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Inngangur 
Tilgangur vefsins Langisjór er að fræða ungmenni um útivist og ferðamennsku svo að þau geti 

notið margbrotinnar náttúru Íslands á sem öruggastan hátt. Verkefnið er hluti af lokaverkefni 

til B.Ed. gráðu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2015. 

Verkefnið er unnið út frá kenningu John Dewey um að læra í verki. Þar talar Dewey um að nám 

sé verklegt ferli þar sem að notandinn tileinkar sér efnið og tekst á við það á merkingarbærann 

hátt. Jean Piaget lagði áherslu á að börn fengju tækifæri til að læra af leik, þar sem að 

nemandinn fær að takast á við aðstæður þar sem hann er virkur í námi sínu og öðlast 

fjölbreytna reynslu á því að takast á við fjölbreytt viðfangsefni. Nám þarf að meta svo hægt sé 

að veita nemandanum leiðbeinandi upplýsingar hvar hann stendur miða við þau markmið sem 

hafa verið sett. Samkvæmt kenningum Lev Vygotsky ber að meta nemendur við raunverulegar 

og eðlilegar aðstæður. Þá þarf nemandinn að beita nauðsynlegum verkfærum og kunnáttu til 

að leysa viðfangsefnið. 

Ekki hefur verið til kennsluefni sem tekið hefur á þessu viðfangsefni fyrir grunnskóla. Vefurinn 

mun nýtast kennurum, skólum, skátunum, unglingadeildum Slysavarnafélagsins Landsbjargar 

og öllum öðrum sem hyggja á styttri eða lengri göngur eða aðra útivist. Á síðunni er að finna 

hafsjó af upplýsingum um útivist og innihalda kennsluleiðbeiningarnar fjölbreyttar 

kennslustundir sem hægt er að nýta sem heilstætt ferli eða nýtt stök efnistök. Verkefnin 

samþættir grunnþætti Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2011 og hæfniviðmið, 

samfélagsgreina, náttúfræði, skólaíþrótta og upplýsinga- og tæknimenntar. 

Markmið 
Markmið námsefnisins Langisjór er að bjóða uppá fræðslu- og kennsluefni fyrir ungmenni, sem 

stuðlar að öryggi þeirra í skipulögðum ferðum á vegum skóla eða annara samtaka eða í eigin 

ferðum með fjölskyldu. 

Heimasíðan 
Heimasíðan er sett upp á notendavænan hátt þar sem auðvelt er að finna og fletta í gegnum 

það efni sem er á henni. Viðfangsefni síðunnar er skipt í kafla þar sem ákveðin viðfangsefni eru 

tekin fyrir. Sumum þeirra er svo skipt í undirkafla svo að auðveldara er fyrir notandann að fara 

í gegnum viðfangsefnið. Hverjum kafla fylgir svo verkefni eða spurningar fyrir notendur til að 

leysa.   

Í hlutanum sem ætlaður er kennurum er hægt að nálgast kennsluáætlun þar sem 

viðfangsefninu hefur verið skipt upp í nokkrar kennslustundir. Kennarar geta nýtt sér 

kennsluáætlunina í heild eða brotið hana upp og nýtt stakar kennslustundir. 
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Fararstjórn 
Markmið allra ferða er að allir komi ánægðir heim og ekki síður á heilu og höldnu. Með góðri 

fararstjórn er hægt að mynda góðann ferðaanda og bregðast við eða koma í veg fyrir óhöpp.  

Til að stjórna hraðanum á hópnum er gott að setja þann sem gengur hægast fremstan og láta 

hann stjórna hraðanum. Það er auðveldar fyrir þá sem ganga hratt að hægja á sér heldur en 

öfugt. Ef það eru fleiri en einn fararstjóri getur verið gott að láta einn vera fremstan og stjórna 

hraðanum en annar aftast og passar að enginn dragist aftur. Með slíku fyrirkomulagi þarf þó 

að tryggja góð samskipti milli fremsta og aftasta svo að ekki teygist of mikið á hópnum. Ágæt 

regla er að aftasti á að sjá þann fremsta. 

