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1 Inngangur 

Eftirfarandi verkefni er framlag höfundar til 30 ECTS lokaverkefnis til M.Ed 

gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er í heild sinni 

skipulag vikuferðar á hálendi landsins, nánar tiltekið í Þórsmörk, með 

nemendur í 8. til 10. bekk.  

Áður en farið er í ferðina er reiknað með að nemendur vinni tveggja 

vikna forvinnu þar sem þeir afla gagna og upplýsinga um svæðið. Einnig er 

mikilvægt að nemendur fái fræðslu um svæðið og forvarnarfyrirlestur frá 

félaga í björgunarsveit sem er kunnur staðarháttum sem og að nemendur 

ljúki skyndihjálparnámskeiði. Eftir ferðina er reiknað með að nemendur taki 

saman gögn sem safnað hefur verið í ferðinni, vinni úr þeim og kynni svo 

afraksturinn fyrir foreldrum og/eða samnemendum. Þessi vinna gæti tekið 

að minnsta kosti eina viku. 

Ásamt skipulagi og upplýsingum um útbúnað og forvarnir inniheldur ritið 

verkefnasafn og hugmyndir að hópeflisleikjum sem mælt er með að nýta til 

að tilgangi hálendisferðar til fræðslu og þroska sé náð. Það er margvíslegt 

nám sem á sér stað í hálendisferðum, ekki einungis hið formlega heldur hið 

óformlega líka, svo sem að læra samskipti og að vinna í hóp og er það jafn 

nauðsynlegt og annað nám. 

 Hugmyndin að hálendisferð til fræðslu og þroska er unnin með þekkingu 

á vissum hugtökum úr kennslufræðinni eins og útinámi, reynslunámi og 

ævintýranámi sem gerð voru skil í greinagerð verkefnisins og verður ekki 

kynnt nánar í þessum hluta.  

Með ritinu fylgir spurningarlisti sem prenta skal út og líma inn í auða bók 

sem hver nemandi fær. Í bókina skal nemandinn skrá svör við spurningum af 

listanum eftir hvern dag ásamt því að skrá niður hugleiðingar sínar eftir 

daginn hvort sem það eru hugtök sem hann lærði eða hegðun.  

Ritinu er skipt niður í nokkra kafla en ásamt verkefnasafni má finna 

upplýsingar um útbúnað, forvarnir vegna eldgosahættu og jarðskjálfta, 

upplýsingar um skyndihjálp, hugmyndir að leikjum og fleiru. 

Verkefnin eru náttúrufræðiverkefni og safn hugmynda sem koma úr 

ýmsum áttum bæði úr íslensku og erlendu námsefni. Þau eru sett upp á 

auðveldan og auðskiljanlegan hátt og skipulögð þannig að hver sem er geti 

nýtt sér þau. Verkefnin eru svipuð að uppbyggingu þar sem fram koma 
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hæfniviðmið, upplýsingar um verkefnin, áhöld og úrvinnsla þeirra. Það sama 

gildir um leikina og sköpunarverkefnin, þau eru einnig eins uppsett en án 

hæfniviðmiða.  

Markmið verkefnisins er að hæfni og leikni nemenda mótist af 

samþættingu verkefna og leikja sem og hverskonar útivistar hvort sem það 

eru göngutúrar eða einfaldlega bara útivera. Verkefnin og leikirnir eru því 

valdir og útbúnir í samræmi við kenningar Dewey, Piaget og Kolbs um nám 

sem og upplýsingar um ævintýrameðferð. 
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2 Þórsmörk 

Þórsmörk dregur nafn sitt af þrumuguðinum Þór en samkvæmt heimildum 

var það Ásbjörn Reyrketilsson sem nam þar land og helgaði þrumuguðinum 

landnámið (Svavar Sigmundsson, 2011). Árið 1924 var Þórsmörk friðuð og 

sett í umsjón Skógræktarfélags ríkisins sem síðan þá hefur unnið hörðum 

höndum til varnar uppblæstri og spornað við landeyðingu (Páll Ásgeir 

Ásgeirsson, 2001). 

Þórsmörk er fallegur dalur á hálendi Suðurlands og ekki reynist auðvelt 

að komast þar innúr þar sem hún er innilokuð af stórám þar á meðal Krossá 

og Markarfljótinu (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2001) og er leiðin því ekki 

fólksbílafær. Hún er umkringd háum fjöllum og jöklum og má þar helst 

nefna Tindfjallajökul að norðvestan, Eyjafjallajökul að sunnan og 

Mýrdalsjökul að austan (Gestur Guðfinnsson, 1972).  Svæðið er í senn 

fjölbreytt, stórbrotið og fagurt en gróðursæld og fjölgresi einkennir svæðið 

með miklum kjarrsvæðum bæði þéttum og hávöxnum (Nordic Adventure 

Travel, e.d.). Jöklar, tindar, dalir, hamragil og jökulár er einnig hluti af 

fjölbreyttu landslagi Þórsmerkur (Skógrækt ríkisins, e.d.). 

Básar í Þórsmörk urðu fyrir valinu sem heppileg staðsetning 

hálendisferðar. Ástæðan fyrir því er bæði staðsetning og aðgengi svæðisins 

og eins vegna þess að Þórsmörk er gróskumikið svæði og býr yfir miklum 

möguleikum á skemmtilegu námi í fallegu umhverfi. Eins taldi höfundur að 

mikilvægt væri að kynna nemendum fyrir þessari náttúruperlu og að þeir 

hefðu gagn og gaman af að ferðast nálægt frægum eldfjöllum svæðisins 

einkum Eyjafjallajökli og Fimmvörðuhálsi. 

Fyrir utan hvað hið stórbrotna landslag og umhverfi gefa mikla 

möguleika hvað varðar upplifun skynfæranna þá er Þórsmörk einnig 

heppilegt landsvæði til að vinna fjölbreytt og fræðandi náttúrufræðiverkefni 

í bland við skemmtilega leiki og sköpunarverkefni. 
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3 Áður en farið er í ferðina 

Reiknað er með að nemendur fái tvær vikur til undirbúnings áður en farið er 

í ferðina. Undirbúningurinn samanstendur af forvörnum, fræðslu og 

gagnaöflun um Þórsmörk, svæðið umhverfis og leiðina frá Reykjavík til 

Þórsmerkur.  

Hugmyndir að fræðslu er að fá starfsmann Rauða kross Íslands til að 

kenna nemendum skyndihjálp og/eða björgunarsveitarmeðlim til að fræða 

nemendur um hættur sem leynast á stöðum líkt og Þórsmörk, hvað beri að 

varast og hvernig maður beri sig að á slíkum stöðum. Einnig er nauðsynlegt 

að fjalla um mikilvægi náttúruverndar og hvernig maður umgengst 

náttúruna af virðingu og heldur sig innan þar til gerðra göngustíga. Þessi 

fræðsla getur komið frá kennaranum sjálfum á  undirbúningstímanum.  

Á undirbúningstímanum er nemendum skipt í hópa þar sem hver hópur 

sér um ákveðið verkefni. Afraksturinn kynna þeir síðan ýmist fyrir ferðina, á 

leiðinni á áfangastað eða jafnvel sem kynningu fyrir ákveðin verkefni sem 

unnin verða  á staðnum. 

Verkefnin eru eftirfarandi: 

1. Að tálga úr tré, hagnýtar upplýsingar. 

2. Eldgosið á Fimmvörðuhálsi og eldgosastöðvar í nánd við Þórsmörk. 

3. Þjóðsögur í Þórsmörk. 

4. Fjallasýn og jöklar í nágrenni Þórsmerkur. 

5. Eldgos eða jarðskjálftar, hvað ber að gera? 

6. Leiðin í Þórsmörk, upplýsingar um örnefni á leiðinni.  

7. Bæir á leið til Þórsmerkur. 

8. Upplýsingar um Þórsmörk, skógrækt, bæir og fleira. 

9. Að finna skemmtilega leiki til að fara í úti í náttúrunni. 

10. Upplýsingar um jarðskjálfta sem orðið hafa á Suðurlandi síðastliðin 

ár. 

11. Ár á leiðinni frá Reykjavík til Þórsmerkur.  

 

Nánari útlistun á verkefnum má finna í verkefnasafninu hér á eftir. 
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3.1 Náttúruhamfarir 

Þórsmörk er staðsett á flekskilum/mótum og því á virku eldgosabelti og 

jarðskjálftasvæði. Það er því mikilvægt að nemendur viti og fái upplýsingar 

um hvernig þeir eigi að bera sig að ef svo ólíklega vildi til að slíkar hamfarir 

ættu sér stað á nálægum slóðum í ferðinni. Í þessu verkefni er gert ráð fyrir  

að hluti nemendanna kynni sér verklegasreglur Almannavarna ríkisins og 

hvernig nemendum beri að haga sér við síkar aðstæður. 

3.2 Skyndihjálp 

Þegar farið er í ferð sem þessa er mikilvægt að kennarar séu vel undirbúnir 

og búi yfir þekkingu til að takast á við slys og hvers konar vandamál sem upp 

koma. Nauðsynlegt er því að kennarar hafi sótt skyndihjálparnámskeið og 

að þeir hafi meðferðis viðeigandi skyndihjálparbúnað í ferðina. Það er ekki 

síður mikilvægt að nemendur sæki námskeið í skyndihjálp til að allur 

hópurinn sé betur undirbúinn ef ske kynni að slys ætti sér stað. Það er ekki 

síður mikilvægt því svæðið er fjarri mannabyggð og erfitt að vita hve langan 

tíma það getur tekið fyrir hjálp að berast. Slysin þurfa ekki að vera alvarleg 

en það getur verið nógu alvarlegt og erfitt að togna eða fótbrotna þegar 

fólk er statt á afskekktum stöðum en ef alvarlegra slys á sér stað er einnig 

mikilvægt að allir geti brugðist við aðstæðum á réttan hátt. Skyndihjálp og 

endurlífgun er nauðsynleg þekking í slíkum ferðum því hver mínúta getur 

skipt máli. 

