á kjarna, sérhæfingu, bundið 

áfangaval og frjálst val. Kröfur brautarinnar eru eins og annarra brauta skólans sem einnig eru 

með skilgreind námslok á þriðja hæfniþrepi, þ.e. á fyrsta hæfni þrepi skulu vera 33 - 67 

f.einingar, á öðru hæfniþrepi 67 - 100 f.einingar og á þriðja hæfniþrepi 33 - 67 f.einingar 

(Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2021). Á bak við hverja framhaldsskólaeiningu liggja um það 

bil 18 til 24 klukkustundir eða þriggja daga vinna ef miðað er við 6 - 8 klukkustunda vinnu-

framlag á dag, í kennslustundum og við heimanám. Á einu skólaári veitir fullt nám þannig 60 

framhaldsskólaeiningar. Tekið er tillit til nokkurra þátta við útreikning á fjölda framhaldsskóla-

eininga, meðal annars þátttöku í kennslustundum og námsmati, starfsþjálfun og þeirri vinnu 

sem ætlast er til að nemandinn sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). Í töflum 1 - 

5 hér að neðan má sjá nánari uppsetningu námsins og fjölda eininga en nemendur þurfa sjálfir 

að gæta þess að uppfylla skilyrði um fjölda eininga á hverju hæfniþrepi. 

 
Tafla 1. Fjöldi eininga námsbrautar út frá hæfniþrepum 

 1. þrep 2. þrep 3. þrep Fjöldi eininga 
   

Kjarni 26 45 15 86 

Sérhæfing 9 25 15 49 

Bundið val  0 15 10 25 

Frjálst val Hám. 32 Hám. 15 Hám. 22 40 

Samtals fjöldi eininga Hám. 67 Hám. 100  Lágm. 33 200 
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Kjarni 
 
Kjarni brautarinnar inniheldur skyldugreinar en hann er eins á öllum námsbrautum skólans sem 

lýkur með stúdentsprófi. Um er að ræða 86 einingar sem innihalda meðal annars kjarnagreinar 

framhaldsskóla, íslensku, stærðfræði og ensku. Allar brautir til stúdentsprófs þurfa að innihalda 

að minnsta kosti 45 einingar í þessum greinum en lágmarkshæfni í íslensku skal vera á þriðja 

hæfniþrepi en í stærðfræði og ensku þurfa nemendur að ná hæfni á öðru hæfniþrepi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2015). 

  
Tafla 2. Námsgreinar og fjöldi eininga í kjarna brautar 

Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep Alls 

Danska   
DANS2MS05 

  10 
DANS2MV05 

Enska   
ENSK2LM05 ENSK3BS05 

15 
ENSK2SL05   

Frumkvöðlafræði FRUM1TR05     5 

Inng. að félagsvísindum INNF1IF05     5 

Inng. að listum INNF1IL05     5 

Inng. að náttúruvísindum INNÁ1IN05     5 

Lýðheilsa 

LÝÐH1GB02 

    6 
LÝÐH1HR01 

LÝÐH1LV01 

LÝÐH1ÆF02 

Stærðfræði   
STÆR2JM05 

  10 
STÆR2TL05 

Uppl.tækni dreifmenntar   UPPD2UD05   5 

Íslenska 
 ÍSLE2FM05 ÍSLE3BN05 

20 
 ÍSLE2RM05 ÍSLE3FO05 

Samtals fjöldi eininga 26 45 15 86 
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Sérhæfing 
 
Sérhæfing námsbrautarinnar eru skyldugreinar þar sem nemendur auka þekkingu sína á 

ákveðnu sviði. Sérhæfingin er 49 einingar og veitir góðan undirbúning á því sviði sem 

nemendur leggja áherslu á, í þessu tilviki svið skíða- og snjóbretta. 

 
 
Tafla 3. Námsgreinar og fjöldi eininga í sérhæfingu námsbrautar 

Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep Alls 

Líffæra- og lífeðlisfræði   LÍOL2BV05   5 

Næringarfræði   NÆRI2GR05   5 

Íþróttafræði   ÍÞRF2ÞA05   5 

Útivist 
  ÚTIV2SK05   

10 
  ÚTIV2ÚS05   

Líkamleg þjálfun 

LÞJÁ1ÞO03     

9 LÞJÁ1SH03     

LÞJÁ1JL03     

Skíðaþjálfun 

    SKÞJ3TÆ05 

15     SKÞJ3ÞM05 

    SKÞJ3RM05 

Samtals fjöldi eininga 9 25 15 49 
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Bundið áfangaval 
 

Bundið áfangaval er safn áfanga þar sem nemendur fá tækifæri til að dýpka þekkingu sína enn 

frekar í ákveðnum fögum (Námskrárvefur, 2016; Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2021). Tafla 4 

sýnir alla þá áfanga sem hægt er að velja úr. Nemendur velja alls 25 einingar í bundnu 

áfangavali brautarinnar, sem tengjast útivist og íþróttum en þar af þurfa 15 einingar að vera á 

öðru hæfniþrepi og 10 einingar á þriðja hæfniþrepi. 

