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Áfangalýsing: 
Í áfanganum er farið yfir helstu atriði í íslenskri íþróttasögu frá landnámi til 
okkar tíma. Komið er inn á helstu þætti í erlendri íþróttasögu s.s. Ólympíuleika 
til forna og nútíma Ólympíuleika.  Komið er inn á áhrif fjölmiðla á þróun 
íþrótta, kynjamun og íþróttaiðkun, ásamt tengingu fjármagns og auglýsinga 
við íþróttir. Fjallað er um stefnur í íþróttum, s.s. afreksmannastefnu 
íþróttahreyfingarinnar og afreksmannasjóð. Vikið er að skipulagningu 
íþróttahreyfingarinnar og uppbyggingu hérlendis og hvernig við tengjumst 
heimssamtökum. 

___________________________________________________________________ 

 

Undanfari:  ÍÞFR2ÞJ03 
___________________________________________________________________ 

 

Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingu og skilnings á: 

 sögu íþrótta í heiminum til forna, allt frá grikkjum 
 sögu íþrótta á Íslandi fyrr og nú 
 helstu atriðum í sögu Ólympíuleika 
 skipulagi og uppbyggingu UMFÍ og ÍSÍ 

 

Leikniviðmið: 
Nemandi skal hafa öðlast leikni til að: 

 skilja samfélagslegt gildi íþrótta fyrr og nú 
 skilja gildi íþrótta sem söluvöru 
 meta áhrifamátt og tengsl fjölmiðla og fjármagns við íþróttir 

 

Hæfniviðmið: 
Að þessum áfanga loknum á nemandi að geta: 

 tekið þátt í umræðum um íþróttir í samfélaginu í víðum skilningi 
___________________________________________________________________ 

 

Námsefni: 
   1. Ágrip af sögu íþrótta (Ísland). 
   2. Efni frá kennara og af netinu. 
___________________________________________________________________ 

 
    



Áætlun um yfirferð og verkefnaskil: 
 
 34. vika. Ólympíuleikarnir til forna 
 

 35. vika. Ólympíuleikarnir endurvaktir.  Skila verkefni 1 
    
 36. vika. Íþróttasaga Íslands frá landnámi til siðaskipta.  
    
 37. vika. Íþróttasaga Íslands frá landnámi til siðaskipta.  Kaflapróf 1 
    
 38. vika. Íþróttasaga frá siðaskiptum til sjálfstæðisbaráttu.  
 
 39. vika. Íþróttasagan frá upphafi sjálfstæðisbaráttu til fullveldis. 
 
 40. vika. Íþróttasaga frá fullveldi fram á okkar daga.    Kaflapróf 2 
    
 41. vika.  Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, sérsambönd. 
     

 42. vika.  UMFÍ og HSK  Skila verkefni 2 
    
 43. vika. ÍKFÍ og nám til kennsluréttinda í íþróttum.  Kaflapróf 3 

    
 44. vika. Afreksíþróttir, atvinnumenska, áhugamennska 
    
 45. vika. Afreksíþróttit, atvinnumennsla, áhugamennska 
 
 46. vika.  Íþróttir og fjölmiðlar 
    

 47. vika. Íþróttir og fjölmiðlar.  Skila verkefni 3 
 
 48. vika Tími til að vinna upp tapaðar kennslustundir  
 
 49. vika Upprifjun 
___________________________________________________________________ 

Sérreglur áfangans 
 

1. Nemandi sem nær 8 í annareinkunn þarf ekki að taka lokapróf. 
2. Nemandi sem ekki skilar verkefnum á réttum tíma verður lækkaður í 

einkunn um 0,5 við hvern dag sem líður umfram skiladag. 
___________________________________________________________________________ 

Námsmat: 
   1. Verkefni sem tengist Olympíuleikum. (10%) 
   2. Verkefni sem tengist íþróttasögu Íslands. (10%) 
   3. Verkefni sem tengist íþróttum og fjölmiðlum. (10%) 
   4. Tímaverkefni. (10%) 
   5. Kaflapróf. (30%) 
   6. Lokapróf í próftöflu  (30%) 
    