Það er Rauði Kross Íslands sem býður upp á kennslu í réttum viðbrögðum 

í neyð og einfaldar aðferðir skyndihjálpar ásamt því að gefa út fræðsluefni 

um skyndihjálp. Þeir bjóða upp á úrval námskeiða, bæði stutt námskeið og 

önnur lengri og svo bjóða þeir einnig upp á námskeið sniðin að þörfum 

hópa. Aldurstakmark á námskeið í skyndihjálp er 14 ára en betra er að 14 

ára og eldri taki það námskeið fremur en engin.  

 

Góðar upplýsingar er hægt að finna inn á eftirfarandi heimasíðu:  

http://skyndihjalp.is 

3.3 Gistiaðstaða 

Vegalengdin milli Reykjavíkur og Þórsmerkur er um 150 km. Þar er  

tjaldsvæði og einnig hægt að fá gistingu í skálum sem eru í eigu Útivistar. 

Skálarnir eru tveir og tekur annar 23 manns í gistingu en hinn 60 manns. 

Skálaverðir eru í skálunum frá byrjun maí fram í miðjan október og bjóða 

þeir gönguhópum upp á fararstjórn og leiðsögn um nágrennið en hafa þarf 
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samband við Útivist og panta það fyrirfram. Það getur verið heppileg leið 

fyrir kennara sem ekki eru kunnugir staðháttum og treysta sér ekki til að 

leiða nemendahópinn í gönguferðum um svæðið.  

3.4 Útbúnaður 

Fyrir allar göngur er gott að vera vel útbúinn og er mikilvægt að hafa 

meðferðis bakpoka til að geyma í nesti og aukafatnað.  

Í lengri gönguna upp að eldstöðvunum á Fimmvörðuhálsi er nauðsynlegt 

að vera vel útbúinn en eftirfarandi listi er fenginn úr bókinni Gengið um 

óbyggðir (2004). 

 

• Fjallgönguskór 

• Sokkar (eitt eða tvö pör á göngu) 

• Nærfatnaður (bolur og buxur úr ull eða ullarblöndu) 

• Þunn peysa (ull eða flís) 

• Þykk peysa (ull eða flís) 

• Skjólfatnaður (vind- og regnheldur stakkur og buxur) 

• Húfa (ull eða flís) 

• Belgvettlingar (ull) 

• Göngubuxur (vindtefjandi og fljótþornandi) 

• Stuttbuxur (fljótþornandi) 

• Þverunarskór/vaðskór (sandalar eða íþróttaskór) 

• Þverunarsokkar/vaðsokkar (ull eða neoprene) 

• Höfuðklútur 

• Hattur (skjól fyrir sól og regni) 

• Lambhúshetta (til vara í bakpokanum) 

• Fingravettlingar/belgvettlingar (til vara í bakpokanum) 

• Ullarnærbolur (til vara í bakpokanum) 

 

Athugið þó að þessi listi er til viðmiðunar. Ekki telst nauðsynlegt að eiga 

allan búnað eða vera með allan búnað líkt og hatt sem skjólbúnað eða 

lambhúshettu heldur verður að meta aðstæður og útbúnað eftir veðurspá 

áður en farið er í ferðina. Þó þarf að hafa í huga að skjótt skipast veður í lofti 

og í göngum líkt og upp að Fimmvörðuhálsi, er mikilvægt að nemendur séu 
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við öllu búnir til að njóta göngunnar. Hætta á ofkælingu getur skapast við 

ákveðin veðurskilyrði. 

3.5 Gönguleiðir 

Ýmsar skemmtilegar gönguleiðir er að finna í Þórsmörk og eru þær vel 

merktar á göngukorti Útivistar en það er að finna í aftast í verkefninu. Mælt 

er með að notast við kortið til að átta sig á staðsetningu og gönguleiðum, 

sér í lagi ef kennarinn er ókunnur svæðinu. 

Í þessari ferð er búið að ákveða fjórar leiðir sem ganga skal en það er 

leiðin að Stakkholtsgjá, Básahringurinn svokallaði upp að Strákagili, ganga 

upp á Útgönguhöfða og svo upp að gosstöðvunum á Fimmvörðuhálsi frá 

Básum. Ferðirnar eru miserfiðar en krefjast allar góðs skó- og 

útivistarfatnaðar. Allar gönguleiðirnar eru vel merktar í Þórsmörk með 

skiltum og ætti því ekki að vera erfitt að rata um svæðið. 
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4 Dagskrá 

Áætlað er að ferðin taki fimm daga eins og áður kom fram. Athugið að hér á 

eftir er einungis að finna drög að dagskrá fyrir dagana en hún er breytileg til 

að mynda vegna veðurs eða annarra þátta sem geta komið upp á í slíkum 

ferðum. Eins getur skipuleggjandi ferðarinnar talið aðra dagskrá hentugri 

það er að segja að skipulagðar gönguleiðir séu farnar á öðrum dögum en 

gert er ráð fyrir.  

4.1 Mánudagur 

Lagt er af stað um morguninn frá grunnskólanum. Áætlað er að það taki um 

tvær klukkustundir að keyra að fyrsta skipulagða stoppinu en það er við 

Stakkholtsgjá. Eftir smá snæðing er gengið þar innúr. Gangan tekur um tvo 

klukkutíma og þarf að reikna með því að vaða smávegis til að komast á 

áfangastað. Eftir gönguna er haldið áfram inn í Bása þar sem farangur og 

vistir eru ferjaðar inn í skála og síðdegishádegisverður borðaður. Eftir 

matinn fá nemendur um klukkustundar frítíma til að skoða sig um eða slaka 

á eftir ferðalagið og gönguna. Engin sérstök kennsla fer fram fyrsta daginn 

en þess í stað er farið í leiki og hópefli með nemendunum fram að 

kvöldmat. Eftir kvöldmat er haldin kvöldvaka þar sem skipst er á sögum, lög 

sungin og farið í leiki.  

4.2 Þriðjudagur 

Vaknað snemma og nemendur snæða morgunmat, smyrja nesti og taka sig 

til fyrir gönguferð dagsins. Þetta er  erfiðasta gangan sem farin verður í 

þessari ferð og áætlað er að hún taki um sex til sjö klukkustundir. Þegar 

heim er komið fá nemendur frí fram að kvöldmat til að jafna sig eftir erfiða 

göngu. Eftir kvöldmat fer fram stjörnuskoðun utandyra. 

4.3 Miðvikudagur 

Vaknað snemma þar sem nemendur fá sér morgunmat, smyrja nesti og taka 

sig til fyrir gönguferð dagsins hinn svokallaða Básahring. Áætlaður tími 

gönguferðar eru ein til tvær klukkustundir en með verkefnavinnu í 

gönguferð er reiknað með þrem til fjórum klukkustundum. Þegar í skálann 

er komið er borðaður léttur hádegismatur og eiga nemendur frí í 
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klukkutíma. Eftir hádegismat er nemendum skipt í hópa. Hver hópur fær 

verkefni til að vinna en það er í hendi kennarans að velja verkefni úr 

verkefnasafninu sem fylgir. Reiknað er með að þrír tímar fari í 

verkefnavinnu, svo hjálpast allir að við undirbúning kvöldverðar og frágang 

að honum loknum. Varðeldur, leikir og skemmtiatriði.  

4.4 Fimmtudagur 

Vaknað snemma þar sem nemendur fá sér morgunmat, smyrja nesti og taka sig 

til fyrir gönguferð dagsins upp á Útgönguhöfða. Reiknað er með að gangan sjálf 

taki tvær til þrjár klukkustundir en með verkefnvinnu er áætlað að hún taki um 

fjórar til fimm klukkustundir. Þegar heim er komið fá nemendur smá hvíld áður 

en haldið er áfram með verkefni og hópastarf. Um kvöldið er grillaður 

veislumatur og haldin kvöldvaka við varðeld. Megintilgangur kvöldvökunnar er 

einnig að ræða við nemendur um ferðina og hvernig hún hafi gengið að þeirra 

mati, hverju mætti breyta, hvað þeim hafi þótt skemmtilegast eða 

áhugaverðast og hvort þeir hafi lært eitthvað af ferðinni.  

4.5 Föstudagur 

Nemendum leyft að sofa aðeins lengur en dagana á undan. Hópurinn gengur 

frá og þrífur skálann og eiga svo allir frítíma fram að hádegi þar sem nemendur 

geta gengið um, farið í leiki eða legið og notið náttúrunnar áður en lagt er af 

stað heim. Á leiðinni til baka er stoppað við Seljalandsfoss þar sem nemendum 

gefst kostur á að ganga bak við fossinn. Ef vel viðrar er góð hugmynd að taka 

einn leik með nemendunum áður en farið er aftur upp í rútu. 
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5 Námsmat 

Vegna umfangs verkefnis telur höfundur að formlegt námsmat eigi ekki við, 

það er að segja verkleg, skrifleg og/eða munnleg próf (Ingvar Sigurgeirsson, 

2009). Hins vegar telur höfundur að tilvalið sé að hafa sjálfsmat eftir hvern 

dag í ferðinni sem sé í formi einhvers konar dagbókarfærslu. Hver nemandi 

fengi þá í hendurna dagbók með útfærðum spurningarlista sem svara þyrfti 

eftir hvern dag ásamt því að skrá sínar eigin hugleiðingar. Þessi dagbók yrði 

svo notuð til hliðsjónar við lokamatið ásamt afrakstri ferðarinnar og fengi 

hver nemandi umsögn þar sem tekið væri tillit til lykilhæfninnar, sjálfstæðis 

og samvinnu sem og hæfniviðmiða og grunnþátta menntunar sem við eiga. 

