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Ágrip  

Þetta lokaverkefni er til B.Ed. gráðu úr grunnskólakennarafræði frá Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Verkefnið ber nafnið Langisjór og er markmið þess er að styðja við nám og 

kennslu unglinga í útivist og ferðamennsku. Verkefnið er þríþætt, kennsluvefur um útivist 

og ferðamennsku, kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og leiðbeinendur og ásamt 

greinargerð. Kennsluvefurinn og kennsluleiðbeiningarnar byggja á kenningum John Dewey 

um að nám tengist raunveruleikanum. Einnig er unnið eftir hugmyndum Jean Piaget um að 

læra af leik. Vefurinn Langisjór og kennsluleiðbeiningar sem honum fylgja er hugsaður sem 

námsefni fyrir unglinga í grunnskólum, skátunum, Slysavarnafélaginu Landsbjörgu eða á 

öðrum vettvangi þar sem að stund er lögð á útivist og ferðamennsku. 

Kennsluleiðbeiningunum fylgir námsmat sem leiðbeinendur geta stuðst við í kennslu á 

námsefninu Langasjó. Námsmatið byggir á hugmyndum Lev Vygotsky um að námsmat sé 

lagt fyrir nemendur í raunverulegum og eðlilegum aðstæðum. Verkefnið er stígandi og er 

stöðugt unnið með það sem lagt hefur verið inn. Áhersla er lögð á reglulega ígrundun þar 

sem nemandinn þarf að meta þann lærdóm sem hann telur sig hafa öðlast. Námsefnið 

Langisjór stuðlar jafnframt að sjálfstæði nemenda. Þeim er veitt tækifæri til að taka 

ákvarðanir, fylgja þeim eftir og draga lærdóm af þeim ákvörðunum sem þau hafa tekið í 

vernduðu umhverfi. Verkefnið gerir nemendur hæfari til að standa á eigin fótum í 

hversdagslífinu og í ferðamennsku. Kennsluleiðbeiningarnar samþætta skólaíþróttir, 

samfélagsfræði, náttúrufræði og upplýsinga og tæknimennt. 
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Formáli 

Haustið 2005 byrjaði ég sem nýliði í Hjálparsveit skáta í Kópavogi. Þar fékk útivistaráhuginn 

byr undir báða vængi. Í starfi mínu fyrir björgunarsveit kviknaði síðan áhuginn á kennslu. 

Árið 2008 bauðst mér að taka  við útivistar og fjallamennsku vali í Vatnsendaskóla. Ég hafði 

ekki reynslu af kennslu en ákvað að slá til, á þeim tíma stundaði ég nám í jarðfræði við 

Háskóla Íslands. Í kjölfarið skráði ég mig úr jarðfræði og í kennaradeild Háskóla Íslands. 

Þetta valfag sem hét, Útivist og fjallamennska, var heillandi og gaf mér tækifæri til að miðla 

minni reynslu til annarra. Eftir að ég byrjaði sem leiðbeinandi í Vatnsendaskóla opnuðust 

mér fleiri dyr, ég varð umsjónarmaður Útivistarskóla Slysavarnafélagsins Landsbjargar, 

vann að gerð námsefnis fyrir unglingadeildir Slysavarnafélagsins Landsbjargar og sá um 

valfagið Útivist og fjallamennska í fleiri skólum. Í gegnum árin hef ég rekist á það aftur og 

aftur að erfitt eða nær ómögulegt hefur verið að nálgast efni um útivist og ferðamennsku 

fyrir unglinga. Þegar það kom svo að því að gera lokaverkefni til B.Ed. gráðu frá kennaradeild 

Háskóla Íslands vildi ég bæta úr þeirri þörf sem ég tel vera á góðu námsefni og miðla þeirri 

reynslu sem ég bý yfir úr starfi mínu til þeirra sem standa í sömu sporum og ég stóð í. 

Leiðbeinandi þessa verkefnis er Jakob Frímann Þorsteinsson, aðjunkt við Íþrótta-, 

tómstunda- og þroskaþjálfadeild Háskóla Íslands. Vill ég þakka honum fyrir þolinmæðina, 

leiðsögnina og áhuga og trú á verkefninu.   

Ég tileinka lokaverkefnið foreldrum mínum og sambýliskonu, sem hafa með ráðum og 

dáðum stutt mig í gegnum tíðina og í gegnum kennaranámið. Sérstökum þökkum vil ég 

koma til Björgunarskóla Slysavarnafélagsins Landsbjargar fyrir stuðning við gerð 

lokaverkefnisins. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 

 



9 

1 Inngangur  

Það er ekki neitt nýtt að farið er í ferðir um náttúru Íslands með nemendur grunnskóla, 

skátanna, unglingadeildir Slysavarnafélagsins Landsbjargar og fleiri. Misjafnt er þó hvernig 

nemendur eru undirbúnir fyrir slíkar ferðir. Til þess að nemandinn fái sem mest út úr slíkri 

ferð er nauðsynlegt að hann hafi hlotið grunn til slíkra ferða.  

Í námsefninu Langisjór er útivist og ferðamennska samþætt öðrum námsgreinum. Í 

Langasjó eru   samfélagsfræði, náttúrufræði, upplýsinga- og tæknimennt og skólaíþróttir 

samþættar við útivist og ferðamennsku.  

Verkefnið fékk heitið Langisjór – upplýsinga og námsvefur um útivist og 

ferðamennsku eftir sjöunda stærsta vatni Íslands. Langisjór er við jaðar Vatnajökuls og er 

það 26 km2 að stærð, um 20 km að lengd og 2 km að breidd þar sem það er breiðast.Vatnið 

fannst af Þorvaldi Thoroddsen árið 1878 sem gaf því nafnið (Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.). 

Verkefnið fékk nafnið Langisjór eftir vatninu, einni af náttúruperlum Íslands, þar sem það á 

að vera hafsjór upplýsinga um útivist og ferðamennsku.  

Verkefnið Langisjór er þríþætt, það samanstendur af fræðslusíðu, sem ber nafnið 

Langisjór, kennsluleiðbeiningum fyrir leiðbeinendur og kennara sem vilja kenna 

ungmennum í grunnskólum eða í öðru félagastarfi útivist og ferðamennsku og þriðja hluta 

sem er þessi greinargerð.  

Fáir skólar hafa lagt jafn mikið uppúr útivistar og ferðamennsku og Smáraskóli í 

Kópavogi.  Á haustin fóru allir árgangar í ferð þar sem gist var að heiman, voru ferðirnar 

stigvaxandi í lengd og að erfiðleika. Markmið ferðanna var að styrkja tengsl nemanda fyrir 

komandi skólaár. Á vorin var svo farið í hóla- og fjallaferðir, sem voru dagsferðir (Jakob 

Frímann Þorsteinsson, 2011). Í 8. - 10. bekk fóru nemendur í hálendisferðir, sem voru 

krefjandi og nemendur þurftu að nýta sér þekkingu fyrri ferða. Áhersla Smáraskóla á útivist 

og ferðamennsku hefur breyst mikið eftir að frumkvöðull verkefnisins, Kristín Einarsdóttir, 

lét af störfum. Í dag er það einungis 8. bekkur sem gengur Laugaveginn, frá 

Landmannalaugum til Þórsmerkur, á haust dögum. 