 

 
Tafla 4. Námsgreinar og heildarfjöldi eininga á hverju hæfniþrepi í bundnu áfangavali 

Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep Samtals fjöldi 
eininga 

Afreksíþróttaþjálfun 

AÍÞR1AÍ03 AÍÞR2AÍ03 AÍÞR3AF03 

18 
   AÍÞR3AR03 

   AÍÞR3AÍ03 

    AÍÞR3AÞ03 

Barna- og unglingaþjálfun   BUÞJ2ÞJ05 BUÞJ3ÞJ05 10 

Fjallamennska   FJAM2UF05   5 

Íþróttafræði   ÍÞRF2HF05   5 

Líffæra- og lífeðlisfræði  LÍOL2IL05 LÍOL3FR05 10 

Lýðheilsa 
LÝÐH1JÓ01 LÝÐH2GR05   

13 
LÝÐH1HL02 LÝÐH2KY05   

Næringarfræði    NÆRI3NA05 5 

Sálfræði   SÁLF2ÍÆ05   5 

Skyndihjálp  SKYN2SH02  2 

Útivist 
  ÚTIV2HR05 ÚTIV3SV05 

15 
    ÚTIV3SK05 

Verkefnavinna     VERK3VL05 5 

Samtals fjöldi eininga 6 35 28 93 
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Frjálst val 
 
Í frjálsu vali fá nemendur tækifæri til að velja áfanga sem ekki eru bundnir við ákveðin fög 

(Námskrárvefur, 2016). Nemendur geta þannig valið áfanga út frá sínu áhugasviði en hægt er 

að meta nám úr öðrum skólum inn í frjálsa valið. 

 
  

 
Tafla 5. Einingafjöldi á hverju hæfniþrepi í frjálsu vali 

Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep Samtals fjöldi 
eininga 

 Hám. 31 Hám. 15 Hám. 22 40 

 
 
 
	

	

Þriggja ára fyrirkomulag náms 
 
Mikilvægt er að setja upp þriggja ára skipulag námsins og gefa nemendum þannig heildarsýn 

á uppbyggingu þess (Námskrárvefur, 2016). Á kjörnámsbraut með skíða- og snjóbretta-

sérhæfingu er áhersla lögð á að álag í námi sé meira á haustönn en vorönn, það er fleiri áfangar 

og/eða einingar. Á töflu 6 má sjá heildarskipulag námsins, uppbyggingu hverrar annar, 

skiptingu kjarna, sérhæfingar og valáfanga sem og fjölda eininga. 
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Tafla 6. Þriggja ára skipulag náms 

1. önn ein. 2. önn ein. 3. önn  ein. 4. önn ein. 5. önn  ein. 6. önn  ein. 

ÍSLE2RM05 5 ÍSLE2FM05 5 ÍSLE3FO05 5 ÍSLE3BN05 5 FRUM1TR05 5 SKÞJ3RM05 5 

ENSK2SL05 5 ENSK2LM05 5 ENSK3BS05 5 INNF1IF05 5 LÞJÁ1JL03 3 Bundið val 5e.      
3 þr. 5 

DANS2MS05 5 DANS2MV05 5 INNF1IL05 5 LÝÐH1ÆF02 2 Bundið val 5e.      
2 þr. 5 Bundið val 5e.      

3 þr. 5 

INNÁ1IN05 5 LÝÐH1GB02 2 LÝÐH1LV01 1 ÍÞRF2ÞA05 5 Val 5e. 5 Val 5e. 5 

LÝÐH1HR01 1 STÆR2TL05 5 LÍOL2BV05 5 NÆRI2GR05 5 Val 5e. 5 Val 5e. 5 

STÆR2JM05 5 ÚTIV2ÚS05 5 ÚTIV2SK05 5 SKÞJ3ÞM05 5 Val 5e. 5 Val 5e. 5 

UPPD2UD05 5 SKÞJ3TÆ05 5 LÞJÁ1SH03 3 Bundið val 5e.      
2 þr. 5 Val 5e. 5 Val 1e. 1 

LÞJÁ1ÞO03 3 Val 2e. 2 Bundið val 5e.      
2 þr. 5          

Val 2e. (mið) 2  
		 	 		

	         

 36  34  34  32  33  31 

Kjarni 86 Sérhæfing 49 Bundið val  25 Frjálst val 40 
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Áfangalýsingar 
Við skólann er fjölbreytt úrval áfanga og brautin er að mestu leyti byggð upp á þeim. Þó eru 

átta nýir áfangar, sem flestir koma inn í sérhæfingu brautarinnar og tengjast skíða- og 

snjóbrettaþjálfun beint. Þarfagreining á alpagreinum, skíðagöngu og snjóbrettum leiddi í ljós 

að um er að ræða margþættar íþróttagreinar sem þarfnast fjölbreyttrar þjálfunar. Sex áfangar 

eru í sérhæfingu brautarinnar, einn á hverri önn, sem settir voru upp með það að markmiði að 

mæta kröfum greinanna þriggja. Á haustönn eru skipulagðir þrír áfangar í námsgreininni 

Líkamleg þjálfun. Allt eru þetta verklegir áfangar, um þrjár kennslustundir á viku, miðaðir að 

undirbúningstímabili þar sem þol, styrkur, liðleiki og fyrirbyggjandi þjálfun er allsráðandi. 