5.1 Hæfniviðmið 

Samkvæmt nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er meginmarkmið 

skólagöngunnar ekki einungis að fræðast heldur að öðlast alhliða þroska. 

Fjölbreytni í skólastarfi er því mikilvæg en þekking, leikni og hæfni eru 

lykilhugtök Aðalnámskránnar. Hæfni felur í sér þekkingu og leikni felur í sér 

að nemandinn á að geta nýtt sér þekkingu sína og leikni í að einfalda, bera 

saman, rökstyðja og notast við gagnrýna hugsun og nákvæmar lýsingar á því 

sem þarf að undirbúa og hvernig framkvæmd verkefnis fer fram. 

Sjálfstæði og samvinna er sú lykilhæfnin sem unnið er með í þessu 

verkefnasafni en unnið er með þá hæfni að geta unnið sjálfstætt, í samstarfi 

við aðra og undir leiðsögn.  

Í lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í 

vinnubrögðum. 

 Gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur 

skýra sjálfsmynd. 

 Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum 

og lagt sitt af mörgkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist 

námi og félagsstarfi innan skóla. 

 Verið leiðandi í samstarfi og borið ábyrgð á útfærslu leiða að 

sameiginlegum markmiðum. 

 Nýtt hæfni sína til að vera virkur og ábyrgur borgari í 

lýðræðislegu samfélagi. 
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 Tekið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt og að sama 

skapi sett eigin gagnrýni uppbyggilega fram. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Hæfniviðmið náttúrugreina eru tvenns konar, annars vegar hæfnviðmið fyrir 

verklega þáttinn og hins vegar hæfniviðmið úr völdum viðfangsefnum 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013). Ekki er unnt að vinna með öll 

hæfniviðmiðin í einu í hálendisferðinni en hér eru þau helstu, sem miðað er 

við í námsmatinu, tekin saman.  

Nemandinn á að geta: 

 Tekið þátt í og útskýrt reynslu sína og niðurstöður af þátttöku í 

aðgerðum sem varða náttúru og samfélag. 

 Tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um 

hvernig megi bregðast við breytingum. 

 Beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum 

unglingastigsins. 

 Skýrt með dæmum hvernig náttúruvísindi, tækni, menning, 

heimsmynd mannsins og náttúran hafa áhrif hvert á annað. 

 Framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin athuganir úti og 

inni. 

 Beitt vísindalegum vinnubrögðum s.s. tilraunum og athugunum 

á gagnrýninn hátt, við öflun upplýsinga innan náttúruvísinda. 

 Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir 

áhrifum þeirra á lífsgæði og náttúru, sýnt umhverfinu umhyggju 

og rökrætt eigin skoðun á því. 

 Skoðað og skráð atburði eða fyrirbæri sem snerta samspil 

manns og umhverfis, í framhaldi tekið virkan þátt í gagnrýnni 

umfjöllun um málið og gert tillögur um aðgerðir til bóta. 

 Sýnt fram á getu til að vinna að umbótum í eigin sveitarfélagi 

eða í frjálsum félagasamtökum. 

 Rætt af skilningi eigin lífssýn og ábyrgð innan samfélagsins og 

tekið dæmi úr eigin lífi. 

                                         

                                                      

jarðvegseyðingu.  

 Útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftslagsbreytingar, ástæður 

og afleiðingar. 
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                                             -                     

                                                                   

                

                                                    

                                                               

breytileika. 

                                                               

                

                                                                

                     

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

5.2 Dagbók 

Í lok hvers dags eiga nemendur að eyða 10 mínútum í að svara spurningum 

sem þeir hafa fengið frá kennurunum. Spurningarlistar eru í möppu/bók 

sem kennarinn hefur útbúið fyrir ferðina og hver nemandi fengið eitt eintak 

af. Í hana svara nemendur spurningunum og skrá hjá sér hugleiðingar sínar 

og jafnfram nota þeir þessa möppu/bók til að skrá niður allar upplýsingar 

sem þeir hafa aflað í ferðinni. 
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Dæmi um spurningarlista: 
 

Mánudagur                                       Nafn:______________________________ 

 

Hvaða þekkingu og reynslu telur þú þig hafa öðlast í dag? Skrifaðu allt sem 

þér dettur í hug. ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Nefndu þrennt sem þér fannst jákvætt við daginn í dag. Þú mátt skrifa hvað 

sem kemur upp í huga þér. _______________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Er eitthvað sem sem þér fannst neikvætt við daginn í dag? Nefndu að 

minnsta kosti eitt atriði. __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Hvaða hugtök og/eða örnefni eru þér minnisstæðust eftir daginn í 

dag?__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Er eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi í 

dag?__________________________________________________________

______________________________________________________________  
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6 Upphaf 

Áður en farið er í ferðina er nemendum skipt í hópa, tveir saman í hóp og er 

dregið um hvaða hópur fær hvert verkefni. Ef kennara finnst betra þá er 

hægt að láta nemendur draga númer og sá hópur sem fær tölustafinn einn 

fær að velja fyrstur hvaða verkefni hann tekur og svo koll af kolli. 

Nemendur hafa tvær vikur til að finna upplýsingar og vinna úr þeim fyrir 

verkefnið sitt. Verkefnið er ekki stórt en er hluti undirbúnings fyrir ferðina. 

Allir útbúa kynningu um sitt verkefni og má hún vera í hvaða formi sem er,  

glærusýning, saga, ljóð, leikrit eða söngur. Nemendur þurfa einnig að skila 

stuttri greinargerð þar sem fram koma þær upplýsingar sem þeir hafa aflað 

ásamt heimildum.  

Tilgangurinn með þessum verkefnum er að kveikja áhuga nemendanna á 

ferðinni sjálfri ásamt því að fræða hvort annað á þeim upplýsingum sem 

þeir hafa aflað. Sum þessara verkefna eru til þess fallin að fá nemendur til 

að horfa út um gluggann og skoða umhverfið á leiðinni á áfangastað. 

 

Að tálga úr tré. Hagnýtar upplýsingar 
 
Finnið bækur og upplýsingar á netinu varðandi tálgun. 

 Lesið í skóginn, tálgað í tré. 

 Skógurinn og nýting hans. 

Skráið hjá ykkur meðal annars eftirfarandi upplýsingar: 

 Hvaða trjátegundir er best að tálga úr? 

 Góðar aðferðir við að tálga úr tré. 

 Nauðsynleg áhöld til að tálga úr tré. 

 Hvað þýðir blautur viður? 
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Eldgosið í Fimmvörðuhálsi og eldgosastöðvar í 
nánd við Þórsmörk. 

Finnið bækur og upplýsingar á netinu varðandi þennan merka 

atburð. 

 http://eldgos.is 

 http://www.almannavarnir.is/default.asp?cat_id=50 

Skráið hjá ykkur meðal annars eftirfarandi upplýsingar: 

 Af hverju verður eldgos? 

 Hvenær hófst gosið í Fimmvörðuhálsi og hvað stóð það 

lengi yfir? 

 Hvaða áhrif hafði gosið á menn og dýr? 

 Eru öll eldgos alveg eins? Hver er munurinn? 

 

 

Þjóðsögur í Þórsmörk 
 

Finnið bækur og upplýsingar á netinu varðandi þjóðsögur í Þórsmörk. 

 Þjóðsögur við þjóðveginn eftir Jón R. Hjálmarsson 

 Snerpa.is 

 Íslenskar Þjóðsögur eftir Jón Árnason. 

 http://www.utivist.is/skalar/basar-a-

godalandi/sogur/thjodsogur-og-sagnir/ 

 

Skráið hjá ykkur meðal annars eftirfarandi upplýsingar: 

 Hvaða þjóðsögur tengjast Þórsmörk? 

 Skoðið landakort af Þórsmörk og sjáið hvort 

 þið getið tengt örnefni í þjóðsögunum við 

 örnefni sem er að finna í Þórsmörk. 
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Fjallasýn og jöklar í nánd við Þórsmörk 
 

Skoðið landakort, finnið bækur og upplýsingar á netinu til að 

 átta ykkur á hvaða fjöll og jöklar eru í nágrenni Þórsmerkur. 

 

Skoðið hvort einhverjar sögur eða atburðir tengjast þessum 

fjöllum og jöklum og fjallið örlítið um þær helstu eða þekktustu. 

 

Útbúið kort af Þórsmörk þar sem búið er að skrá inn fjöllin og jöklana. 

 

Eldgos eða jarðskjálftar, hvað ber að gera? 
 

Skoðið heimasíðu Almannavarna Íslands og útbúið leiðbeiningabækling 

um viðbrögð við eldgosum og jarðskjálftum. 

 

www. almannavarnir.is 

 



 

24 

 
 

  

Leiðin í Þórsmörk, upplýsingar um örnefni á leiðinni.  
 

Leitið upplýsinga í bókum og á netinu um efnið.  

 

Útbúið lýsingu á því hvað sé örnefni.  

 

Skoðið hvort einhverjar sögur eða atburðir tengist örnefnunum.  

 

Útbúið kort af Þórsmerkursvæðinu þar sem fram koma þau 

örnefni sem þið hafið fundið. Athugið þó að ekki þarf að skoða  

fjöll og jökla. 