Mikilvægt er að hafa yfirsjón yfir hópnum. Í upphafi er því nauðsynlegt að telja þá sem leggja 

af stað. Á meðan göngu stendur er nauðsynlegt að fylgjast vel með, sérstaklega í stærri hóp. 

Auðveld aðferð til að halda utan um hópinn kallast „nafnakall“, upplýsingar um nafnakall er 

að finna í viðauka. 

Sem fararstjóri er mikilvægt að vera búinn undir hið óvænta. Góður undirbúningur skiptir þar 

sköpum. Sem fararstjóri þá er gott að hafa með sér rúman bakpoka svo möguleiki sé á því að 

létta á einhverjum nemanda gerist þess þörf. Þegar nemendur eru að taka sín fyrstu skref í 

ferðamennsku er alltaf hættan á því að einhver verði orkulaus, þá er gott að vera með auka 

nesti til að bregðast við slíkum tilfellum, það getur verið flatkaka, súkkulaðistykki eða kex. 

Fararstjórinn ber ábyrgð á hópnum og að rétt sé brugðist við öllum þeim málum sem upp geta 

komið. Fararstjóri þarf því að hafa með sér sjúkratösku og hafa kunnáttu til að beita 

skyndihjálp. Í vetrarferðum getur verið gott að hafa með sér auka peysu eða neyðarskýli til að 

geta hlúð að þeim sem verður of kalt. 

Til að virkja nemendur í ferðamennsku og útivist er mikilvægt að þeir fái að vera virkir 

þátttakendur í því sem er að gerast. Því markmiði er hægt að ná með því að láta þá sjá um 

hluta af fararstjórninni. Til dæmis með því að sjá um leiðarval á ákveðnum hluta leiðarinnar, 

þá er mikilvægt að allir fái það tækifæri og getur verið gott að skipta þeim í hópa sem fær 

ákveðin hluta leiðarinnar til að sjá um. 

Mikilvægur þáttur í fararstjórn er að átta sig á því hvenær skuli hætta og snúa við eða stoppa 

og halda kyrru fyrir. Ef maður óttast að maður sé kominn í villu er betra að leita sér skjóls fyrr 

heldur en seinna. Ef undirbúningur hefur verið vandaður, ætti fararstjóri að vita hvar möguleg 

skjól eru á leiðinni. Aðstæður eru oft fljótar að breytast og því ætti að sú ákvörðun að leita 

skjóls eða snúa við ekki að vera dregin (Helgi Grímsson, 1997). Ofkæling er eitthvað sem ætti 

að reyna að forðast. Reynið að halda á ykkur hita og þurrum. Forðist því að setjast niður á 

berangri, leitið að skjóli, drekkið, helst heitt og nærist. 
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Góður kafli um fararstjórn er að finna í bók Jóns Gauta Jónssonar, Fjallabókin. 

Aðalnámskrá 
Aðalnámskrá grunnskólanna er rammi utan um skólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og 

markmið. Þeim hefur verið skipt upp í sex grunnþætti og kallast grunnþættir menntunar þeir 

eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Markmið þessara grunnþátta er að gera nemendur læsa á samfélag sitt, menningu, umhverfi 

og náttúru, þannig að þau læri að byggja sig upp bæði andlega og líkamlega, svo þau geti verið 

virkir þátttakendur í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Verkefnið Langisjór tekur mið af grunnþáttum Aðalnámskrár og er lögð áhersla á að verkefnið 

vinni að því markmiði sem Aðalnámskrá setur vegna grunnþáttanna. 

Verkefnin sem fylgja vefsíðunni og kennslustundirnar uppfylla og samþætta mörg hæfniviðmið 

nemenda við lok 10. bekkjar í samfélagsgreinum, náttúrufræði, skólaíþróttum og upplýsinga- 

og tæknimennt. 

Kennsluaðferðir 
Ein afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari tekur er sú hvaða kennsluaðferð hann beitir við sína 

kennslu. Til eru margar ólíkar kennsluaðferðir sem kennarar þurfa að þekkja skil á. Hver 

kennsluaðferð hefur sína kosti og sína galla. Þær koma frá mismunandi hugmyndafræði og 

styðjast við ólík markmið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í þessum kennsluleiðbeiningum eru 

skipulagðar kennslustundir og til þess valdar kennsluaðferðir til að bjóða uppá sem 

fjölbreyttasta kennslu til að ná til sem flestra nemanda og kennara.  