Nemendur öðlast þannig þekkingu og leikni meðal annars til að bæta, viðhalda og meta eigin 

líkamshreysti, þekkja eigin líkama og beita honum á viðeigandi hátt við æfingar og setja upp 

og fylgja eigin áætlunum. Áfangarnir eru hver um sig þrjár f.einingar og eru allir á fyrsta 

hæfniþrepi. Þær forkröfur eru settar í áfagana að nemendur skili inn staðfestingu frá íþrótta-

félagi að þeir æfi hjá viðkomandi félagi. Áfangarnir sem um ræðir eru:  

1. LÞJÁ1ÞO03 – Upphitun og þolþjálfun  

2. LÞJÁ1SH03 – Styrkur, hraði, snerpa  

3. LÞJÁ1JL03 – Samhæfing, jafnvægi og liðleiki  

Á vorönn eru þrír áfangar í námsgreininni Skíða- og snjóbrettaþjálfun. Um er að ræða verklega 

áfanga sem tengjast skíða- og snjóbrettaþjálfun nemenda auk ýmissa verkefna tengdri 

þjálfuninni. Áhersla er meðal annars lögð á grunntækni og útbúnað í alpagreinum, skíðagöngu 

og snjóbrettum. Nemendur tileinka sér reglur og mótahald í íþróttagreinum þremur og kynnast 

hlutverki dómara og eftirlitsmanna á mótum. Nemendur öðlast einnig leikni í að sjá um viðhald 

á eigin útbúnaði, setja sér skýr markmið, nýta sér hugarþjálfun og taka þátt í skipulagi og 

framkvæmd barna- og unglingamóta svo dæmi séu nefnd. Forkröfur áfanganna eru að 

nemendur æfi alpagreinar, skíðagöngu eða snjóbretti að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku 

hjá fagaðila eða hafi minnst fjögurra ára æfingabakgrunn. Þjálfun nemenda fer fram hjá 

skíðafélögum landsins, auk lotukennslu við MTr. Áfangarnir eru hver um sig fimm f.einingar 

og eru allir á þriðja hæfniþrepi. Skíðaþjálfunaráfangarnir eru: 

1. SKÞJ3TÆ05 – Grunntækni og útbúnaður  

2. SKÞJ3ÞM05 – Þjálfunaráætlanir og markmiðasetning 

3. SKÞJ3RM05 – Reglur og mótahald 
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Auk þessara kemur áfanginn ÚTIV2SK05 inn í sérhæfingu brautarinnar en það er skíða-

kennsluáfangi sem samsvarar sérgreinahluta Þjálfara 1 í fræðslukerfi SKÍ. Um er að ræða bæði 

bóklegan og verklegan fimm eininga áfanga á öðru hæfniþrepi sem kemur til með að vera 

kenndur á haustönn. Áfanginn er tvískiptur þar sem fyrri hlutinn er bóklegur og sameiginlegur 

með öllum greinunum þremur. Þar er áhersla lögð á hlutverk þjálfarans og mismunandi aðferðir 

við þjálfun. Seinni hlutinn er aftur á móti verklegur og fer inn á sérhæfingu hverrar greinar, þar 

sem áhersla er lögð á að nemendur öðlist ákveðna grunnfærni í sinni grein. Áfanginn 

ÚTIV3SK05 eða þjálfari 2 kemur seinna til með að vera í boði í bundnu áfangavali. Það er 

framhaldsáfangi sem annað hvort verður kenndur við MTr eða á vegum SKÍ en þá fá nemendur 

áfangann metinn inn í skólann.  

Annar áfangi sem kemur nýr inn í bundið áfangaval brautarinnar er ÚTIV2ÆF05, 

æfinga- og keppnisferð erlendis. Farið verður í vikulanga ferð í desember eða janúar, allt eftir 

því hvað hentar best hverju sinni, m.a. út frá mótatöflu SKÍ. Áfanginn sem verður kenndur á 

þriggja ára fresti er fimm einingar, á hæfniþrepi tvö. Þannig fara allir nemendur brautarinnar 

einu sinni í skipulagða ferð í tengslum við námið. Stefnt er að því að fara á staði þar sem 

möguleiki er á samstarfi við aðra skóla, t.d. NTG Geilo í Noregi en þar er kennsla í öllum 

greinunum þremur, alpagreinum, skíðagöngu og snjóbrettum. Nánari lýsingar á öllum nýjum 

áföngum má sjá á næstu síðum.  
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LÞJÁ1ÞO03 – Þolþjálfun 

 

 

Áfangalýsing 
Áfanginn er að mestu verklegur þar sem áhersla er lögð á þol og þolþjálfun. Í áfanganum verður 

fjallað um mikilvægi upphitunar fyrir hvers konar líkamlega þjálfun og farið er yfir muninn á 

loftháðri og loftfirrtri þolþjálfun. Nemendur læra um mismunandi þjálfunaraðferðir í 

þolþjálfun, hvernig hægt er að byggja upp og viðhalda þoli auk þess sem þeim verða kynntar 

mismunandi aðferðir til mælinga á þoli. Nemendur þurfa að taka þátt í skipulagðri þrekþjálfun 

hjá viðurkenndu íþróttafélagi eða sérhæfðum þjálfara að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku.  
 