 

 

Bæir á leið til Þórsmerkur  
 

Skoðið landakort til að átta ykkur á hvaða bæir það eru á leiðinni sem  

þið þurfið að skoða og útbúið vegvísi frá Reykjavík til Þórsmerkur þar  

sem fram  koma nákvæmar upplýsingar um leiðina í Þórsmörk.  

 

Aflið ykkur upplýsinga um þá bæi og þorp sem keyrt er í gegnum  

á leiðinni frá Reykjavík til Þórsmerkur hvort sem það er með því að  

skoða bækur eða leyta upplýsinga á netinu.  

 

Skráið hjá ykkur meðal annars upplýsingar um íbúafjölda og atvinnu  

á hverjum stað ásamt hagnýtum og/eða skemmtilegum upplýsingum  

um hvern bæ eða þorp fyrir sig.  
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Upplýsingar um Þórsmörk, skógrækt, bæi og fleira. 
 

Aflið ykkur upplýsinga um efnið með því að skoða bækur og leita á  

netinu. 

• www.Skogur.is 

• www.Skog.is 

• Þórsmörk – Vinin í skjóli jökla eftir Þórð Tómasson 

Skráið hjá ykkur meðal annars eftirfarandi upplýsingar 

• Skógrækt almennt og tilgangur hennar 

• Skógrækt í Þórsmörk 

• Bæir sem búið var á í Þórsmörk, nöfn og upplýsingar 

• Saga Þórsmerkur allt frá landnámi og til dagsins í dag.  

 

 

 

Að finna skemmtilega leiki til að fara í úti í náttúrunni 
og eins til að leika í rútunni á leiðinni í Þórsmörk. 

 

Aflið ykkur upplýsinga um efnið með því að skoða bækur og leita á 

netinu 

• Leikjabókin eftir Hörð G. Gunnarsson og Pál Erlingsson 

• http://leikjavefurinn.is 

 

Útbúið hefti með 5-10 leikjum sem þið teljið skemmtilega, flokkið þá 

með það fyrir augum hvort hægt sé að leika þá inni í rútunni eða 

utandyra. 
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Ár á leiðinni frá Reykjavík til Þórsmerkur 
 

Aflið ykkur upplýsingar um efnið með því að skoða bækur og leita á  

netinu 

 http://www.visindavefur.is/svar.php?id=3656 

 http://www.nat.is/travelguide/ahugav_st_thjorsa.htm 

 http://www.lmi.is/island-i-tolum/ 

Skráið hjá ykkur meðal annars eftirfarandi upplýsingar 

• Nöfn áa sem farið er yfir á leiðinni frá Reykjavík til Þórsmerkur 

• Gerðir þeirra áa sem farið er yfir á leiðinni, þ.e. ferskvatnsár,  

jökulár o.fl og nánari útskýrinar á þeim hugtökum 

Upplýsingar um jarðskjálfta sem orðið hafa á  
Suðurlandi síðastliðin ár. 
 

Aflið ykkur upplýsinga um efnið með því að skoða bækur og leita á  

netinu 

• Almannavarnir.is 

• Vedur.is 

• Yfirlit um jarðskjálfta á Íslandi frá 1991 til 2000 eftir  

Gunnar B. Guðmundsson 

 

Útbúið tímaás með jarðskjálftum þar sem fram koma staðsetningar  

og stærðir skjálftanna ásamt upplýsingum sem þið hafið fundið  

í gagnaöfluninni.  
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7 Uppbygging verkefna 

Náttúrufræðiverkefnin eru öll eins uppsett. Fyrst er að finna hæfniviðmið 

fyrir hvert verkefni, svo kemur stutt útskýring á verkefninu, upplýsingar um 

nauðsynleg áhöld til að vinna verkefnið og að lokum upplýsingar um það 

hvernig verkefnið er framkvæmt og möguleikar á úrvinnslu. Sömu sögu er 

að segja um leikina en þar kemur farm fjöldi þátttakenda í hverjum leik, 

hverjar leikreglurnar eru ásamt örfáum orðum um leikinn. Að lokum eru 

nokkur sköpunarverkefni en hjá þeim eru upplýsingar um nauðsynleg áhöld 

og framkvæmd verkefnisins.   
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Verkefnasafn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fjölbreytt flóra Þórsmerkur 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta 

• notast við greiningarlykla og plöntuhandbækur 

• beitt  orðaforða grasafræðinnar úti í náttúrunni 

• greint íslenskar plöntur í helstu flokka 

Um verkefnið 

Nemendur skoða fjölbreytta flóru Þórsmerkur og æfa sig í að nota 

greiningarlykla og handbækur um flóru Íslands. Nemendur nota snjallsíma 

sína og taka myndir af mismunandi flóru landsins en einnig er hægt að 

klippa sýnishorn til að taka með í skálann og skoða nánar.  

Áhöld 

Greiningarlyklar og handbækur um flóru Íslands.  

o Bókin Íslenskur mosi inniheldur greiningarlykil yfir ættkvíslir 

mosa og Flóra Íslands inniheldur greiningarlykla yfir 

íslenskar háplöntur og byrkninga og eins er hægt að notast 

við hana við aðrar greiningar á flórunni ásamt Íslensku 

plöntuhandbókinni. 

 Skæri og/eða snjallsíma 

 Það fer eftir hverjum og einum kennara og aðstæðum hvort henti 

betur að notast við snjallsíma til að taka myndir af plöntunum eða 

safna saman sýnum.  

 Ef safna á saman sýnum er nauðsynlegt að vera með poka.  

Framkvæmd:  

Nemendum er skipt í hópa, tveir og tveir vinna saman. Verkefnið er unnið á 

afmörkuðu svæði í Þórsmörk eða í göngutúr en það er kennarinn sem 

ákveður það. Þeir sem eru með snjallsíma taka mynd af plöntunum en 

einnig er hægt að safna saman sýnum í poka og þegar heim er komið að 

greina plönturnar með greiningarlyklum. 

Úrvinnsla 

Nemendur skrá í dagbækur sínar hvaða plöntur þeir hafa fundið og hóparnir 

bera síðan saman bækur sínar til að sjá hvort niðurstöðurnar séu svipaðar. 
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Ef niðurstöður eru ekki svipaðar er hægt að velta upp mögulegum ástæðum 

og reyna að rökstyðja hugmyndir sínar um það. 

Hægt er að safna saman sýnum sem ekki tekst að greina, þurrka þau og 

taka með í kennslustofuna þar sem þau eru greind með greiningarlykli af 

nams.is og eins er hægt að útbúa plöntubók nemendahópsins þar sem 

nemendur hjálpast að við að búa til eina bók og skrá inn í hana upplýsingar 

um þær plöntur sem nemendur hafa fundið.  

Heimild: 

Plöntuvefurinn (e.d.). Plöntugreining. Sótt af 

http://www1.nams.is/flora/plontugreining.php. 
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Fjölbreytni á ýmsu stöðum 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta 

• notast við greiningarlykla og plöntuhandbækur 

• beitt orðaforða grasafræðinnar úti í náttúrunni 

• greint íslenskar plöntur í helstu flokka 

• notað hin ýmsu verkfæri sem finnast í náttúrunni til að útbúa 

nauðsynleg áhöld 

Um verkefnið 

Nemendur útbúa ramma með efnivið úr náttúrunni og með þeim skoða þau  

fjölbreytta flóru Þórsmerkur og æfa sig í að nota greiningarlykla og 

handbækur um flóru Íslands. Nemendur nota snjallsíma sína og taka myndir 

af mismunandi plöntum en einnig er hægt að klippa sýnishorn til að taka 

með í skálann og skoða nánar.  

Áhöld 

 Greiningarlyklar og handbækur um flóru Íslands.  

o Bókin Íslenskur mosi inniheldur greiningarlykil yfir ættkvíslir 

mosa og Flóra Íslands inniheldur greiningarlykla yfir 

íslenskar háplöntur og byrkninga og eins er hægt að notast 

við hana við aðrar greiningar á flórunni ásamt Íslensku 

plöntuhandbókinni. 

 Skæri og/eða snjallsímar 

 Það fer eftir hverjum og einum kennara og aðstæðum hvort henti 

betur að notast við snjallsíma til að taka myndir af plöntunum eða 

safna saman sýnum.  

 Ef safna á sýnum er nauðsynlegt að vera með poka.  

Framkvæmd 

Nemendum er skipt í hópa, tveir og tveir vinna saman. Hver hópur útbýr 

ramma, 30 cm X 30 cm með þeim áhöldum sem þeir finna í skóginum og 

nágrenninu, ekki má þó eyðileggja tré til þess heldur þurfa þau að vera 

orðin fúin/dauð. Eingöngu má nota það sem finnst í umhverfinu. 

Verkefnið er unnið á afmörkuðu svæði í Þórsmörk á frekar opnu 

grassvæði þar sem nemendur geti svo kastað römmunum frá sér og 

afmarkað þannig svæðið sem þeir skoða.  Nemendur geta tekið myndir af 

því sem þei finna og/eða safnað saman sýnum  til að taka með að skálanum. 

Sýnin eru síðan greind með greiningarlyklum. 
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Úrvinnsla 

Nemendur skrá hjá sér plöntur sem þeir hafa fundið og hóparnir bera 

saman bækur sínar til að sjá hvort niðurstöðurnar séu svipaðar. Ef 

niðurstöður eru ekki svipaðar er hægt að velta upp mögulegum ástæðum 

og reyna að rökstyðja hugmyndir sínar um ástæður þess. 

Hægt er að safna saman sýnum sem ekki tekst að greina, þurrka þau og 

taka með í kennslustofuna þar sem þau eru greind með greiningarlykli af 

nams.is og eins er hægt að útbúa plöntubók nemendahópsins sem 

inniheldur upplýsingar um þær plöntur sem nemendur hafa fundið. 
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Að greina skordýr 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Greint skordýr með greiningarlyklum 

• Útskýrt og komið með dæmi um mismunandi tegundir skordýra 

• Áttað sig á mismunandi eiginleikum skordýra 

Um verkefnið 

Nemendur finna, skoða og greina mismunandi skordýr. 