Í rannsókn Jakobs Frímanns (2011) tekur hann saman reynslu þátttakenda og kemur 

þar í ljós að formlegur undirbúningur skólans á ferðamennsku og útivist hafi verið lítill en 
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dæmi voru um að nemendur hefðu undirbúið sig með fjölskyldum sínum, jafnvel með ferð 

á Fjallabak til að kanna aðstæður.. Undirbúningur skólans var í gegnum hóla- og fjallaferðir 

sem voru hluti af vordagskrá skólans. Væntingar nemenda til ferðanna var mikil, þeir 

bjuggust við skemmtilegum en erfiðum ferðum. Lítið er til af heildstæðu kennsluefni sem 

kennarar og skólar geta nálgast til að undirbúa nemendur undir slíkt verkefni síðan Helgi 

Grímsson gaf út handbókina Útilíf árið 1997 og er einungis aðgengileg á bókasöfnum. Til 

eru vísar af námsefni fyrir unglinga, bæði hjá Bandalagi Skáta og Slysavarnafélaginu 

Landsbjörgu en ekkert jafn heilstætt eða aðgengilegt og Langisjór. Upplýsinga og 

námsvefurinn Langisjór er því svar við þessari vöntun.  

Verkefnið er byggt eftir hugmyndum Dewey, Vygotsky og Piaget með það í huga að 

börn fái að læra í verki, í gegnum leik og séu metin við raunverulegar aðstæður. 

Þessi greinargerð tekur saman og fjallar um Langasjó - Upplýsinga og námsvef um 

útivist og ferðamennsku. Í öðrum kafla eftir inngangi er verkefnið útskýrt í hnotskurn. Þá 

eru hugtök tengd útivist og ferðamennsku og notkun þeirra í greinargerðinni útskýrð.  Því 

næst eru grunnþættir og hæfniviðmið aðalnámskrár teknir fyrir og tengdir við markmið 

Langasjós. Helstu kenningar um nám og þroska eru teknar fyrir og sýnt hvernig þær falla að 

útivist og ferðamennsku. Fjallað er sérstaklega um þær kennsluaðferðir sem birtast í 

kennsluleiðbeiningum Langasjós. Kenningar um útikennslu eru kynntar. Farið yfir 

námsmats leiðir til að meta nám í útivist og ferðamennsku. Í þriðja kafla er svo farið yfir 

uppbyggingu verkefnisins Langasjós, markmið og markhóp. Greinargerðin endar svo á 

lokaorðum og heimildarskrá.  
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2 Með allt á bakinu / Langisjór 

2.1 Verkefnið í hnotskurn 

Lokaverkefnið Langisjór – upplýsinga og námsvefur um útivist og ferðamennsku, er ætlað 

að stuðla að öruggri útivist og ferðamennsku meðal ungmenna í landinu og gera þau í stakk 

búin til að takast á við þær áskoranir sem íslensk náttúra býður uppá. Langisjór saman 

stendur af upplýsinga og námsvef þar sem notandinn er fræddur um helstu þætti útivistar 

og ferðamennsku. Efnið er sniðið að þörfum ungmenna. Hin hluti verkefnisins er svo 

kennsluleiðbeiningar ætlaðar kennurum í grunnskólum, leiðbeinendum í unglingadeildum 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Bandalagi Íslenskra skáta eða annarra hreyfinga sem vilja 

stunda örugga  og ábyrga útivist og ferðamennsku með ungmennum. Í 

kennsluleiðbeiningunum eru helstu viðfangsefnunum skipt í nokkrar kennslustundir þar 

sem unnið er út frá fjölbreyttum kennsluaðferðum til að höfða til sem flestra. 

Nútíma vestræna samfélagið hefur fjarlægst náttúruna, börn upplifa því náttúruna sem 

villta og óvinveitta. Í náttúrunni eru áskoranir og hættur sem ekki þarf að takast á við í 

daglegu lífi, í umhverfi sem lýtur ekki að stjórn okkar. Það er því ekki nóg að ganga út og 

ætla að hefja útinám meðan umhverfið skapar vanlíðan og ótta meðal nemanda. Kennarinn 

þarf því fyrst að byrja að byggja upp öryggistilfinningu meðal nemenda úti.  

Gilbertson og félagar settu fram kenningu um aðlögun og ávinninga sem þarf að huga 

að í útivist og ferðamennsku í bók sinni Outdoor Education. Í bókinni Að leika, læra og 

þroskast úti gerir Jakob Frímann grein fyrir kenningum Gilbertson. Kenningin er tvíþætt, 

annars vegar fjallar hún um þróunarstig í aðlögun og hins vegar stigskiptingu í 

umhverfiskennslu. Kenningin tengir ekki þróunarstigin við aldur heldur frekar reynslu 

viðkomandi á náttúrulegu umhverfi. Hluti kenningarinnar um þróunarstig í aðlögun að 

náttúrunni er skipt í fjögur stig. Það fyrsta kallast  Að komast af (e. survival) og snýr að þeim 

forhugmyndum sem nemandinn býr yfir um náttúruna og hvernig skuli taka mark á þeim 

hugmyndum til að nemandinn geti lært að lifa með náttúrunni og látið sér líða vel í henni. 

Annað stig kallast Öflun færni (e. Physical skills acquisition) og fjallar um ástandið þegar 

nemandinn er orðinn öruggur í náttúrunni og getur látið sér líða vel. Á þessu stigi getur 

nemandinn byrjað að afla sér færni í almennri útivist og ferðamennsku. Þriðja stigið er stig 

Samband við menn og náttúru (e. Relationships with the land and its inhabitants) og er það 

stig þegar nemandinn skynjar sterk tengsl við náttúruna og les umhverfið á dýpri hátt. 

Nemandinn byrjar að verða meðvitaður um þær breytingar sem eiga sér stað á ákveðnu 

svæði í náttúrunni. Fjórða og loka stigið kallast Huglægni (e. Metaphysical) og er þegar 
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nemandinn hefur tengt reynslu sína, færni og þekkingu, innra með sér. Þetta stig er ekki 

hægt að kenna. 