Markmið 
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• mikilvægi góðrar upphitunar í allri þjálfun 

• mismunandi þjálfunaraðferðum í þolþjálfun 

• muninum á loftháðri og loftfirrtri þolþjálfun 

• helstu hugtökum sem tengjast þolþjálfun s.s. hvíldarpúls, hámarkspúls og 

þjálfunarpúls 
 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• setja upp upphitunaráætlun 

• setja upp æfingar og æfingaáætlun sem miðar að því að auka þol 

• finna eigin hvíldar- og hámarkspúls og reikna út æfingapúls 

• framkvæma próf til að meta þol 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• fara eftir eigin upphitunaráætlun 

• fara eftir eigin þolþjálfunaráætlun 

• mæla, meta, bæta og viðhalda eigin þoli  

 

Nr.:  
Menntaskólinn á Tröllaskaga 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 01.02.2020 
Höfundur: IRÍ 

Áfangaheiti (LÞJÁ1ÞO03) 
Námsáætlun (Haust 2021) 

Samþykkt:  
Síða 1 af 2 

Kennari  Sk.st.  
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Námsgögn 
Kennari setur öll námsgögn inn á moodle.  
 

Áætlun um yfirferð   

Lota Dagsetning Viðfangsefni   Annað 

Verkefni 17.08-13.12 Upphitun, þolþjálfun, 

mælingar 

  Einstaklings- og hópverkefni 

Bóklegt 17.08-13.12 Ýmis verkefni   Einstaklings- og hópverkefni 

 

Námsmat og vægi námsþátta. 
Efni tengt viðfangsefninu verður sett á kennsluvef og nemendur vinna fjölbreytt verkefni, bæði 

verklega og bóklega, undir leiðsögn kennara. Notast er við leiðsagnarmat með símati alla 

önnina. Áfanginn er metinn út frá fjölbreyttum verkefnum, færni og áhuga (sjá nánar hér að 

neðan).  

 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni Mæling á þrekþáttum 20% 

 Æfingadagbók 30% 

 Ýmis verkefni 30% 

Færni Færni nemanda og framfarir yfir önnina 10% 

Áhugi Áhugi nemanda á viðfangsefnunum 5% 

Sjálfsmat Nemendur vinna sjálfsmat í lok annar 5% 

 Samtals: 100% 

Annað:  

 

 

Dagsetning: 

 

___________________________   _______________________________ 

Kennari      Áfangastjóri 
Undirritun kennara      Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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LÞJÁ1SH03 – Styrkur, hraði, snerpa 
Nr.:  

Menntaskólinn á Tröllaskaga 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 01.02.2020 
Höfundur: IRÍ 

Áfangaheiti (LÞJÁ1SH03) 
Námsáætlun (Haust 2021) 

Samþykkt:  
Síða 1 af 2 

 

Áfangalýsing 
Áfanginn er að mestu verklegur þar sem áhersla er lögð á styrk, hraða og snerpu. Nemendum 

verða kynnt grundvallaratriði í styrktarþjálfun og fjölbreyttar aðferðir til að þjálfa styrk, hraða 

og snerpu, auk þess sem þeim verða kynntar mismunandi aðferðir til mælinga á þessum þáttum. 

Einnig verður farið yfir mikilvægi réttrar líkamsbeitingar í allri þjálfun. Nemendur þurfa að 

taka þátt í skipulagðri þrekþjálfun hjá viðurkenndu íþróttafélagi eða sérhæfðum þjálfara að 

minnsta kosti þrisvar sinnum í viku.   

 

Markmið 
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• helstu hugtökum sem tengjast styrktarþjálfun s.s. hámarksstyrk, úthaldsstyrk, 

hreyfivinnu og kyrrstöðuvinnu 

• grunntækni í styrktarþjálfun 

• þjálfunarálagi og mikilvægi fjölbreyttra þjálfunaraðferða 

• mikilvægi réttrar líkamsbeitingar 

• sambandi styrktar-, hraða og snerpuþjálfunar 
 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• framkvæma fjölbreyttar æfingar, með eigin líkamsþyngd, lausum lóðum og tækjum, 

sem styrkja helstu vöðva líkamans. 

• útbúa eigin æfingaáætlun sem miðar að því að byggja upp vöðvastyrk 

• framkvæma próf til að meta styrk, hraða og snerpu 
 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• vinna eftir eigin styrktarþjálfunaráætlun 

• beita líkamanum á réttan hátt við styrktaræfingar 

• meta, bæta og viðhalda eigin styrk 

• nýta þá möguleika til hreyfingar sem eru í boði í nánasta umhverfi 

Kennari  Sk.st.  
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Námsgögn 
Kennari setur öll námsgögn inn á moodle. 
 

Áætlun um yfirferð   

Lota Dagsetning Viðfangsefni   Annað 

Verkefni 17.08-13.12 Fjölbreytt styrktarþjálfun - líkamsbeiting   Einstaklings- og hópverkefni 

Bóklegt 17.08-13.12 Ýmis verkefni   Einstaklings- og hópverkefni 

 

 
Námsmat og vægi námsþátta. 