Áhöld 

• Lítil plasthylki með loki 

• Stækkunargler 

• Greiningarlyklar 

• Blað 

• Blýantur 

Framkvæmd 

Nemendur leita að skordýrum hér og þar, undir steinum, á laufblöðum, í 

moldinni og fleira. Nemendur safna saman þeim skordýrum sem þeir finna í 

plasthylki með loki, fara með heim að skála þar sem þeir fá greiningarlykla 

og stækkunargler og eiga að finna út hvaða skordýr þeir hafa fundið og skrá 

hjá sér. Eftir flokkunina er mikilvægt að sleppa skordýrunum aftur út í 

náttúruna.  

Úrvinnsla 

Nemendur geta unnið með upplýsingarnar áfram til dæmis með því að 

útbúa sameiginlegt hefti með upplýsingum um þau skordýr sem fundust í 

Þórsmörk. 
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Köngulóavefur 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Skilið byggingu köngulóarvefja 

• Útskýrt hvernig köngulóin nálgast og drepur bráð sína 

Um verkefnið 

Nemendur skoða köngulóarvefi og útbúa  svo sjálfir köngulóarvef milli trjáa. 

Áhöld 

• Spotti, langur og þykkur (ekki garn) 

• Naglar 

• Límbyssa 

• Límband 

Framkvæmd 

Nemendur fara út í skóg og finna köngulóarvef og skoða nákvæmlega 

hvernig hann er uppbyggður. Þegar það er komið á hreint fá þau spotta, 

nagla, límbyssu og límband og endurgera hann á milli tveggja trjáa.  

Úrvinnsla 

Hægt er að vinna með þetta áfram með því að skoða muninn á milli 

vefjanna hjá nemendunum og ef þeir eru mjög ólíkir að fara þá og skoða 

fyrirmyndina saman. Þetta gæti verið skemmtileg kveikja fyrir kennslu um 

skordýr.  

Heimild: Penny Whitehouse. (2012). How to Make a Spider Web Obstacle 
Course. Sótt af http://mothernatured.com/2012/09/12/how-to-make-a-
spider-web-obstacle-course/. 
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Hristu tréð eins og þú getur 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Greint skordýr með greiningarlyklum 

• Útskýrt og komið með dæmi um mismunandi tegundir skordýra 

• Áttað sig á mismunandi eiginleikum skordýra 

Um verkefnið 

Nemendur fá búta af hvítu efni, setja það undir tré og hrista það duglega 

svo skordýrin sem á því lifa detti af því og beint á efnið. 

Áhöld 

• Hvítt efni, búið að klippa niður í minni einingar 

• Greiningarlyklar 

• Stækkunargler 

• Dagbók 

• Blýantur 

Framkvæmd 

Nemendum er skipt í hópa, tveir og tveir saman. Hóparnir fá efni, 1m X 1m 

að stærð. Þeir dreifa sér um og setja lakið undir tré og hrista svo duglega 

trjágreinarnar til að skordýrin falli af og á efnið. Þá er hægt að skoða þær, 

greina og flokka.  

Úrvinnsla 

Hægt er að vinna með þetta verkefni á margan máta svo sem  að útbúa 

hefti með upplýsingum um skordýrin og hvaða hlutverki hvert skordýr 

gegnir í umhverfinu. Hægt er að nota þetta sem kveikju fyrir áframhaldandi 

nám um skordýrin eða jafnvel sem námsmat eftir ítarlegt nám um skordýr 

og greiningu þeirra. 

Heimild: 

Penny Whitehouse. (2012). Lay a Sheet and Shake a Tree. Sótt af 

http://mothernatured.com/2012/08/17/lay-a-sheet-and-shake-a-tree/.  
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Skordýr í birtu eða myrkri? 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Áttað sig á mismunandi skordýrum 

• Greint skordýr með greiningarlyklum 

• Áttað sig á mismunandi eiginleikum skordýra 

Um verkefnið 

Nemendur taka moldarsýni og setja í plastbox og loka fyrir og taka með inn í 

stofu til að greina og flokka. 

Áhöld 

• Plastbox með loki 

• Blýantur 

• Blöð 

• Stækkunargler 

• Kaffipoki 

• Skæri 

• Tveir litlir diskar með loki 

• Petrískálar 

• Dökkur kartonpappír 

Framkvæmd 

Nemendur safna skordýrum héðan og þaðan um svæðið og setja þau í 

plastbox með loki. Í skálanum eru skordýrin flokkuð með greiningarlyklum. 

Nemendur taka nú kaffipokann og klippa hann eftir petrískálinni, bleyta og 

leggja ofan í hana. Skordýrin eru því næst látin ofan í petrískálina og dökkur 

pappír látinn þekja helminginn af lokinu sem sett er á sinn stað. Skálin er 

látið standa í sól í smá stund. Þá er hægt að sjá hvort að skordýrin velji 

dimma og raka svæðið eða svæðið sem er í sólinni. 

Úrvinnsla 

Hægt er að búa til umræðuhópa þar sem rætt er hvers vegna nemendurnir 

telji að pöddurnar sæki í rakann og kuldann fremur en sólina og hitann.  

Heimildir: 

sparks.com/2012/04/09/choice-chambers-animal-behaviour-investigation 
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Leitum að sporum dýranna 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• S                         ”                                    

svæðum 

• Greint á milli mismunandi spora dýra 

Um verkefnið 

Nemendur útbúa aðstæður á ákveðnum svæðum þannig að spor dýra sjáist 

greinilega ef þau fara þar yfir.  

Áhöld 

• Sigti 

• Skófla 

• Fata 

Framkvæmd 

Nemendum er skipt í hópa, tveir og tveir saman. Þeir velja sér moldar- og 

sandsvæði, grafa aðeins upp úr því og jafna. Síðan taka nemendurnar 

moldina/sandinn og sigta það yfir svæðið sem búið var að slétta. Þá er búið 

að útbúa kjöraðstæður til að sjá hvort einhver dýr gangi þar yfir um nóttina 

eða að deginum ef það hentar betu. Svo er einnig hægt að gera bæði fyrir 

nótt og dag. Sólarhring seinna er staðurinn skoðaður. Nemendurnir skrá hjá 

sér mismunandi fótspor og bera saman bækur sínar ef fótsporin eru misjöfn 

eftir hópum. Eins er hægt að láta kjöt eða annan matarafgang ofan í holuna 

áður en sigtað er yfir en það laðar að stærri dýr eins og refi og minka. 

Úrvinnsla 

Þegar heim er komið geta nemendur fræðst betur um dýrin sem skildu eftir 

sig fótspor og jafnvel útbúið kynningar um þau. 

Heimildir: Penny Whitehouse. (2013). Make an animal track plot. Sótt af 
http://mothernatured.com/2013/10/01/fauna-footprint-find-make-an-
animal-track-plot/ 
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Fuglabingó 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Nefnt nafn helstu fuglategunda Íslands 

• Greint í sundur helstu fuglategundir Íslands 

Um verkefnið 

Nemendur spila Fuglabingó þar sem í stað tölustafa eru myndir af algengum 

fuglategundum á Íslandi. Bingóið er að öðru leyti hefðbundið. 

Áhöld 

 Fuglabingó 

 Útbúið eins og bingóspjald með því að prenta út um 30 myndir 

af íslenskum fuglategundum og raða þeim niður í 5x5 eða 4x4 

reiti. Það gefur auga leið að það eru fleiri myndir útprentaðar en 

komast fyrir á bingóspjaldinu enda ekki hægt að láta alla vera 

með eins spjald. Fuglamyndunum er svo raðað tilviljunarkennt á 

spjöld.  

Framkvæmd 

Spilað er bingó á hefðbundinn hátt nema í stað tölustafa eru nefnd  

fuglaheiti. Nemendur merkja við þann fugl sem kallaður er upp. Sá vinnur 

sem fyrstur nær að þekja alla sína reiti. 

Úrvinnsla 

Bingóið gefur marga möguleika á að læra nöfnin á algengustu 

fuglategundunum hér á landi og er hægt að nota þetta sem kveikju eða sem 

hluta af námsmati eða jafnvel bara til að dýpka þekkingu nemenda á fuglum 

Íslands. Eins má hafa í huga að hægt er að útbúa svona bingó um fleiri dýr 

t.d. skordýr eða sjávardýr. 
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Fuglar í Þórsmörk 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

 Nefnt helstu fuglategundirnar sem er að finna í Þórsmörk 

 Áttað sig á hvaða tegund er ríkjandi í Þórsmörk 

 Skilið hvers vegna sumar tegundir finnast í Þórsmörk en aðrar ekki 

Um verkefnið 

Nemendur setjast niður á góðan stað með blað og blýant og fylgjast í 

sameiningu með þeim fuglum sem þeir koma auga á í 20 mínútur. 

Áhöld 

 Sjónauki 

 Dagbók 

 Blýantur 

 Fuglahandbók 

Framkvæmd 

Nemendum er skipt í hópa, tveir og tveir saman. Þeir telja allar þær 

tegundir sem þeir finna á 20 mínútum og skrá hjá sér. Gott að hafa sjónauka 

við hendina.  