Langisjór vinnur að því að koma nemendum yfir stig 1 og 2 svo að hægt sé að huga að 

sambandinu milli nemandans og náttúrunnar á stigi 3. Það er gert með markvisst með því 

að vinna með fyrri þekkingu og reynslu nemandans og byggja ofan á hana með nýrri. Er 

sjónunum þar rennt til módelsins um þægindasvæðið þar sem að stuðlað er að námi í einum 

aðstæðum sem nýta má í öðrum (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012). 

Þá er lagt upp með að horft sé á útinám og þróun þess líkt og Higgins og Nicol (2002, 

bls. 44) gera og hægt er að sjá í mynd 1. Langisjór vinnur með nemendur í  hring 3 og 4. 

(Higgins og Nicol, 2002, bls. 44). 

2.2 Skilgreining á hugtökunum útivist og ferðamennsku 

Skilgreining hugtaka sem tengjast útinámi, útivist og ferðamennsku eru tölvuvert ólík milli 

notenda og svo innan hvers sviðs.  

Mynd 1. 1) Reynsla nemandans af útinámi við upphaf 
skólagöngu. 2) Skólalóðin notuð til að þróa útinám í 
umhverfi sem er þekkt. 3) Nærumhverfið.  4) 
Fjærumhverfið sem býður upp auknar áskoranir í 
garð nemandans. 5) Jörðin þar sem að nemandinn 
þarf að beita leikninni sem hann hefur öðlast í 
hringjum 1-4. 
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Útivist er hér skilgreind sem dagsferð í byggð eða óbyggðum. Útivist hefur það markmið 

að vera úti og takast á við náttúruna, hvar sem hana er að finna, frekar en nákvæma 

staðsetningu. Útivist getur verið að takast á við snjóstorm í Hamraborg í Kópavogi. Útivist 

er einnig ferðalagið ekki síður en áfangastaðurinn. Íslensk orðabók (2002) skilgreinir þó 

útivist á annan víðtækari hátt eða „dvöl undir beru lofti, það að vera úti – flakk, flandur“. 

Ferðamennska er ferð sem stendur yfir eina nótt eða meira. Líkt og útivist þá skiptir 

ferðalagið meira máli en áfangastaðurinn eða svæðið sem ferðast er um. Ferð sem flokkast 

sem ferðamennska getur verið hjólaferð í kringum höfuðborgarsvæðið. 

Mismunandi hefur verið hvernig og hvort að hugtök tengd útinámi og útikennslu hafi 

verið skilgreind. Inga Lovísa og Auður (2014) taka saman skilgreiningar á helstu 

hugtökunum. Útivera er skilgreind sem að vera úti, ekki er skipulögð kennsla eða viðburður. 

Útivera getur verið frímínútur í skóla eða að vera úti að leika með vinum. Útilíf er útivist í 

náttúrunni í frístundum. Útilíf á síður við um útiveru í miðbæ Reykjavíkur. Útinám er þegar 

nemandinn lærir utan veggja skólans, útinám nær yfir vettvangsferðir, fjöruferð eða 

safnaferð. Útinám nær til alls þess náms sem ekki á sér stað innan kennslustofunnar. 

Útikennsla er skipulögð kennsla fyrir utan veggi skólans, hún á sér stað úti undir berum 

himni. Útikennsla er því afmarkaðri kennsla heldur en útinám. 

2.3 Aðalnámskrá Grunnskóla 

2.3.1 Grunnþættirnir 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011, sem er rammi um skólastarfið og leiðsögn um 

tilgang þess og markmið, er unnið út frá sex grunnþáttum menntunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. En til hvers eru grunnþættirnir? 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og 

náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega 

og líkamleg, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að 

hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því 

og þróa það. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16) 

Aðalnámskrá segir að grunnskólarnir eigi að gera nemendur læsa á umhverfið og 

náttúruna þannig að þeir geti bjargað sér og unnið með öðrum.  
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Auðvelt er að tengja efnisval verkefnisins við grunnþættina, en þeir eiga að 

endurspegla heildarsýn á bæði einstaklings- og samfélagsþarfir í nútíð og framtíð. Þeir eiga 

að vera undirstaða kennslunnar og koma fram í starfsháttum og aðferðum sem nemendur 

læra (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 48). 

Læsi hefur lengi verið tengt við þá kunnáttu og færni sem fólk þarfnast til þess að 

geta fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18). Merking hugtaksins er þó önnur í 

aðalnámskránni frá 2011 en meginmarkmið læsis er þar að nemendur séu virkir 

þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og 

bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra  miðla og 

tækni sem völ er á (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19). Læsi má líka 

skilgreina út frá öðrum þáttum líkt og umhverfinu. Það er hægt að vera læs á umhverfi sitt, 

náttúruna, fólk og mannvirki. Þar er átt við að einstaklingar sjá, skilja, meta, nýta og virða 

umhverfið á mismunandi hátt eftir reynslu viðkomandi. Sama mynd sem tveir nemendur 

sjá, kallar því fram mismunandi skilning á því sem þeir sjá vegna mismunandi bakgrunns. 

Með því að fara út, upplifa og gera verður nálgunin á efnið skýrari, þar sem nemendurnir 

hafa ekki einungis lesið um efnið heldur lesa þeir líka í umhverfið, upplifunin verður líka 

persónulegri og tilfinningalegt læsi verður hluti af reynslunni (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014). Læsi er sökum þess stór þáttur af útivist og ferðamennsku.  

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera nemendur færa í að takast á við 

viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun 

samfélags (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Nemendur þurfa að þekkja, skilja 

og virða náttúruna til þess að geta skilað henni af sér í sama ástandi eða betra en þeir tóku 

við henni. Sjálfbærnin er ekki tekinn fyrir sérstaklega heldur birtist hún í hugarfari og 

hegðun kennara til breytinga og varðveislu umhverfisins. 

Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa 

um að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Markmið skólans er að veita nemendum menntun sem 

eykur hæfni þeirra til að takast á við áskoranir dagslegs lífs. Mikilvægt er að hver og einn fái 

tækifæri til að leggja sitt af mörkum og fái tækifæri til að vera hluti af samfélaginu. 
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Útikennsla gefur nemendum mörg fjölbreytt tækifæri til samvinnu og viðfangsefni til 

úrlausnar sem stuðlar að lýðræðislegri menntun (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014). Í útivist og ferðamennsku taka nemendurnir þátt í undirbúningi, 

framkvæmd og úrvinnslu verkefna. Nemendurnir koma því að skipulagningu, vali á 

efnisþáttum og vinnulagi. Verkefnin eru í flestum tilfellum þannig að margir geta komið að 

þessari vinnu. Í framkvæmd verkefnanna þarf svo oft að hliðra til og aðlaga sig að breyttum 

aðstæðum. Með slíku starfsfyrirkomulagi taka nemendur frekar ábyrgð en í innikennslu þar 

sem að kennarinn er oftast við stjórnvölin (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 55-56). 