Efni tengt viðfangsefninu verður sett á kennsluvef og nemendur vinna fjölbreytt verkefni, 

bæði verklega og bóklega, undir leiðsögn kennara. Notast er við leiðsagnarmat með símati 

alla önnina. Áfanginn er metinn út frá fjölbreyttum verkefnum, færni og áhuga (sjá nánar hér 

að neðan). 

 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni Mæling á þrekþáttum 20% 

 Æfingadagbók 30% 

 Ýmis verkefni 30% 

Færni Færni nemanda í íþróttagreininni og framfarir yfir önnina 10% 

Áhugi Áhugi nemanda á íþróttagreininni og viðfangsefnunum 5% 

Sjálfsmat Nemendur vinna sjálfsmat í lok annar 5% 

 Samtals: 100% 

Annað:  

 
Dagsetning: 
 

___________________________  _______________________________ 
Kennari     Áfangastjóri 
Undirritun kennara    Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 



	 16 

LÞJÁ1JL03 – Samhæfing, jafnvægi, liðleiki 
Nr.:  

Menntaskólinn á Tröllaskaga 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 01.02.2020 
Höfundur: IRÍ 

Áfangaheiti (LÞJÁ1JL03) 
Námsáætlun (Haust 2021) 

Samþykkt:  
Síða 1 af 2 

 
 

Áfangalýsing 

Áfanginn er að mestu verklegur þar sem áhersla er lögð á samhæfingu, jafnvægi og liðleika. Í 

áfanganum verður fjallað um mikilvægi og megináhrif liðleikaþjálfunar á líkamann og 

nemendum verða kynntar helstu aðferðir til að þjálfa liðleika. Þar að auki verða nemendum 

kenndar aðferðir til að mæla liðleika í mikilvægum liðum á einfaldan hátt. Þá verður farið yfir 

mikilvægi þess að efla samhæfingu og jafnvægi og jafnframt verður fjallað um mikilvægi 

svefns, hvíldar og slökunar í nútímasamfélagi. Nemendur þurfa að taka þátt í skipulagðri 

þrekþjálfun hjá viðurkenndu íþróttafélagi eða sérhæfðum þjálfara  að minnsta kosti þrisvar 

sinnum í viku.  

 

Markmið 

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• mikilvægi þess að þjálfa samhæfingu, jafnvægi og liðleika 

• kyrrstöðu- og hreyfiliðleika 

• mikilvægi svefns, hvíldar og slökunar 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• setja upp æfingaáætlun og þjálfa samhæfingu, jafnvægi og liðleika á markvissan hátt 

• framkvæma próf til að meta liðleika 

• útbúa æfingadagbók 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• styrkja sig bæði líkamlega og andlega 

• nota slökunaræfingar til að draga úr líkum á streitu  

• hlusta á eigin líkama og þarfir 

• geta tekið þátt í umræðum um viðfangsefnin á faglegan og uppbyggilegan hátt  

Kennari  Sk.st.  
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Námsgögn 
Kennari setur öll námsgögn inn á moodle. 
 
 
Áætlun um yfirferð   
 

Lota Dagsetning Viðfangsefni   Annað 

Verkefni 17.08-13.12 Samhæfing, jafnvægis- og liðleikaþjálfun   Einstaklings- og hópverkefni 

Bóklegt 17.08-13.12 Ýmis verkefni   Einstaklings- og hópverkefni 

 
 
Námsmat og vægi námsþátta 
Efni tengt viðfangsefninu verður sett á kennsluvef og nemendur vinna fjölbreytt verkefni, bæði 

verklega og bóklega, undir leiðsögn kennara. Notast er við leiðsagnarmat með símati alla 

önnina. Áfanginn er metinn út frá verkefnum, færni og áhuga (sjá nánar hér að neðan).  
 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni Mæling á þrekþáttum 20% 

 Æfingadagbók 30% 

 Ýmis verkefni 30% 

Færni Færni nemanda í íþróttagreininni og framfarir yfir önnina 10% 

Áhugi Áhugi nemanda á íþróttagreininni og viðfangsefnunum 5% 

Sjálfsmat Nemendur vinna sjálfsmat í lok annar 5% 

 Samtals: 100% 

Annað:  

 

Dagsetning: 
 

___________________________  _______________________________ 
Kennari     Áfangastjóri 
Undirritun kennara    Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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SKÞJ3TÆ05 – Grunntækni og útbúnaður 

 

 

Áfangalýsing 

Áfanginn er að mestu verklegur þar sem áhersla er lögð á grunntækni og útbúnað í alpagreinum, 

skíðagöngu og á snjóbrettum. Í áfanganum verður farið yfir uppbyggingu og þróun útbúnaðar, 

grunntækni hverrar greinar fyrir sig og nemendur þjálfa ýmsa tæknilega þætti. Auk þess verður 

nemendum kennd almenn umhirða og viðhald á eigin útbúnaði. Nemendur þurfa að taka þátt í 

skipulagðri skíða- eða snjóbrettaþjálfun hjá viðurkenndu íþróttafélagi eða sérhæfðum þjálfara 

að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku.  
 