Úrvinnsla 

Eftir verkefnið er gott að láta nemendur taka gögnin og ræða hvaða 

tegundir voru algengar hjá hverjum og einum og hvers vegna þeir telji þær 

algengari en aðrar. Hægt er að láta nemendur flétta inn í umræðuna áhrif 

loftslagsbreytinga á svæðið, hvaða tegundir myndu mögulega hörfa og 

hvort einhverjar tegundir myndu frekar setjast að á svæðinu.  
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Draumafuglinn 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Áttað sig á mikilvægi lita og útlits dýra í náttúrunni 

• Skilið hugtakið þróun og hvers vegna hún á sér stað í náttúrunni 

Um verkefnið 

Nemendur útbúa sinn eigin fugl með því að velja saman þá eiginleika sem 

þeir telja að henti sínum miðað við búsvæði hans. 

Áhöld 

 Ljósrit með helstu eiginleikum fugla 

 Litir 

Framkvæmd 

Nemendur fá ljósrit með helstu eiginleikum fugla og eiga að nýta þá 

eiginleika til að hanna sinn eigin fugl. Fuglinn þarf að hanna með tilliti til 

þess hversu líklegt það er að hann nái að lifa á því búsvæði sem 

nemendurnir úthluta honum. Þeir eiga að teikna mynd af fuglinum og skrifa 

stutta útskýringu um það hvernig hann hagar lífi sínu. Í öllum útskýringum 

þarf að koma fram hvernig tilteknir eiginleikar koma fuglinum til góðu í 

lífsbaráttunni.  

Nemendur svara eftirfarandi spurningum: 

• Hvað heitir fuglinn? 

• Hvert er búsvæði hans? (t.d. í bjargi, á vatni, á fjalli, á hálendinu, í 

regnskógunum, á suðurskautslandinu o.fl.) 

• Hvernig hagar hann sér? (makaval, fæðuöflun og aðalfæða hans) 

• Hvernig er hann á litinn og af hverju? 

• Hvernig fugl er hann? (spörfugl, vaðfugl, ránfugl, ófleygur fugl o.fl.) 

• Aðrar útskýringar á útlitseinkennum samkvæmt teikningum 

nemendanna.  
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Aðlögun   Gagnsemi 

Goggur: Með hálspoka Getur gleypt mjög stóra bita. 

  Langur og mjór Getur borað niður í leðju til að leita að fæðu. 

  Með krók fremst Auðveldar að halda bráð.  

  Bogið króknef Getur rifið sundur kjöt. 

  Með nasapípur 
Finnur vel lykt, gagnast við að rata heim í holur, finna æti og 
maka. 

  Stuttur og sver Sterkt nef og gott til að fást við harða hluti eins og fræ. 

  Með gadda á tungu Getur veitt mörg síli í veiðiferð og raðað þeim í gogginn. 

Fætur: Með sundfit Auðveldar sund og að ganga á leiðju. 

  Langar tær Auðveldar að ganga í leðju. 

  Gripklær Getur gripið og haldið fæðu. 

  Setfótur Getur setið stöðugur á mjóum trjágreinum. 

Fótleggir Langir Getur vaðið djúpt í vatni. Gagnast við fæðuöflun. 

  Fiðraðir Vörn gegn kulda.  

  Sterkir Auðveldar að halda og bera stóra bráð. 

Vængir: Stórir og breiðir Auðveldar svif sem sparar orku á flugi. 

  Stuttir en sterkir Notast við köfun. Gagnast í fæðuföflun. 

Litur: Skrautlegir blikar Vekja á sér athygli í tilhugalífinu. 

  
Breytist með 
árstíðum. 

Dylst í umhverfinu t.d. brún á sumrin og hvít á veturna. 
Vernd fyrir rándýrum. 

  Kollur í jarðlitum Sjást illa á hreiðrum. Vernd fyrir rándýrum. 

 

Úrvinnsla 

Nemendur geta unnið þetta þegar þeir læra um þróunarkenningu Darwins, 

geta kynnt sína fugla og rætt hugmyndir þeirra um fuglinn sinn.  
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Að búa til steingerving í sandi 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Útskýrt hugtakið steingervingur 

• Skilið mikilvægi steingervinga til að skilja sögu mannkynsin 

Um verkefnið 

Nemendur útbúa sinn eigin steingerving úr efniviði sem þau finna í 

náttúrunni.  

Áhöld 

• Gifsduft 

• Vatn (nóg af því í ám og lækjum) 

• Plastskál 

• Plastskeið 

Framkvæmd 

Nemendur ganga um svæðið í fimm mínútur og finna sér áhugaverða hluti í 

náttúrunni sem þeir telja sig geta notað í verkefnið, getur verið hvað sem 

er. Nemendur þrýsta hlutnum í blautan sandinn þannig að sandurinn taki á 

sig form hlutarins og taka svo hlutinn til hliðar og passa að hrófla ekki við 

forminu. Endurtekið fyrir hvern hlut sem nemandinn hefur fundið.  

Gifsduftinu er blandað samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum og látið 

renna ofan í formið sem nemandinn hefur búið til og látið þorna í nokkrar 

mínútur. 

Þegar gifsið harðnar er hægt að taka það upp úr sandinum. 

Úrvinnsla 

Með þessu verkefni eiga nemendur að skilja betur hugtakið steingervingur 

og hvernig þeir urðu til og hvers vegna varðveisla þeirra er mikilvæg. Hægt 

er að láta nemendurna mála steingervingana þegar heim í stofu er komið og 

jafnvel útbúa sögu í kringum steingervinginn sinn.  

Heimild: Náttúruskóli Reykjavíkur. (e.d.). Gifsmótun í sandi. Sótt af 
http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26416&tre_rod=&tId=15&m
eira=1&sky_id=1204. 
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Lesið í skýin 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Útskýrt hvernig ský myndast 

• Útskýrt mismunandi gerðir skýja 

• Áttað sig á hugtökum veðurfræðinnar þegar talað er um ský 

Um verkefnið 

Nemendur liggja og skoða ský og læra að greina þau með aðstoð kennara 

og/eða greiningarlykla. Nemendur taka myndir af mismunandi skýjum eða 

skemmtilegum formum sem myndast. 

Áhöld 

• Greiningarlykill um ský (kennarinn þarf að útbúa slíkt) 

• Myndavél 

• Blýantur og blað (ef þarf) 

Framkvæmd 

Nemendur og kennarar fara út og leggjast í grasið og skoða skýin. 

Nemendur reyna að sjá eitthvað út úr skýjunum og benda öðrum á það og 

hvort þeir sjái það sama. Oft getur það orðið skondið og skemmtilegt. 

Nemendur reyna svo að átta sig á heitum skýjanna og muninum á þeim. Ef 

hægt er taka nemendur myndir af skýjunum og þá mismunandi gerðum ef 

það á við og eins mismunandi formum. Enn fremur er hægt að teikna 

nemendur myndir af mismunandi skýjum. 

Úrvinnsla 

Nemendur vinna áfram með skýin með því að leita heimilda og mynda á 

netinu þegar heim í stofu er komið. Þá er hægt að finna enn fleiri tegundir 

skýja og er jafnvel hægt að halda verkefninu áfram og láta nemendur 

fylgjast með skýjarfari næstu daga á eftir og taka myndir af skýjunum eða 

teikna ef þeim finnst það betra og gá hvort þeir geti fundið út mismunandi 

heiti þeirra.  

Heimild: 

Web  weather for kids. (e.d.). Clouds types.  Sótt af 

http://eo.ucar.edu/webweather/cloud3.html 

Weather Wiz Kids. (e.d.). Clouds. Sótt af 

http://www.weatherwizkids.com/weather-clouds.html 
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Stjörnufræði 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Þekkt helstu stjörnumerkin á himninum 

• Áttað sig á af hverju við sjáum ekki alltaf sömu stjörnurnar á 

himninum 

• Nýtt sér einfalt kort til stjörnuskoðunar 

• Fundið pólstjörnuna 

• Fundið út áttirnar með því að vita hvar pólstjarnan er 

Um verkefnið 

Nemendur skoða stjörnubjartan himininn og reyna að finna út 

stjörnumerkin með hjálp stjörnuskífu og stjörnuskoðunarkorts. 

Áhöld 

• Stjörnuskífa 

• Stjörnukort 

• Blað 

• Blýantur 

• Sjónauki 

• Stjörnukíkir (ekki nauðsyn en frábær viðbót ef hann er til staðar) 

Framkvæmd 

Nemendur koma sér fyrir á ljóslitlum stað til að geta notið stjarnanna. Þeim 

er skipt í hópa, tveir og tveir saman og eiga að koma auga á og teikna upp 

öll helstu stjörnumerkin með hjálp stjörnuskífunnar og kortsins. Ef 

stjörnukíkir er til staðar er hægt að nota hann sem verðlaun fyrir þá sem eru 

fyrstir með verkefnin. 

Úrvinnsla 

Hægt er að fara nánar í hugtök stjörnufræðinnar eins og stjörnuhrap, 

sólstjörnur, svarthol, mjólkurþoku og fleira. Nemendur geta útbúið og 

málað himininn, með  stjörnumerkjunum og helstu hugtökum ásamt 

upplýsingum, á stórt blað. Hægt væri að hengja það upp bæði til sýnis og 

fróðleiks fyrir þá og aðra. Nálgast má forritið Stellarium á netinu og geta 

nemendur þá skoðað himininn í tölvunni eftir að hafa upplifað hann með 

eigin augum í svartamyrkri fjarri stórborginni. Einnig er sniðugt að nota 
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Stellarium forritið á smart töflu en þá er kennarinn kominn með risastórt 

gagnvirkt stjörnuskoðunarforrit á snertiskjá. 