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það ræðst af flóknu 

samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla 

markvisst að velferð og vellíðan (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Mikilvægt 

er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Útivist 

og ferðamennska hugar að líkamlegri velferð nemenda, þar sem að holl hreyfing og ferskt 

loft er stór þáttur af náminu. 

Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og 

skapar nýja. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og 

leika sér með möguleika (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í víðri merkingu 

merkir að vera skapandi að nýta þá möguleika sem einstaklinglingur sér til að öðlast 

lífsgleði, vera virkur þátttakandi í samfélaginu og bregðast við því sem það hefur uppá að 

bjóða. Sköpun felst einnig í því að koma hugmyndum í framkvæmd og gera þær að veruleika 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Jafnréttismenntun á að skapa öllum tækifæri til að þroskast eigin forsendum, rækta 

hæfleika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi þar sem skilningur, friður, umburðarlyndi, 

víðsýni og jafnrétti er viðhaft. Jafnréttismenntunin á að birtast í kennslu, vali á 

námsaðferðum og í námsumhverfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Útivist og ferðamennska gefur nemendum jafnt tækifæri til að kynnast landi og náttúru án 

mismununar vegna kyns, þjóðernis eða kynhneigðar. Í útivist og ferðamennsku birtist 

jafnréttið bæði í formi viðfangsefna og aðferða. Nemendur fá jafnt tækifæri til að upplifa 
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og sjá landið sitt. Inga Lovísa og Auður (2014) taka dæmi í bók sinni um nemanda sem aldrei 

hafði farið niður í fjöru fyrr en í útikennslu.  

2.3.2 Samfélagsfræði 

Undir samfélagsfræði heyrir saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, 

heimspeki og siðfræði.  Markmið samfélagsgreina er að undirbúa nemendur undir þær 

áskoranir sem þeir eiga eftir að standa frammi fyrir úr umhverfi og nærsamfélagi sínu og 

leysa þau af skynsemi og ábyrgð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 195). Í 

greinasviði samfélagsgreina aðalnámskrár grunnskóla er tekið fram að „hæfni nemenda til 

að skilja veruleikann (umhverfið, samfélagið, söguna og menninguna), sem hann hefur 

fæðst inn í, byggist á þeirri reynslu sem hann hefur orðið fyrir“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 195). Samfélagsgreinar eiga því að vinna að því að efla 

þessa hæfni með því að víkka og dýpka þá reynslu sem nemendum býðst.  

Einn af grunnþáttunum sex í aðalnámskránni er lýðræði. Í samfélagsgreinum eiga 

vera viðhöfð lýðræðisleg vinnubrögð líkt og tíðkast í daglegu lífi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 195).  Nemendur eiga að tileinka sér hæfni við að setja 

sig í spor annarra og sjá fyrir afleiðingar gerða sinna fyrir eigin hag og umhverfið (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 196). Með því að fá tækifæri til að vinna í hóp við 

undirbúning ferða og í ferðum fá nemendur tækifæri til þjálfast í þeirri hæfni. Í 

ferðamennsku geta margir komið að skipulagningu viðfangsefna. Þegar komið er á staðinn 

geta svo komið upp tilfelli þar sem að nauðsynlegt er að bregðast við og endurskipuleggja 

á skömmum tíma (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 55). Í 

hæfniviðmiðum aðalnámskrá grunnskólanna í samfélagsfræðigreinum segir að nemendur 

geti „gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið ákvarðanir á grunni þeirrar 

þekkingar“ og „Sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði.“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 201).  Til þess að nemendur geti skipulagt og 

brugðist við breytingum á skipulagi í ferðum verður nemandi að gera sér grein fyrir sínum 

styrkleikum og veikleikum og tekið ákvarðanir byggða á þeirri sjálfþekkingu sem hann býr 

yfir og sýnt styrk til að bera ábyrgð á sjálfum sér og þeim ákvörðunum sem hann tekur.  

Verkefnið á að stuðla að auknu öryggi nemenda í ferðamennsku og útivist hvort sem 

hún er stunduð í eigin tíma eða á skólatíma. Nemendurnir eiga að geta greint hinar ýmsu 
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hættur í umhverfinu og náttúrunni, fyrirbyggt þær og brugðist við þeim á viðeigandi hátt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 200). 

Nám í ferðamennsku og útivist fylgir þeim kennsluháttum sem aðalnámskrá setur 

um að  tengja fyrra nám við reynslu nemenda, og gefur þeim tækifæri til að hafa áhrif á 

hvað þeir læra og hvernig, ásamt því að ígrunda eigin reynslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 205). 

2.3.3 Náttúrufræði 

Náttúrugreinar saman standa meðal annars af náttúrufræði, eðlisvísindum, jarðvísindum, 

lífvísindum og umhverfismennt. Við kennslu náttúrufræðigreina skal stuðla að þekkingu, 

ábyrgð og einstakri upplifun nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

167).  

Til að geta tekið ákvörðun byggða á þekkingu á sínum styrk- og veikleikum þurfa 

nemendur að vita hvað þeir vita og með hvaða hætti þeir geta beitt vitneskju sinni, leikni 

og hæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 168).  Með virkri þátttöku eykst 

frumkvæði og ábyrgð einnig sem upplifun og sköpun er stuðlar að þekkingarmyndun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 168). 

Náttúra Íslands er einstök á heimsmælikvarða en hún er einnig viðkvæm. Því er 

mikilvægt að nemendur læri að bera virðingu fyrir henni og skilja að það sem þeir gera hefur 

áhrif á hana með einum eða öðrum hætti. Umhverfismennt stuðlar að aukinni meðvitund 

um umhverfið og gerir nemendum kleift að greina eigin aðstæður og bera umhyggju fyrir 

umhverfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 177). 

2.3.4 Skólaíþróttir 

Offita barna er vaxandi vandamál á Íslandi. Offita er ávísun á fjölmörg heilsufarsvandamál 

og má þar nefna háþrýsting, sykursýki, blóðfituraskanir ásamt óeðlilegu álagi á bein og 

liðamót auk sálrænna kvilla (Embætti landlæknis, 2004). Skólaíþróttir gegna veigamiklu 

hlutverki í að stuðla að andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er hreyfing skilgreind sem „líkamleg virkni sem leiðir til orkunotkunar umfram 

grunnefnaskipti“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 181). Hreyfing eykur 

súrefnismettun blóðsins og blóðflæði til heilans, það leiðir til aukinar heilavirkni heilastöðva 
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sem hefur jákvæð áhrif á námsgengi skólabarna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 182). 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) hvetur til 

samþættingar skólaíþrótta við önnur fög grunnskólans til að fá fram jákvæðan skólabrag og 

heilsueflandi umhverfi. Með samþættingunni næst að stuðla að þroska og heilbrigði hvers 

einstaklings með mismunandi leiðum.  