Markmið 

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• grunntækni sinnar íþróttagreinar; alpagreina, skíðagöngu eða snjóbretta 

• helstu hugtökum sem tengjast tækniatriðum greinarinnar 

• þeim undirbúningi sem þarf til að stunda íþróttina  

• grunnatriðum í viðhaldi á útbúnaði og mikilvægi reglulegs viðhalds 

• útbúnaði sem þarf til að standast kröfur greinarinnar 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• framkvæma helstu tækniatriði sinnar greinar  

• sjá um undirbúning og viðhald á eigin útbúnaði fyrir æfingar og keppni 

• útbúa æfingadagbók 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• greina og meta eigin tækni og annarra og koma með hugmyndir að því hvað má bæta 

og hvernig 

• taka ábyrgð á að eigin búnaður sé í góðu ástandi fyrir æfingar og keppni 

• nýta þjálfun sína sem best til að ná sem bestum árangri í sinni íþrótt 

• geta tekið þátt í umræðum um viðfangsefnin á faglegan og uppbyggilegan hátt  

Nr.:  
Menntaskólinn á Tröllaskaga 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 01.02.2020 
Höfundur: IRÍ 

Áfangaheiti (SKÞJ3TÆ05) 
Námsáætlun (Vor 2022) 

Samþykkt:  
Síða 1 af 2 

Kennari  Sk.st.  
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Námsgögn 
Kennari setur öll námsgögn inn á moodle. 
 
 
Áætlun um yfirferð   
 

Lota Dagsetning Viðfangsefni   Annað 

Verkefni 04.01 – 11.05 Grunntækni – Viðhald    Einstaklings- og hópverkefni 

Bóklegt 04.01 – 11.05 Ýmis verkefni   Einstaklings- og hópverkefni 

 
 
Námsmat og vægi námsþátta. 
Efni tengt viðfangsefninu verður sett á kennsluvef og nemendur vinna fjölbreytt verkefni, bæði 

verklega og bóklega, ýmist einir eða í hóp undir leiðsögn kennara.  Notast er við leiðsagnarmat 

með símati alla önnina. Áfanginn er metinn út frá verkefnum, virkni, færni og áhuga (sjá nánar 

hér að neðan).  
 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni Ýmis verkefni 35% 

 Æfingadagbók 30% 

Virkni Virkni nemanda í verklegum lotum 20% 

Færni Færni nemanda í íþróttagreininni og framfarir yfir önnina 5% 

Áhugi Áhugi nemanda á íþróttagreininni og viðfangsefnunum 5% 

Sjálfsmat Nemendur vinna sjálfsmat í lok annar 5% 

 Samtals: 100% 

Annað:  

 

Dagsetning: 
 

___________________________  _______________________________ 
Kennari     Áfangastjóri 
Undirritun kennara    Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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SKÞJ2ÞM05 – Þjálfunaráætlanir og markmiðasetning 
Nr.:  

Menntaskólinn á Tröllaskaga 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 01.02.2020 
Höfundur: IRÍ 

Áfangaheiti (SKÞJ3ÞM05) 
Námsáætlun (Vor 2022) 

Samþykkt:  
Síða 1 af 2 

 
 

Áfangalýsing 

Áfanginn er að bæði bóklegur og verklegur þar sem áhersla er lögð á þjálfunaráætlanir og 

markmiðasetningu. Eitt af meginmarkmiðum áfangans er að nemendur geti sett sér skýr 

markmið og unnið markvisst að þeim. Í framhaldi af markmiðasetningu verður fjallað um 

skipulagningu þjálfunar. Jafnframt fá nemendur fræðslu um næringu íþróttafólks og mikilvægi 

hugrænnar þjálfunar. Nemendur þurfa að taka þátt í skipulagðri skíða- eða snjóbrettaþjálfun 

hjá viðurkenndu íþróttafélagi eða sérhæfðum þjálfara að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku. 

 

Markmið 
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• mikilvægi þess að þjálfun sé bæði vel skipulögð og markviss 

• uppbyggingu þjálfunaráætlana 

• mikilvægi markmiðasetningar 

• mikilvægi réttrar næringar fyrir íþróttafólk 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• setja sér skýr markmið 

• nýta sér hugarþjálfun 

• skipuleggja eigin þjálfun til lengri og skemmri tíma 

• útbúa matardagbók 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• stjórna einbeitingu og spennustigi á æfingum og í keppnum 

• skoða og meta mataræði sitt 

• nýta þjálfun sína sem best til að bæta sig og ná sem bestum árangri í sinni íþrótt 

• geta tekið þátt í umræðum um viðfangsefnin á faglegan og uppbyggilegan hátt  

 

Kennari  Sk.st.  
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Námsgögn 
Kennari setur öll námsgögn inn á moodle. 
 