 

Leiðbeiningar fyrir Stellarium forritið má finna á þessari heimasíðu: 

http://www.stjornufraedi.is/stjornuskodun/stjornuhiminninn/leidbeiningar

-fyrir-stellarium 

 

Leiðbeiningar til notkunar á stjörnuskífu eru hér: 

http://www.stjornuskodun.is/stjornuskifa 

 

Stjörnukort og stjörnuskífa á útprentanlegu formi: 

http://www.stjornufraedi.is/stjornuskodun/stjornuskodun-i-

kvold/stjornukort/ 

Heimild: 

Stjörnufræðivefurinn. (e.d.).  Stjörnukort mánaðarins. Sótt af 

http://www.stjornufraedi.is/stjornuskodun/stjornuskodun-i-

kvold/stjornukort/ 

 

Stjörnufræðivefurinn (e.d.).Stjörnuskífa fyrir ísland. Sótt af 

http://www.stjornuskodun.is/stjornuskifa 

 

Stjörnufræðivefurinn (e.d.). Leiðbeiningar fyrir Stellarium. Sótt af 

http://www.stjornufraedi.is/stjornuskodun/stjornuhiminninn/leidbeiningar

-fyrir-stellarium 
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Vindmælingar hér og þar 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Rætt um mismunandi hugtök sem tengjast vindi svo sem rok, gola, 

hvasst, logn og fleira 

• Gert einfaldar vindmælingar án hjálpartækja 

• Áttað sig á hugtakinu vindstig 

• Gert grein fyrir hvað vindur í raun og veru er 

Um verkefnið 

Nemendur fá vindmæla og kennslu í notkun þeirra. Þeir mæla vindstig í   

metrum á sekúndu á mismunandi stöðum, niðri í dal, í brekku, uppi á fjalli 

og /eða inni í helli eða á öðrum stöðum þar sem er kennarinn telur að sé 

logn. Nemendur skrá hjá sér niðurstöðurnar til að hægt sé að vinna með 

gögnin þegar heim er komið. 

Áhöld 

• Vindmælir 

• Dagbók 

• Blýantur 

Framkvæmd 

Nemendum er skipt í hópa, tveir og tveir saman (eða eftir fjölda vindmæla). 

Nemendur fara á mismunandi staði og mæla vindhraða með vindmæli og 

skrá hjá sér niðurstöður. Í niðurstöðunum þarf að koma fram staður, tími og 

vindstig. 

Úrvinnsla 

Nemendur setja upp skýra töflu með gögnum sínum þar sem fram kemur 

tími, dagsetning og staðsetning það er að segja uppi á fjalli, í hlíð, í helli og 

svo framvegis. Þegar gögnum hefur verið safnað saman setjast nemendurnir 

saman í hring ásamt kennara og ræða mögulegar ástæður fyrir því hvers 

vegna niðurstöður vindmælinga eru mismunandi eftir staðsetningu og hvað 

gæti gert það að verkum.  

Heimildir: Auður Pálsdóttir og Eggert Lárusson. (2013). Mælingar á vindi og 
hita. Sótt af http://utikennsla.is/wp-content/uploads/2014/08/Útikennsla-
%C3%AD-Elliðaárdal-verkefnasafn.pdf 
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Úrkomumælingar hér og þar 

Við lok verkefnis eiga nemendur að geta: 

• Rætt um mismunandi hugtök sem tengjast úrkomu eins og 

muninum á súld og rigningu 

• Gert einfaldar úrkomumælingar 

• Áttað sig á hugtakinu úrkoma og hver sé munurinn á því hugtaki og 

rigningu  

Um verkefnið 

Nemendur fá úrkomumæla hjá kennurum og kennslu í notkun þeirra og 

koma þeim fyrir nálægt skálanum. 

Áhöld 

• Úrkomumælar 

• Dagbók 

• Blýantur 

Framkvæmd 

Nemendum er skipt í hópa og eiga þeir að byrja á að finna hentugasta 

staðinn fyrir úrkomumælinn. Að því búnu koma þeir saman og ræða hvers 

vegna sá staður varð fyrir valinu. 

Úrvinnsla 

Nemendur setja upp skýra töflu með niðurstöðum mæinganna.  Í umræðum 

gera nemendur grein fyrir niðursöðum sínum. 
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Sköpun í náttúrunni 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Að tálga smjörhníf 

Áður en farið er í ferðina kynnir einn hópur sér tálgun, hvernig eigi að bera 

sig að og hvaða efniviður sé hentugastur. Sá hópur kynnir því afrakstur sinn 

í byrjun verkefnis. 

Um verkefnið 

Nemendur velja trjágreinar sem þeir geta nýtt til að tálga út smjörhníf. 

Athugið að ekki má rífa trjágreinarnar af heldur þarf að finna greinar sem 

búið er að klippa af (grisja) eða sprek (dauðar trjágreinar), varist þó að 

sprekið sé ekki of fúið. Ef ekkert finnst getur kennarinn kynnt sér aðstæður 

með aðstoð landvarðar og fengið að grisja á einhverjum stöðum. Nemendur 

tálga smjörhnífinn eftir sínu höfði þannig að enginn hnífur er eins.  

Áhöld: Vasahnífur og trjágrein 

 

Andlit trjáanna 

Um verkefnið 

Nemendunum er skipt í hópa, tveir til þrír í hóp. Þeir fá 20 mínútur til að 

ganga um svæðið og finna það sem þeir telja sig geta nýtt til að útbúa andlit 

á tré. Andlitið þurfa þeir að festa á tréð með einhverjum hætti en engin 

áhöld eru í boði til þess. Þeir geta notað drullu eða bundið með stráum 

ásamt eflaust fleiri leiðum sem þeir verða sjálfir að finna. Afraksturinn er 

svo myndaður.  
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Að faðma tré 

Um verkefnið 

Nemendum er skipt í hópa og tveir og tveir vinna saman. Annar aðilinn er sá 

blindi með bundið fyrir augun á meðan að hinn er sá sem leiðir. Sá blindi er 

leiddur að tré og fær hann þrjár mínútur til að faðma tréð og þreyfa á því og 

er svo leiddur aftur til baka og ruglaður í ríminu til dæmis með því að snúa 

honum í nokkra hringi eða leiða hann krókaleiðir frá trénu.  Þegar hann 

hefur jafnað sig og tekið hefur verið frá augum hans á hann að reyna að 

finna tréð sem hann faðmaði. 

 

Safna hlutum og búa til listaverk úr þeim, öll saman. 

Um verkefnið 

Nemendurnir vinna sem ein heild og eiga að búa til listaverk úr því sem þeir 

finna í náttúrunni. Fyrst byrja þeir á að ræða saman hvernig listaverk þeir 

vilja búa til og svo fá þeir 20 mínútur til að ganga um og finna efnivið í 

listaverkið. Að því loknu hafa þeir 20 mínútur til að útbúa listaverkið sjálft. 

Listaverkið verður að hafa einhverja þýðingu fyrir nemendurna, þ.e. þeir 

verða að vera með ákveðna hugmynd og geta útskýrt hana þó listaverkið sé 

kannski abstrakt. 

 

Mikilvægt er að muna að taka myndir af afrakstrinum þar sem ekki er hægt 

að taka hann með heim. 

 

Fígúrur úr trjágreinum 

Um verkefnið 

Nemendur vinna í hópum, tveir og tveir í einu og eiga að skapa fígúru úr 

spreki sem þeir finna. Áhöld eru til staðar og mega þeir tálga, líma eða 

binda saman ef nauðsyn krefur.  

 

Áhöld:  

 Vasahnífar 

 Trélím 

 Grófur spotti 
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Leikir og hópefli 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ljósmyndamaraþon 

Fjöldi þátttakenda: Ótakmarkaður. 

Leikreglur: Nemendum er skipt í hópa, 3-4 í hóp og fá þeir klukkutíma til að 
taka ljósmyndir þar sem eftirfarandi orðum er lýst á ljósmyndunum: 

 

Gleði 

Virðing 

Samkennd 

Sköpun 

Fegurð 

Fíflagangur 

Leikur 

 

Allir í hópnum verða að birtast að minnsta kosti einu sinni á mynd. 

Um leikinn: Þetta er skemmtilegur leikur til að efla sköpun nemenda og 
samstarf. 
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Gotcha 

Fjöldi þátttakenda: Ótakmarkaður 

Leikreglur: Allir mynda hring, setja hægri hendina með flötum lófa upp fyrir 
framan manneskjuna sem stendur á hægri hönd. Aðlagið hringinn þannig að 
þetta gangi upp hjá öllum. Beinið svo vísifingri vinstri handar upp í loftið og 
þegar allir eru klárir þá beinið þið vísifingri vinstri handar niður á við og 
snertið hægri lófa þess sem stendur ykkur til vinstri handar. Þegar 
                             c  ”                                           
hendinni utan um vísífingurinn sem staðsettur er í lófanum en að sama 
skapi forða sínum vísifingri frá því að gripið sé utan um hann. Þetta má gera 
nokkru sinnum. 

Um leikinn: Þessi leikur er góður til að brjóta ísinn í hópum í byrjun ferða. 

Heimild: Prouty, D., Panicucci, J., and Collinson, R. (2007). Adventure 
education: Theory and applications. United states: Human Kinetics 
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Hlaupið til trausts 

Fjöldi þátttakenda: Ótakmarkaður 

Leikreglur: Þátttakendur þurfa að finna sér autt svæði og taka sér stöðu 
umhverfis. Flestir eru á einni hliðinni ef völlurinn er hugsaður sem 
rétthyrningur og á línunni á móti er einstaklingur með bundið fyrir augun og 
þarf hann að koma sér yfir völlinn. Á hliðarlínunum eru einnig þátttakendur. 
Allir þurfa að aðstoða viðkomandi að komast á leiðarenda og má hann gera 
það gangandi eða á hlaupum eða jafnvel valhoppandi, eina markmiðið er að 
ná yfir á hina línuna með hjálp þátttakendanna. Mikilvægt er að sá sem er 
með bundið fyrir augun sé allan tímann með hendurnar framréttar ef hann 
skyldi hrasa. 