Markviss hreyfing stuðlar að bættri sjálfsmynd og auknu sjálfstrausti. Leikir stuðla 

að aga og tillitssemi en einnig þurfa nemendur að læra að vinna með öðrum og hvetja félaga 

sína áfram (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 182). 

Eini staðurinn þar sem talað er um útivist í allri aðalnámskránni er í kaflanum um 

skólaíþróttir. Þar segir „Nemendur þurfa að þekkja, skilja og virða náttúruna og næsta 

umhverfi sitt, manngert eða náttúrulegt. Nemendur læra að klæðast eftir veðri og undirbúa 

sig með nesti og öryggisbúnað. Ratvísi, skipulag og stjórnun eru mikilvægir þættir sem nást 

fram með útivistarferðum.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 183). 

Vefsíðan Langisjór er gagnlegt námsefni og stuðningur við kennarann og almennt skólastarf 

til að vinna að þessum menntagildum. 

2.3.5 Upplýsinga- og tæknimennt 

Til að ná tilteknum markmiðum er mikilvægt að meta þekkingu sína með því að geta greint 

hvaða upplýsinga er þörf, leitað að þeim og lagt á þær gagnrýnið mat, þetta er kallað 

upplýsinga- og miðlalæsi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 224). Auka má 

upplýsinga- og miðlalæsi með því að samþætta mismunandi fög skólans og tengja þau við 

raunveruleg viðfangsefni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 229) líkt og gert 

er í Langasjó með öflun og vinnu með upplýsingar á vefnum sem nýtist þeim í verkefnum 

sem glímt er við í ferðalögum 

2.4 Nám og þroski 

Menntun byggist á fjölbreyttum sviðum menningar okkar, umhverfis og samfélags, sett 

fram á fjölbreyttan en heildstæðan hátt svo að allir geti numið það sem er kennt. 

Hugmyndir manna um hvað nám sé og hvernig það eigi að iðka hafa verið ólíkar í gegnum 
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aldirnar. Hér á eftir verða teknar helstu kenningar fræðinga á sviði þroska og náms barna í 

heiminum og sýnt fram á hvernig þær vinna með kennslu í útivist og ferðamennsku. 

2.4.1  Reynsla og virkni í anda Dewey 

John Dewey (1859-1952) fæddist í Vermont í Bandaríkjunum. Árið 1879 útskrifaðist Dewey 

úr heimspeki við Vermont háskóla, hóf kennslu áður en hann hélt til frekara náms við John 

Hopkins háskóla þar sem hann lauk doktorsprófi í heimspeki 1884. Dewey ásamt eiginkonu 

sinni og samstarfsmanni, Alice Chipman, stofnaði tilraunaskóla í Chicago þar sem að þeim 

gafst færi á að prófa og þróa kenningar sem snérust um nám og kennslu (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011). 

Dewey lagði áherslu á að nám sé nátengt því að gera eitthvað og í ensku vísa menn 

til orðasambandsins „learning by doing“ eða „að læra í verki“. Með þessu leggur hann 

áherslu á að nám er verklegt ferli. Orðasambandið að læra í verki vísar þarna til að læra 

eitthvað er að tileinka sér efnið og takast á við það á merkingabærann hátt eða að orð og 

lærdómur tengist reynslu sem fyllir þau merkingu (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 33).  

Börn læra mest þegar þau eru miðpunktur og þegar þau eru í samskiptum við annað 

fólk, hvort sem það eru kennarar, fjölskyldan eða samnemendur. Börn ná því ekki 

raunverulegum skilning nema að þau taki þátt í lausn viðfangsefnisins. Í ljósi þess taldi 

Dewey mikilvægt að kennslan færi fram utan dyra þar sem unnið væri með áhuga og 

þekkingu barnsins (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 92). Í 

kennsluleiðbeiningum Langasjós er lagt mikið uppúr því að nemendur fái að vera virkir 

þátttakendur í þeim verkefnum sem verið er að vinna að hvort sem það er skipulagning og 

undirbúningur eða sem fararstjóri í ferð. 

Til þess að samþætt verkefni sé menntandi þarf það að uppfylla fjögur skilyrði 

samkvæmt Dewey. Í fyrsta lagi verður verkefnið að fanga hug nemenda svo að þeir verði 

því ekki andsnúnir. Í öðru lagi þarf það að vera einhvers virði, nemendur verða að sjá að 

það sem þeir eru að gera skipti einhverju máli. Í þriðja lagi þarf það að vekja upp löngun hjá 

nemendum til að spyrja og reyna afla sér meiri vitneskju um viðfangsefnið. Í fjórða lagi þarf 

að gefa rúman tíma og viðfangsefnin séu tengd þannig að eitt undirbúi annað og bæti við 

það (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 94). Það er þó ekki nóg að 

verkefnið uppfylli þessi fjögur skilyrði að mati Dewey heldur þarf kennarinn að hafa mikla 



20 

þekkingu á viðfangsefninu, nemendunum sem hann kennir og hafa áhuga á því sem hann 

gerir. Sé þessum skilyrðum uppfyllt getur kennarinn tengt viðfangsefnið við fyrri reynslu 

nemandans svo að samofin hringrás náms og kennslu eigi sér stað (Inga Lovísa Andreassen 

og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 94 – 95). 

2.4.2 Leikur að læra kenning Jean Piaget 

Jean Piaget fæddist í Sviss árið 1896 og lést í Genf 1980. Piaget lagði stunda á nám í 

náttúrufræði en einnig sálfræði og heimspeki (Smith, L., 2000). Kenning Piaget er um 

stigskipta þróun vitsmuna þar sem eitt þrep tekur við af öðru og að lærdómur eigi sér stað 

þegar byggt er ofan á fyrri þekkingu og viðkomandi upplifir misræmi milli þess sem að það 

uppgötvar og þekkir (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 98). Samkvæmt 

Piaget hefur vitsmunaþroskinn ákveðin stig, það fyrsta er skynhreyfistig og varir það frá 

fæðingu til tveggja ára. Annað stigið er foraðgerðastig sem er milli tveggja og sjö ára aldurs. 

Þriðja stigið er stig hlutbundinna aðgerða og stendur frá sjö ára aldurs til ellefu ára. Fjórða 

og síðasta stigið kallast stig formlegra aðgerða og er markhópur Langasjós á þeim aldri eða 

frá ellefu ára aldri. Þetta stig einkennist vitsmunaþroskinn af jafnvægisleit og aukinni 

sjálfstjórn, þar sem að hugsunin verður skipulagðari en flóknari, sveigjanlegri og 

óhlutbundnari (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 99). 