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

Sigurgeirsson skilgreinir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna og kennsluaðferðir sem Gardner 

skilgreinir og fjallað er um í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni. 

Gardner 
Sjónsköpun - rýmisgreind 
Samvinnunám - Samskiptagreind 
Íhugun í eina mínútu - sjálfsþekkingargreind 
Gönguferðir úti náttúrunni – umhverfisgrein 

Ingvar Sigurgeirsson 
Útlistunarkennsla 

 Smáfyrirlestrar 
Þulunám og þjálfunaræfingar 

 Skriflegaræfingar 

 Námsleikir 
Verklegar æfingar 
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 Verklegar æfingar 
Umræðu- og spurnaraðferðir 

 Samræðuaðferð 

 Þankahríð 
Innlifunaraðferðir og tjáning 

 Leikræn tjáning 
Þrautalausnir 

 Rökþrautir og heilabrjótar 

 Hlutverkaleikir 
Hópavinnubrögð 

 Púslaðferðin 

 Hópaverkefni 

Námsmat 
Námsmatið á að aðstoða nemendur við nám sitt, námsmatið upplýsir nemandann um stöðu 

sína gagnvart þeim markmiðum sem sett hafa verið. Vygotsky sagði að námsmatið ætti að vera 

lagt fyrir í raunverulegum aðstæðum þar sem að nemandinn þarf að beita bæði þekkingu og 

þeim verkfærum sem honum standa til boða hverju sinni. 

Hluti af ferlinu er að nemandi fari yfir þá þekkingu sem hann hefur öðlast og meti hvaða 

lærdóm hann hafi dregið af ferðum og kennslustundum, og hvernig hann hafi beitt honum. 

Með stöðugri endurskoðun er nemandinn meðvitaður um sína styrkleika og veikleika.  

Kennaramatið byggist á því að nemendur eru metnir í ferðum, við raunverulegar aðstæður og 

námsmatið byggir á því hvort að nemendur hafi tileinkað sér þá þekkingu sem farið hefur verið 

yfir í fyrri kennslustundum. Matið byggir á því að hver er metin og horft til þess hvort að 

nemendur hafi verið að bæta sig milli ferða. Það er því ekki nóg að meta eina staka ferð. Horfa 

þarf á allt ferlið. Þetta gefur líka kennaranum tækifæri á að bregðast við sjái hann að nemandi 

sé ekki að ná settum markmiðum.  

Matsblað fyrir kennara og nemendur er að finna í viðauka. 

 

Verkmappan 
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 þau 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). 

Í verkmöppuna á að fara allt efni sem nemandinn fær til afhendingar, verkefni, allar glósur eða 

önnur gögn sem notast er við í kennslunni. Skipta má verkmöppunni upp í nokkra kafla: 

 Fatnaður 

 Búnaður 

 Matur 

 Ferðaáætlun 

 Ferðirnar  

o Kort 

o Búnaðarlistar 

o Ferðaáætlanir 

 Ígrundun 
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Kennsluáætlun 

Fatnaður 
Markmið – Að nemendur kunni að klæða sig eftir aðstæðum og geta hitastillt sig á meðan ferð 
stendur. 

Tímalengd  

40 – 60 mín 

Hæfniviðmið – Í lok tímans eiga nemendur að:  

 Þekkja þrjú lög fatnaðar 

 Þekkja helstu efni sem í boði eru 

 Þekkja einkenni ofkælingar 

 Kunna helstu viðbrögð við ofkælingu 

 Klæðist ekki bómull eða gallabuxum í ferðum 

Mappan – Í möppuna fer: 

 Verkefni um innsta lag 

 Verkefni um mið lag 

 Verkefni um ysta lag 

 Verkefni um húfur, vettlinga, buff og sokka 

 Verkefni um skó 

 Verkefni um efnin 

 Verkefni um einangrun 

 Verkefni um Ofkælingu 

Undirbúningur - miðlungs 

Prenta út verkefni og texta og plasta. 

