
Kennsluáætlun 

Áfangi: ÍÞRG1RÍ05 

Kennari: Gunnlaugur Smárason  

Önn: Haust 2022 

Áætlun 

unnin: 

Ágúst 2022 

  

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• Að halda viðburði utan skóla og leiðbeina öðrum um hvernig spilun leiks fer fram. 

• Hvernig er að vera í liðsheild. 

• Hvernig mismunandi leikir krefjast mismunandi leikni og færni til að gera liðið betra. 

• Hvaða störf eru í rafíþróttum 

• Mikilvægi lýðheilsu og mataræðis í rafíþróttum 

• Markaðs- og viðskiptafræði í kringum rafíþróttir 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

● stunda íþróttagreinina og öðlast góðan tæknilegan grunn í greininni 

● taka þátt í fjölbreyttum æfingum og leikjum sem tilheyra greininni 

● Stunda hreyfingu sem styrkja og gefa meira úthald til leikjaspilunnar 

 



Hæfnimarkmið: 

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

● skipuleggja viðburði t.d. skólasamkomu, netsamkomur og fyrir utan skólasamfélagið. 

● Búa til kennslumyndbönd um ýmsa þætti rafíþróttarinnar 

● nýta sér upplýsingatækni við skipulagningu þjálfunar 

 

sem metið er með: Leiðsagnarmati 

  

Námsefni:  Námsefni frá kennara 

Námsmat:   

     

Verkefnavinna 60%     

Lokaverkefni 20% 

Þátttaka og skipulagning 

móta og viðburða 20% 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

  

Skipulag náms: 



Námstilhögun: 

Námið fer fram í tímum og mun kennari koma með kveikju eða verkefni fyrir hvern tíma. Einnig 

munu nemendur æfa leikni sína í leiknum sem er í gangi hverju sinni.  

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl. 23.59 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á verkefnaskilum. 

Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í sérstökum tilfellum. 

Um próf: 

·       Engin próf í áfanganum 

 

Kennsluvikur Mikilvægar 

dagsetningar 

Áætluð yfirferð Skil á verkefnum/kannanir 

33. vika 
14-20 ág. 

15. ág. 

Stundatöflubirting 

17. ág. 

Nýnemadagur 

18. ág. Skólasetning 

 

Spjall um áfangann – 

mynda lið innan 

hópsins. Búa til 

æfingamyndbönd og 

heimasíðu fyrir liðið. 

Spjall um áfangann – mynda lið innan hópsins. Búa 

til æfingamyndbönd og heimasíðu fyrir liðið. 

 

 

34. vika 
21-28 ág. 

23. ág. Umsjón 

 

Kynnumst störfum innan 

rafíþrótta. 

Hóparnir skipta sér á 

störfin. 

 

35. vika 
29.ág – 4. 

sept. 

29. ág. 

Töflubreytingum 

lokið 

30. ág. Fundur 

31. ág. 

Foreldrafundur 

 

Störf innan rafíþrótta 

 

Skil: Greinagerð/pistill um störf innan rafíþrótta 
 

36. vika 
5-11 sept. 

6. sept. Umsjón 

  

Skipuleggjum mót innan 

skólans. 

Sem haldið verður á föstudegi 

37. vika 
12-18 sept. 

13. sept. Fundur 

6-9. sept. 

Framhalsdeild í FSN 

Höldum áfram með mótið Mót í Rocket League 



38. vika 
19-25. sept. 

20. sept. Umsjón 

23. sept. 

Námsmatsdagur 

Farið yfir mótið og 

lokaskil í Rocket League. 

Skil: greinagerð um hvernig mótið gekk og hvað 

mátti fara betur 

39. vika 
26. sept. – 2. 

okt. 

26. sept.  

Námsmatsdagur 

27. sept. Umsjón 

CS:GO tímabilið hefst. 
 

Skil: Hvernig á að spila CS:GO – kynntu map og 
helstu aðgerði 

40. vika 
3-9. okt. 

4. okt. Fundur 

 

Spilum CS:GO 
 

41. vika 
10-16 okt. 

Valvika 

11. okt. Fundur 

Hvernig verð ég góður 

liðsmaður í CS:GO 

 

 

 

 

Skil: Liðsmaður 

42. vika 
17-23. okt. 

18. okt. Umsjón 

 

Mót í CS:GO  

43. vika 
24 -30. okt. 

25-28. okt. 

Framhalsdeild í FSN  

Mót í leiknum 

 

 

 

 

 

Mót í leiknum 
 

 

 

  

44. vika 
31 okt. – 6. 
nóv. 

31. okt – 1. nóv. 

Námsmatsdagar 

2-4. nóv. Haustfrí 

 
 

45. vika 
7-13. nóv. 

8. nóv. Umsjón 

 

 

Fortnite tímabilið hefst 

 

 

Spilun leiks – þróun í leik 

46. vika 
14-20. nóv. 

15. nóv. Fundur 

 

 

Spilun leiks – þróun í leik 

 

Spilun leiks – þróun í leik 

47. vika 
21-27. nóv. 

22. nóv. Fundur 

 

 

Hvernig verð ég góður 

Fortnite spilari 

 

Lokaverkefni 

48. vika 
28. nóv  -4. 

des. 

29. nóv. Umsjón 

 

 

Lokaverkefni 

 

Lokaverkefni 

49. vika 
4 -11 des. 

Verkefnavika 

5-8. des. 

Framhalsdeild í FSN 

9. des. Námsmat  

Lokaverkefni  

Skil: Lokaverkefni 



50. vika 
12 – 18. Des. 

12-15. des. 

Námsmat 

16. des. Útskrift 

 

 

 

 

 

 