Piaget lagði áherslu á að börn fengju tækifæri til að læra af leik. Í leik tekst 

kennaranum að skapa nemandanum aðstæður til að vera virkur í námi sínu og öðlast 

fjölbreytta reynslu í gegnum fjölbreytt viðfangsefni. Kennarinn þarf að gæta að því að 

samræmi sé á milli þeirra krafna sem gerðar eru til nemenda og þess vitsmunaþroskastigs 

sem þeir eru á og þá sérstaklega í útikennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 99-100). Í þessu ljósi var lögð áhersla á að kennsluleiðbeiningunum að upp væru 

settar kennslustund þar sem lögð væri áhersla á leik. 

2.4.3 Raunverulegt námsmat Vygotsky 

Lev Vygotsky fæddist 1896 í Hvíta-Rússlandi en lagði nám á lögfræði, sögu, bókmenntir, 

heimspeki og sálfræði í Rússlandi. Vygotsky taldi að þroski barna byggðist á samskiptum við 

aðra og að tungumálið væri mikilvægasta verkfærið í námi hvers einstaklings (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 94). Samkvæmt kenningum Vygotsky fer allt 
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nám fram í tveimur skrefum. Það fyrra tengist samfélaginu sem einstaklingurinn er hluti af 

og hið seinna byggist á einstaklingnum sjálfum við aðra einstaklinga og svo samtal 

einstaklings við sjálfan sig (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 96). 

Hlutverk kennara er að átta sig hvar nemandi stendur innan síns þroskasvæðis og reyna að 

stækka það með því að veita honum örlítið erfiðara verkefni til lausnar en venjulega og veita 

honum svigrúm til að leysa það (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 97).  

Vygotsky talaði fyrir því að námsmat væri lagt fyrir nemendur í raunverulegum og 

eðlilegum aðstæðum, þar sem að nemandinn þarf að beita nauðsynlegum verkfærum og 

kunnáttu sem tiltæk eru í umhverfinu til lausnar á viðfangsefninu. „Þannig gæti mat á 

útinámi byggst á því að spyrja nemendur hvað þeir gerðu, hvernig þeir gerðu það og hvað 

þeir lærðu af því.“ (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 98). Í 

kennsluleiðbeiningunum sem er hluti af kennsluvefnum Langasjó er lagt fram námsmat þar 

sem að nemandinn er metinn í ferðum þar sem hann þarf að beita þeirri þekkingu sem hann 

á að hafa aflað sér í raunverulegum aðstæðum. Sem dæmi að þá eru nemendur metnir 

hvort þeir koma klæddir eftir veðri eða ekki.  

2.4.4 Fjölgreindakenning Gardners 

Howard Gardner er prófessor við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum. Hann er fæddur 1943 

í Pennsylvaníu. Gardner er þekkastur fyrir framlag sitt til sálfræði og menntarannsókna. Árið 

1983, 80 árum eftir að Alfred Binet gaf út greindavísipóf, kom Gardner með kenningu sína 

um fjölgreindir (Armstrong, 2000, bls. 13). Gardner vildi meina að vestræn menning hefði 

skilgreint greind of þröngt. Taldi hann að hver og einn byggi yfir minnsta kosti sjö 

mismunandi greindum og að hver greind snúist fyrst og fremst um hæfileika til að leysa 

þrautir og/eða vandamál annars vegar og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili við 

umhverfið (Armstrong, 2000, bls. 14). 

Greindirnar átta eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. 

Gardner telur að greindirnar virkist þegar einstaklingur stundar iðju með einhverjum hætti 

sem er mikilsmetin í tiltekinni menningu og að framfarirnar fylgi ákveðnu þroskamynstri 

(bls. 16). Fjögur lykilatriði eru í fjölgreindarkenningu Gardners. Í fyrsta lagi að hver 

einstaklingur býr yfir öllum greindunum. Öðru lagi að flestir geta þróað hverja greind á 
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viðhlítandi getustigi. Þriðja lagi að greindirnar starfa saman á flókinn hátt og í fjórða lagi að 

hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði (bls. 20-21). 

Verkefni Langasjós stuðlar að þroska greindana, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind, með sér vali á 

kennsluaðferðum. 

2.5 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir, námsgögn og kennslutækni skulu beinast að því að styðja nemendur í 

námi sínu til að ná þeirri hæfni sem nemandinn öðlast í námsferli sínu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 25). 

Við val á kennsluaðferðum skal ríkja fjölbreytni og ber kennari ábyrgð á að velja 

árangursríkustu leiðirnar við kennslu. Kennsluaðferðirnar sem valdar eru þurfa að taka mið 

af aldri, þroska og getu nemanda ásamt því að taka mið af viðfangsefni og hæfniviðmiðum. 

Það er skylda grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir bestu mögulegu tækifærum til náms 

og þroska hverju sinni og skipar val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs þar stóran 

sess (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48). 

Notast er við skilgreiningu Ingvars Sigurgeirssonar (2013) á kennsluaðferð, en 

skilgreining hans er "það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt."  

Í kennsluleiðbeiningum Langasjós eru lögð til ákveðin verkefni þar sem unnið er með 

ákveðnar kennsluaðferðir, það er þó í valdi hvers kennara fyrir sig. Það er á herðum hvers 

kennara að tryggja að kennsluaðferðirnar henti þeim aldri, þroska og getu þeirra nemenda 

sem hann hefur í sinni leiðsögn. 

Þær kennsluaðferðir sem verkefnið byggir á, styðjast bæði við kennsluaðferðir sem 

Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna og kennsluaðferðir sem 

Armstrong skilgreinir og fjallað er um í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni. 

2.6 Útikennsla 

Útikennsla er ekki ný af nálinni, í gegnum aldirnar hefur þekking eldri kynslóða verið komið 

til þeirra sem yngri eru á náttúrunni úti í náttúrunni. Í útikennslu er lögð áhersla á að 
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reynslan komi frá fyrstu hendi, þar að segja nemandinn fær að vera virkur þátttakandi í 

námi sínu. Hann fær að skynja, uppgötva, að skilja og muna – þannig nær hann valdi á 

viðfangsefninu (Vigdís Finnbogadóttir, 2014). 

Útikennsla gefur tækifæri til að nýta öll skynfærin. Í útikennslu læra nemendur að 

þekkja, skilja og virða náttúruna og næsta umhverfi, hvort sem það er manngert eða 

náttúrulegt. Á sama tíma læra nemendur að klæðast eftir veðri og undirbúa sig (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 183). 

Til þess að útikennsla sé sem áhrifaríkust þarf hún að uppfylla ákveðin skilyrði, en 

þau eru góður undirbúningur og úrvinnsla, tengsl við námskrá, kennsla inni og námsmat. 