Um leikinn: Þetta er frábær leikur til að styrkja tengslin í hópnum þar sem 
allir þurfa að vinna saman að því að koma þeim sem er með bundið fyrir 
augun, á áfangastað. 

Heimild: Prouty, D., Panicucci, J., and Collinson, R. (2007). Adventure 
education: Theory and applications. United states: Human Kinetics 
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Hvað eigum við sameiginlegt? 

Fjöldi þátttakenda: Ótakmarkaður 

Leikreglur: Þátttakendur sitja eða standa í hring. Stjórnandi leiksins er með í 
hringnum og spyr spurninga og ef nemendur eru með sömu svörin þá hópa 
þeir sig saman, ef einhver er ekki með sama svar og aðrir þá stendur hann 
einn. Spurningarnar eiga að vera skemmtilegar og fá nemendur til að tala 
saman um svörin sín í litlu hópunum sem myndast.  

Dæmi um spurningar: 

• Hvert er uppáhalds áleggið þitt á pizzu? 

• Hvert er uppáhalds fagið í skólanum? 

• Hver er uppáhalds liturinn þinn? 

• Hversu mörg systkini eru í fjölskyldunni þinni að þér 

meðtöldum/meðtalinni? 

• Hversu mörg gæludýr áttu? 

• Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í skólanum? 

• Hvaða íþróttir finnast ykkur skemmtilegar? 

Um leikinn: Þessi leikur eru góður að því leyti að hann gefu nemendum 
tækifæri á að finna sameiginlegan grundvöll og áhugamál sem getur 
vonandi leitt til þess að nemendur ákveða að kynnast betur og mynda 
vinasambönd.  

Heimild: Prouty, D., Panicucci, J., and Collinson, R. (2007). Adventure 
education: Theory and applications. United states: Human Kinetics 
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Hvalbakið 

Fyrir þennan leik þarf að smíða hvalbak en það er stór rampur sem er 

óstöðugur og að stíga á hann er eins og að vega salt. Það er því ómögulegt 

að stunda þennan leik í Þórsmörk en mjög sniðugt að gera hann í skólanum, 

áður en farið er í ferðina eða eftir að heim er komið, ef hægt er að láta 

útbúa hann fyrir skólalóðina. 

Fjöldi þátttakenda: Eins margir og komast fyrir á hvalbakinu. 

Leikreglur: Hópurinn er sem ein heild og eiga þátttakendur að vinna 
sameiginlega að sameiginlegu markmiði eftir fyrirmælum frá leikstjórnanda. 
Ef einn dettur af hvalbakinu þá þarf að byrja upp á nýtt og því er mikilvægt 
að vera samstíga í öllum ákvörðunum í leiknum.  

 

Dæmi um fyrirmæli: 

• Allir þurfa að komast upp á hvalbakið en það þarf að skiptast á að 

vera stelpa, strákur, stelpa, strákur og svo framvegis. 

• Allir þurfa að ganga einn hring um hvalbakið á sama tíma, sem sagt 

það þarf að snúa hópnum um 360°.  

• Hóparnir þurfa að skipta um stað, þeir sem eru vinstra megin á 

hvalbakinu fara hægra megin á hvalbakið og þeir sem eru hægra 

megin á hvalbakinu fara vinstra megin (hægt er að vera búin að 

útbúa línur á hvalbakið til að aðgreina þetta betur).  

• Hópurinn þarf að koma sér af hvalbakinu. 

 

Hópurinn fær 30 mínútur til að gera þetta verkefni. 

Um leikinn: Þessi leikur er góður að því leyti að þátttakendur þurfa að 
skipuleggja sig saman, komast að samkomulagi um hvernig leysa eigi 
verkefnið sem þeir standa frammi fyrir og skilja að hver og einn skiptir máli 
það er að segja, ef einn dettur þá þarf að byrja upp á nýtt á verkefninu.  

Heimild: Prouty, D., Panicucci, J., and Collinson, R. (2007). Adventure 
education: Theory and applications. United states: Human Kinetics.  

Hægt er að sjá aðferðina hér. 

https://www.youtube.com/watch?v=omP2SyOaD0Y 
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Jörð, loft, eldur og vatn 

Fjöldi þátttakenda: Ótakmarkaður 

Leikreglur: Þátttakendur fá sér sæti á gólfinu og sitja í hring. Stjórnandinn 
stendur inn í miðjum hringnum og hann getur hvort heldur sem er bent á 
einhvern eða kastað litlum bolta til einhvers þátttakanda. Um leið og hann 
gerir það, þá hrópar hann jörð, loft, eldur, eða vatn. Hann telur síðan upp 
að tíu og innan þess tíma verður að svara honum. Ef hann hrópar jörð, þá 
verður viðkomandi að nefna eitthvert dýr. Ef hann nefnir loft, þá á að svara 
honum með einhverju fuglsnafni. Ef hann hrópar vatn, þá nefna 
þátttakendur einhvern fisk, en ef hann hrópar eldur, þá má ekki segja neitt, 
heldur verður einstaklingurinn að hafa alveg hljóð. Ekki má nefna tvisvar 
sama dýrið og ef einhver svarar vitlaust, er hann úr leik. 

Önnur útfærsla:  

Þessum leik er hægt að breyta og útfæra á ýmsa vegu. Nota má það 

námsefni sem nemendur hafa lært fyrr um daginn eða í þessu tilfelli það 

sem kynnt var í rútunni á leiðinni til Þórsmerkur. 

Heimild: Hermann Gunnarsson (1982). Allt í gamni með Hemma Gunn 
þrautir, leikir, gátur, heilabrot, töfrabrögð og fleira. Reykjavík Setberg. 
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Að ná í hlut 

Fjöldi þátttakenda: Ótakmarkaður  

Leikreglur: Þessi leikur hentar vel bæði til að leika inni í skála og eins 
utandyra. Leikstjórnandi velur fimm til sjö leikmenn en aðrir horfa á. 
Leikstjórnandinn ákveður í huga sér nokkra hluti sem hann vill að leikmenn 
sæki t.d. getur hann nefnt laufblað, stein, ákveðna liti eins og eitthvað 
grænt og svo framvegis.  

 

Mikilvægt er að hlutir séu ekki í mikilli fjarlægð og þurfa þáttakendur ásamt 

áhorfendum og leikstjórnanda að sitja í hring og bíða þar til leikstjórnandinn 

nefnir hluti, þá fyrst er leyfilegt að hlaupa af stað. Sá síðasti er úr leik og 

tekur sér sæti sem áhorfandi. 

Svona gengur leikurinn þar til einungis einn er eftir.  

Um leikinn: Í þessum leik er verið að æfa snerpu og athygli og samvinnu 
nemendanna, það er að segja þátttakenda og áhorfenda. 

Heimild: Elísabeth Lind Ingólfsdóttir (2011). Ná í hluti. Sótt af 
http://leikjavefurinn.is/na-i-hluti/. 
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Línuleikurinn 

Fjöldi þátttakenda: Ótakmarkaður 

Leikreglur: Hægt er að láta alla vera saman í liði en einnig má skipta 
hópnum niður í minni hópa sem keppa sín á milli. Leikurinn felst í því að 
meðlimir hópanna raða sér upp eftir fyrirmælum, eins hratt og þeir geta og 
sá hópur sem er fyrstur sigrar. Þegar hópur hefur klárað verkefnið þarf hann 
að gefa það til kynna með merki sem hann ákveður sjálfur hvað er. Það 
getur verið að klappa, stappa, öskra, eitthvað orð og fleira. 

 

Dæmi: Raðið ykkur upp eftir skónúmerum (minni númer fremst og stærri 

númer aftast), lengd handa, fjölda systkina þátttakenda, aldri (yngstur 

fremst og elstur aftast), hárlit (dökkt fremst og ljósast aftast), fjölda  

gæludýra, hárlengd (sítt fremst, stutt aftast), hversu mörg bein hver og einn 

hefur brotið, afmælisdögum, nafni (stafrófsröð) eða föðurnafni. 

 

Svo er hægt að gera leikinn erfiðari með því að láta nemendurna tjá sig í 

hljóði, þ.e.a.s. hóparnir fá ekki að ræða saman upphátt til að raða sér rétt 

heldur verða að gera það með táknmáli. 

Um leikinn: Þessi leikur hentar vel fyrir stóra hópa (tuttugu eða fleiri) og er 
hann bæði sniðugur til hópastyrkingar og einnig fyrir nemendur til að læra 
meira hvert um annað. 

Heimild: Anna Fríða Stefánsdóttir (2008). Línuleikurinn. Sótt af 
http://leikjavefurinn.is/linuleikurinn/. 
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Hnútur 

 

Fjöldi þátttakenda: Ótakmarkaður 

Leikreglur: Þátttakendur standa mjög þétt saman og taka í hendurna á hvor 
öðru. Athugið þó að ekki má taka í hendina á þeim sem stendur við hliðina á 
viðkomandi. Þegar allir eru komnir með hendur til að halda í þá þurfa þeir í 
sameiningu að leysa hnútinn sem hefur myndast án þess að sleppa takinu. 

Um leikinn: Þessi leikur eru góður að því leyti að hann styrkir hópinn og eflir 
rökhugsun. 

Heimild: Bryndís Eva Ásmundsdóttir, Fjóla Þorgerisdóttir og Jóhann 
Skagfjörð Magnússon. (2006). Hnútur. Sótt af 
http://leikjavefurinn.is/mennskur-hnutur/ 
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