 
Áætlun um yfirferð   
 

Lota Dagsetning Viðfangsefni   Annað 

Verkefni 04.01 – 11.05 Markmiðssetning – skipulag þjálfunar   Einstaklings- og hópverkefni 

Bóklegt 04.01 – 11.05 Ýmis verkefni   Einstaklings- og hópverkefni 

 

 

Námsmat og vægi námsþátta. 
Efni tengt viðfangsefninu verður sett á kennsluvef og nemendur vinna fjölbreytt verkefni, bæði 

verklega og bóklega, ýmist einir eða í hóp undir leiðsögn kennara. Notast er við leiðsagnarmat 

með símati alla önnina. Áfanginn er metinn út frá fjölbreyttum verkefnum, virkni, færni og 

áhuga (sjá nánar hér að neðan). 
 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni Ýmis verkefni 35% 

 Matardagbók 30% 

Virkni Virkni nemanda í verklegum lotum 20% 

Færni Færni nemanda í íþróttagreininni og framfarir yfir önnina 5% 

Áhugi Áhugi nemanda á íþróttagreininni og viðfangsefnunum 5% 

Sjálfsmat Nemendur vinna sjálfsmat í lok annar 5% 

 Samtals: 100% 

 

Dagsetning: 
 

___________________________  _______________________________ 
Kennari     Áfangastjóri 
Undirritun kennara    Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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SKÞJ3RM05 - Reglur og mótahald 
Nr.:  

Menntaskólinn á Tröllaskaga 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 01.02.2020 
Höfundur: IRÍ 

Áfangaheiti (SKÞJ3RM05) 
Námsáætlun (Vor 2022) 

Samþykkt:  
Síða 1 af 2 

 
 

Áfangalýsing 

Áfanginn er að mestu verklegur þar sem áhersla er lögð á reglur og mótahald í alpagreinum, 

skíðagöngu og á snjóbrettum. Nemendur fá að kynnast hlutverki dómara og eftirlitsmanna á 

mótum auk þess sem fjallað verður um lyfjamisnotkun og hlutverk lyfjaeftirlitsins. Nemendur 

þurfa að taka þátt í skipulagðri skíða- eða snjóbrettaþjálfun hjá viðurkenndu íþróttafélagi eða 

sérhæfðum þjálfara að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku.  

 

Markmið 

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• leikreglum sinnar íþróttagreinar; alpagreina, skíðagöngu eða snjóbretta 

• hlutverki dómara og eftirlitsmanna á skíða- og snjóbrettamótum 

• alþjóðlegu punktakerfi FIS 

• lyfjamisnotkun í íþróttum og hlutverki lyfjaeftirlitsins  

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• dómgæslu sinnar greinar, tímatöku, stigagjöf, brautarlagningu o.fl. 

• útbúa æfingadagbók 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• taka þátt í alþjóðlegu mótahaldi í öllum aldurshópum 

• skipuleggja og sjá um framkvæmd móts hjá yngstu aldurshópunum  

• taka ábyrga afstöðu til neyslu skaðlegra efna í tengslum við íþróttir 

• nýta þjálfun sína sem best til að ná sem bestum árangri í sinni íþrótt 

• geta tekið þátt í umræðum um viðfangsefnin á faglegan og uppbyggilegan hátt  

 

 

Kennari  Sk.st.  
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Námsgögn 
Kennari setur öll námsgögn inn á moodle. 

 
Áætlun um yfirferð   
 

Lota Dagsetning Viðfangsefni   Annað 

Verkefni 04.01 – 11.05 Reglur og mótahald    Einstaklings- og hópverkefni 

Bóklegt 04.01 – 11.05 Ýmis verkefni   Einstaklings- og hópverkefni 

 
 
Námsmat og vægi námsþátta 
Efni tengt viðfangsefninu verður sett á kennsluvef og nemendur vinna fjölbreytt verkefni, bæði 

verklega og bóklega, ýmist einir eða í hóp undir leiðsögn kennara. Notast er við leiðsagnarmat 

með símati alla önnina. Áfanginn er metinn út frá fjölbreyttum verkefnum, virkni, færni og 

áhuga (sjá nánar hér að neðan).  

 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni Ýmis verkefni; mótahald, brautalagning  35% 

 Æfingadagbók 30% 

Virkni Virkni nemanda í verklegum lotum 20% 

Færni Færni nemanda í íþróttagreininni og framfarir yfir önnina 5% 

Áhugi Áhugi nemanda á íþróttagreininni og viðfangsefnunum 5% 

Sjálfsmat Nemendur vinna sjálfsmat í lok annar 5% 

 Samtals: 100% 

 

 

Dagsetning: 
 

___________________________  _______________________________ 
Kennari     Áfangastjóri 
Undirritun kennara    Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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ÚTIV2SK05 – Skíða/snjóbrettaþjálfari 1 

 

 

Áfangalýsing 

Áfanginn er bóklegur og verklegur þar sem áhersla verður lögð á að nemendur læri að kenna 

byrjendum undirstöðuatriði í alpagreinum, gönguskíðum og snjóbrettum. Einnig verður lögð 

áhersla á þjálfun tækni og stefnt að því að nemendur öðlist ákveðna grunnfærni í greininni. 

Áfanginn samsvarar sérgreinahluta Þjálfara 1 í fræðslukerfi Skíðasambands Íslands (SKÍ) og 

gildir sem alþjóðleg réttindi.  