Ekki er heldur nóg að útikennsla sé stakur viðburður, hún verður að vera fastur liður og hafa 

tilgang (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Jakob Frímann Þorsteinsson setur fram skilgreiningu á útinámi byggða á 

framsetningu erlendra fræðimanna á sviði útináms: 

Útinám er náms- og kennsluaðferð sem leggur áherslu á nám undir 

berum himni þar sem öll skynfæri eru virkjuð með þátttöku úr 

beinum upplifunum og reynslu. Markmiðið er að stuðla að alhliða 

þroska manneskjunnar og skapa tengsl milli einstaklings, 

náttúrunnar og samfélagsins. 

 (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011, bls. 28) 

Gilbertson (2006) og félagar skipta svo útináminu í tvennt, annars vegar í 

umhverfisnám (e. Environmental educattion) og hins vegar í ævintýranám (e. Adventure 

education). Margar skilgreiningar eru á umhverfisnámi en þær eiga það þó sameiginlegt að 

umhverfisnám stuðlar að aukinni umhverfisvitund, bættu samneyti mannsins og 

náttúrunnar og aukinni fræðslu um náttúruna og umhverfisvandamál og hvernig skuli vinna 

gegn þeim. Ævintýranám á sér stað í náttúrunni og gengur út á það að nemandinn þarf að 

takast á við allt það sem náttúran hefur uppá að bjóða. Nemandinn þróar hjá sér hæfni til 

sjálfsþekkingar auk líkamslegs styrks. 

Langisjór vinnur með báða þætti skilgreiningar Gilbertson á útinámi. Útivist og 

ferðamennska um íslenska náttúru kennir nemendum að bera virðingu fyrir viðkvæmri 

náttúrunni og sýnir þeim að það sem þau gera hefur áhrif. Þegar nemendur stunda útivist 

og ferðamennsku þurfa nemendurnir að takast á við náttúruna og öllu því sem hún hefur 
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uppá að bjóða, nemendur læra að þekkja sín mörk og sinn styrk. Útivist og ferðamennska 

tengist þannig seinni skilgreiningu Gilbertson á útinámi, ævintýranám. 

2.7 Námsmat 

Í upphafi skal endann skoða. 

Námsmat er mikilvægur hluti af allri kennslu. Tilgangur námsmats er að veita nemendunum 

leiðbeinandi upplýsingar um námið. Fjölbreyttar námsmatsaðferðir birta skýrari mynd af 

því námi sem á sér stað heldur en einhæfar námsmatsaðferðir. Námsmatið þarf að vera 

áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt svo að tilgangi námsmatsins náist 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Gæta þarf að því að rugla ekki saman hugtökunum námsmat og próf. Námsmat er 

ferli þar sem upplýsingum um námsárangur nemenda er safnað saman, með fjölbreyttum 

aðferðum. Skriflegt próf getur verið einn þáttur í námsmati. Til þess að fá heildarmyndina 

er nauðsynlegt að fjölbreyttum aðferðum sé beitt (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Til þess 

að gera nemandann meðvitaðan um námsmatið og vægi þess að þá þarf hann að fá 

tækifæri til að taka þátt í því. Það er gert með sjálfsmati. Nemandinn verður virkari og tekur 

meiri ábyrgð, en ella. Þegar nemandi tekur þátt í námsmati skilur hann betur hvers er ætlast 

til af honum og hvernig hann stendur miðað við þau markmið sem hafa verið sett. 

Nemandinn áttar sig á því hverjar hans veiku hliðar eru og hverjar hans sterku hliðar eru og 

loks öðlast kennarinn vitneskju um framvindu náms hjá nemendum sem hann hefði annars 

ekki getað aflað sér (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Í verkefninu Langasjór er lagt til að nemendur nýti sér verkmöppu til að halda utan 

um verkefni sín úr tímum og ígrundanir úr ferðum. Eftir hverja ferð fá nemendur sjálfsmat 

sem þjónar tilgangi ígrundunar. Í ígrunduninni meta þeir árangur og undirbúning sinn fyrir 

ferðina og hvort hann hafi verið fullnægjandi og hvaða lærdóm þeir draga af ferðinni. 

2.7.1 Verkmappa 

Verkmappa er ein algengasta aðferð sem notuð er við heildrænt námsmat, ber hún mörg 

nöfn, námsmappa, sýnismappa, ferilsmappa og safnmappa. Hér er stuðst við nafnið 

verkmappa. Tilgangur verkmöppu er að vera trúverðug heimild um nám nemandans með 

því að fá yfirlit um þau verk sem hann hefur unnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1998) 
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Í verkmöppuna setja nemendur verkefni sín en einnig skrá þeir spurningar sínar og 

svör sem tengjast viðfangsefninu, hugleiðingum og vangaveltum. Með þessu fyrirkomulagi 

má líta svo á að nemendur séu að leggja upp í ferð um nám sitt (Lilja M. Jónsdóttir, 2001). 

Miklu máli skiptir að skipulag möppunnar sé gott þannig að sá sem hana skoðar fái 

góða yfirsýn. Verkmappan á að vera til vitnis um það nám og þær ígrundanir sem hafa átt 

sér stað. Það er ákvörðun kennarans hvort að gefið er fyrir möppuna í heild eða valin 

verkefni. Verkmappan á ekki einungis að vera staður fyrir verkefnin til geymslu heldur er 

markmið hennar að virkja áhuga og sjálfstraust nemandans gagnvart náminu (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 
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3 Langisjór 

Verkefnið Langisjór skiptist í tvennt annars vegar fræðslusíða um útivist og ferðamennsku 

og hins vegar kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og leiðbeinendur sem vilja nýta sér síðuna 

í kennslu og almennri útivist. 

3.1 Uppbygging 

3.1.1 Heimasíðan 

Vefsíðan Langisjór inniheldur helstu upplýsingar sem nauðsynlegt er að þekkja og vera 

meðvitaður um þegar ferðast er um íslenska náttúru. Efnið er sett fram með ungmenni í 

huga bæði hvað varðar innihald og uppsetningu síðunnar. Síðan er kaflaskipt og í hverjum 

kafla er fjallað ítarlega um eitt viðfangsefni á hnitmiðaðan hátt. Í lok hvers kafla eru svo 

spurningar eða verkefni sem nemandinn getur leyst. Innihald síðunnar tengist og bætir hver 

kafli við kaflann á undan. Þannig næst samfella í efni síðunnar.  

 

 

Mynd 2 Síðan er sett upp á notendavænan hátt. 
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Síðan er hugsuð sem stuðningur til að auka áhuga ungmenna á útivist og 

ferðamennsku. Hún á að vera uppflettirit þar sem að nemandinn getur leitað svara við þeim 

spurningum sem hjá honum vakna fyrir ferðir, á meðan ferð stendur og eftir ferð. 

3.1.2 Kennsluleiðbeiningarnar 

Kennsluleiðbeiningarnar eru hugsaðar kennurum og leiðbeinendum sem kenna útivist og 

ferðamennsku. Settar eru upp heilstæðar kennslustundir sem hver um sig getur staðið 

sjálfstæð eða verið hluti af kennsluáætlun. Hver kennslustund byggist upp á þeirri reynslu 

sem nemandinn býr yfir frá fyrri kennslustundum. Í kennsluleiðbeiningunum er einnig að 

finna ferðaáætlun fyrir ferð, sem kennarar geta nýtt sér til að staðfæra yfir á aðrar ferðir. 

Til að stuðla að auknu öryggi á meðan ferðinni stendur er kafli um fararstjórn í ferðum.  

3.2 Markmið 

Aðalmarkmið verkefnisins Langasjós er að bjóða upp á kennsluvef og kennsluleiðbeiningar 

um útivist og ferðamennsku sem stuðla að auknu öryggi þeirra sem vilja ferðast og njóta 

útivistar í íslenskri náttúru. 

Verkefnið er tvískipt annars vegar er um að ræða kennsluvef ætlaður ungmennum 

og hins vegar kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og leiðbeinendur sem vilja bjóða uppá 

markvissa kennslu í útivist og ferðamennsku. 

Markmið kennsluvefsins er að bjóða uppá gott og fjölbreytt efni sem sérstaklega er 

hugsað til notkunar af ungmennum. Kennsluvefurinn á að stuðla að aukinni sjálfsþekkingu 

á styrk- og veikleikum hvers og eins þegar kemur að útivist og ferðamennsku og stuðla 

þannig auknu öryggi. Auk þess á kennsluvefurinn að ala upp tiltekið vinnulag og öguð 

vinnubrögð sem æskilegt er að vinna eftir í allri ferðamennsku og útivist. Kappkostað er að 

verkefnið Langisjór uppfylli þau markmið og hæfniviðmið sem Aðalnámskrá 2011 setur. 

Kennsluleiðbeiningarnar eiga að styðja við bakið á þeim kennurum eða 

leiðbeinendum sem huga að útivist og ferðamennsku með nemendur sína, hvort sem þau 

hyggja á stuttar eða langar ferðir. Í kennsluleiðbeiningunum er að finna fjölbreytt verkefni 

fyrir kennara til að vinna með efnisþættina. Kennsluleiðbeiningar eiga að auka fagmennsku 

hjá þeim kennurum og leiðbeinendum sem þær nota. 
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3.3 Notendur 

Kennsluvefurinn Langisjór er ætlaður tveimur markhópum, annars vegar ungmennum sem 

stunda eða hafa áhuga á útivist og ferðamennsku og hins vegar kennurum eða 

leiðbeinendum sem eru að kenna útivist og fjallamennsku. 

Kennsluvefurinn er byggður upp með ungmenni í huga, hvort sem það eru 

nemendur í grunnskóla eða framhaldsskóla, eru í skátahreyfingunni, unglingadeildum 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar, partur af ungmennahreyfingum ferðafélaganna eða 

annars félagsskapar. Texti á síðunni er skrifaður með ungmenni í huga og einnig myndaval. 

Í hverjum kafla eru svo spurningar eða verkefni sem kappkosta við að vekja áhuga notenda 

á síðunni. 

Kennsluvefurinn er einnig ætlaður leiðbeinendum og kennurum sem vinna með 

útivist og ferðamennsku í starfi sínu með ungmennum. Ásamt kennsluvefnum fylgja 

kennsluleiðbeiningar þar sem búið er að setja upp kennslustundir þar sem ákveðið 

viðfangsefni af síðunni er tekið fyrir. Notendunum er í sjálfvald sett hvort þeir nýtti sér 

heild eða staka hluta verkefnisins. 
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4 Lokaorð 

Koma heim og heita því 

að leggja aldrei upp á ný. 

Dreyma margar næstu nætur 

hrap í björgum, brotna fætur. 

Segja löngu seinna frá því: 

Sjáið tindinn, þarna fór ég! 

Fjöllunum ungur eiða sór ég, 

enda gat ei farið hjá því 

að ég kæmist upp á tindinn. 

Leiðin er að vísu varla 

vogandi nema hraustum taugum, 

en mér fannst bara 

best að fara 

beint af augum. 

Því hversu mjög sem mönnum finnast 

fjöllin há, ber hins að minnast, 

sem vitur maður mælti forðum 

og mótaði í þessum orðum, 

að eiginlega er ekkert bratt, 

aðeins mismunandi flatt. 

Tómas Guðmundsson 

Í ljóðinu Fjallganga eftir Tómas Guðmundsson segir frá ferð ungs pilts upp á fjall þar sem að 

hann lendir í hinu ýmsu ævintýrum. Loks þegar hann kemst heim heitir hann því að gera 

þetta aldrei aftur, þar sem þetta kostaði hann næstum lífið. Mörgum árum seinna getur 

hann loks viðurkennt að hann hafi lagt á tindinn og hann hafi ekkert verið erfiður 

viðureignar.  

Útivist og ferðamennska eiga að veita þeim sem hana stunda ánægju. Áhugi almennings 

hefur aukist mikið á útivist og ferðamennsku eftir efnahagshrunið 2008. Aðstæður á Íslandi 

geta breyst ansi fljótt og því mikilvægt að vera með réttan útbúnað og þekkingu til að geta 

brugðist við. Ekki er nóg að fararstjórar, leiðbeinendur eða kennarar eða hver sá annar sem 

fer fyrir hóp sé ábyrgur fyrir henni heldur er þetta hópverkefni þar sem að allir þeir sem 

taka þátt bera ábyrgð á sér. Til þess að það sé möguleiki er nauðsynlegt að til sé vettvangur 
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fyrir einstaklinga að sækja sér nauðsynlega kunnáttu til að geta lagt af stað í ferð um 

íslenska náttúru og komið heill heim. 

Með Langasjó vill höfundur leggja sitt á árarnar til að stuðla að öryggri útivist og 

ferðamennsku meðal ungmenna í landinu og gera þau í stakk búinn að takast á við þær 

áskoranir sem íslensk náttúra býður uppá. Til að öðlast reynslu og læra af henni þarf 

viðkomandi að fá tækifæri til að reyna sig í aðstæðum þar sem að viðkomandi þarf að taka 

skref út úr þægindarammanum og nýta fyrri þekkingu og reynslu til að búa til nýja undir 

handleiðslu reyndra leiðbeinenda eða kennara. 

Ef ungi pilturinn sem Tómas Guðmundsson samdi ljóðið Fjallganga um hefði haft aðgang að 

Langasjó, þá hefði hann aldrei lent í þeim raunum sem segir frá í ljóðinu. Hann hefði þekkt 

sína styrkleika og sína veikleika og snúið við þegar honum hefði verið orðið ljóst að þetta 

væri honum ofviða og reynt aftur síðar þegar hann hefði öðlast meiri reynslu á útivist og 

ferðamennsku. 
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