 

Markmið 
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• helstu undirstöðuatriðum sinnar sérgreinar 

• hlutverki þjálfarans og hvernig á að leiðbeina börnum á skíðum/snjóbretti 

• mismunandi aðferðum við skíða- og snjóbrettaþjálfun 

• fimm færniþáttum þjálfara í tengslum við uppsetningu æfinga 

• tengslum þjálfara og iðkenda 

• mikilvægi þess að þjálfarinn sé góð fyrirmynd 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• framkvæma grunnæfingar íþróttarinnar 

• leiðbeina byrjendum á skíðum/snjóbretti 

• greina og þekkja getu og þarfir iðkenda sinna  

• eiga jákvæð samskipti við iðkendur, virkja þá og auka áhugahvöt 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• skipuleggja skíða- eða snjóbrettaæfingu og aðlaga hana að getu iðkendahópsins 

• stjórna hópi af börnum á skíðum/snjóbrettum 

• beita áhrifaríkum og fjölbreyttum aðferðum við þjálfun  

• geta tekið þátt í umræðum um viðfangsefnin á faglegan og uppbyggilegan hátt  

Nr.:  
Menntaskólinn á Tröllaskaga 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 01.02.2020 
Höfundur: IRÍ 

Áfangaheiti (ÚTIV2SK05) 
Námsáætlun (Haust 2021) 

Samþykkt:  
Síða 1 af 2 

Kennari  Sk.st.  
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Námsgögn 
Kennari setur öll námsgögn inn á moodle. 
 

 
Áætlun um yfirferð   
 

Lota Dagsetning Viðfangsefni   Annað 

Verkefni 17.08 – 13.12 Þjálfun barna og grunntækni á skíðum/bretti    Einstaklings- og hópverkefni 

Bóklegt 17.08 – 13.12 Ýmis verkefni   Einstaklings- og hópverkefni 

 

 

Námsmat og vægi námsþátta  

Efni tengt viðfangsefninu verður sett á kennsluvef og nemendur vinna bæði verkleg og bókleg 

verkefni. Notast er við leiðsagnarmat með símati alla önnina. Áfanginn er metinn út frá 

verkefnum, virkni og færni (sjá nánar hér að neðan). 
 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni Skriflegt próf 25% 

 Verklegt próf 25% 

Virkni Virkni og færni í verklegum kennslustundum 50% 

 Samtals: 100% 

Annað:    

 

 

 

Dagsetning: 
 

___________________________  _______________________________ 
Kennari     Áfangastjóri 
Undirritun kennara    Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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ÚTIV2ÆF05 – Æfinga- og keppnisferð 
 

Nr.:  
Menntaskólinn á Tröllaskaga 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 01.02.2020 
Höfundur: IRÍ 

Áfangaheiti (ÚTIV2ÆF05) 
Námsáætlun (Vor 2022) 

Samþykkt:  
Síða 1 af 2 

 
 

Áfangalýsing 

Áfanginn er verklegur en í honum fara nemendur í viku langa æfinga- og keppnisferð til Geilo 

í Noregi.  
 

Markmið 
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• tækniatriðum sinnar íþróttagreinar; alpagreina, skíðagöngu eða snjóbretta 

• þeim undirbúningi sem þarf til að stunda íþróttina  

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• framkvæma helstu tækniatriði sinnar greinar  

• stunda sína grein við fjölbreyttar aðstæður 

• sjá um undirbúning og viðhald á eigin útbúnaði fyrir æfingar og keppni 

• útbúa æfingadagbók 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• greina og meta eigin tækni og annarra og koma með hugmyndir að því hvað má bæta 

og hvernig 

• taka ábyrgð á að eigin búnaður sé í góðu ástandi fyrir æfingar og keppni 

• nýta þjálfun sína sem best til að ná sem bestum árangri í sinni íþrótt 

• geta tekið þátt í umræðum um viðfangsefnin á faglegan og uppbyggilegan hátt  

 

 

 

Kennari  Sk.st.  
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Námsgögn 
Kennari setur öll námsgögn inn á moodle. 
 

Áætlun um yfirferð   
 

Lota Dagsetning Viðfangsefni   Annað 

Verkefni xx.12 – xx.12 Æfingaferð til Geilo    Einstaklings- og hópverkefni 

Bóklegt xx.12 – xx.12 Ýmis verkefni   Einstaklings- og hópverkefni 

 

Námsmat og vægi námsþátta 

Notast er við leiðsagnarmat í áfanganum þar sem verkefni, frammistaða í ferð, virkni, áhugi 

og önnur viðfangsefni verða metin (sjá nánar hér að neðan). 

 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni Ýmis verkefni; undirbúningur, myndbandsverkefni o.fl. 35% 

 Æfingadagbók 30% 

Virkni Virkni nemanda í ferð og verklegum æfingum 20% 

Áhugi Áhugi nemanda á íþróttagreininni og viðfangsefnunum 10% 

Sjálfsmat Nemendur vinna sjálfsmat í lok áfangans 5% 

 Samtals: 100% 

Annað:  

 

 

Dagsetning: 
 

___________________________  _______________________________ 
Kennari     Áfangastjóri 
Undirritun kennara    Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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