Taka til efni í tilraun. 

Setja út stöðvarnar. 

 

Kveikja 

Umræður – Af hverju skipta föt svona miklu máli? 

Tíminn 

Tíminn er hugsaður sem stöðvaleikur. Stöðvar eru settar út. Það er í höndum kennara hvort að þeir 
hafi þetta hópaleik (2-3) saman eða einstaklings. Það þurfa þó allir að leysa verkefnin á hverri stöð. Í 
smærri hóp er í lagi að nemendurnir fái sjálfir að ráða þeim tíma sem þau taka á hverri stöð (þau 
þurfa samt að klára allt) og í hvaða röð þau taka stöðvarnar. Það getur þó verið betra með stærri hóp 
að stjórna því, svo að allir komist á stöðvarnar og ekki mikið kraðak myndist við hverja stöð. 

Ef til staðar er nægur fjöldi leiðbeinenda/kennara og nóg til af búnaði að þá er gott að hafa einn 
leiðbeinanda/kennara á hverri stöð sem fer yfir hvert viðfangsefni fyrir sig. Sýnir það sem fjallað er 
um og passar að verkefnin séu unnin. 
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Lok tímans 

Gefið nemendum 5 mínútur til að setja verkefnin í möppuna undir liðinn fatnaður. 

Spurningar í lok tímans sem nemendur skrifa og setja í möppuna: 

 Hvað fannst ykkur fróðlegast? 

 Hvað vissu þið fyrir? Hvar lærðu þið það? 

 Hvar haldið þið að þessi vitneskja nýtist ykkur? 

 Það sem við vorum að læra núna, á það við um okkar ferðir? 

 Ef við eigum ekki allan útbúnaðinn hvernig getum við þá bjargað okkur? 

 Skiptir litur einhverju máli? 

Tilraun 

Takið bómullarbol, ullarbol og gerviefnabol. Setjið skál inn í þá miðja og hellið XX ml af vatni í hvern 
og einn bol. Fylgisti með því hvaða bolur hleypir vatninu hraðast í gegnum sig, hver er fljótastur að 
þorna og hver verður blautastur. 
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Búnaður 
Markmið – Að nemendur þekki helsta búnað sem notaður er í ferðamennsku og geti valið viðeigandi 
búnað miða við þá ferð sem stefnt er að. 

Tímalengd  

40 – 60 mín 

Hæfniviðmið – Í lok tímans eiga nemendur að:  

 Gert búnaðarlista fyrir mismunandi ferðir 

 Þekkt leiðir til að létta bakpokann sinn. 

 Geta raðað í bakpoka. 

Mappan – Í möppuna fer: 

 Sniðmáti fyrir búnaðarlista 

 Mynd af bakpoka og útbúnaði 

Undirbúningur – miðlungs 

 Prenta út og plasta myndir af bakpokanum og útbúnaðarlistunum, nemendur sjá um 
að klippa) 

 Kennaratyggjó 

 Sniðmáti fyrir búnaðarlista 

Kveikja 

Þankahríð þar sem nemendur eiga að telja upp allan búnað sem þarf til að fara í ferð. Þegar það 
virðist komið eiga þau að taka það sem skrifað var og flokka á þá vegum sem þeim dettur í hug. 

Tíminn 

Eftir kveikjuna er farið yfir búnaðarlista, hvernig skuli gera þá, hvaða upplýsingar þurfa að koma fram 
á þeim, hverjum þeir nýtast og hvernig hægt er að nota búnaðarlista til að létta á bakpokanum í 
ferðum.  

Þegar því er lokið eiga nemendurnir að útbúa búnaðarlista fyrir næstu ferð. Þegar því er lokið eiga 
þau að gera búnaðarlista fyrir sömu ferð nema að vetri eða sumri (fer eftir árstíð sem verkefnið er 
lagt fyrir) og loks búnaðarlista fyrir þriggja daga ferð að sumri. Þegar þau hafa lokið við hann eiga þau 
að skoða listana, hvað er líkt með þeim og hvað er ólíkt, hvaða búnaður kemur alltaf fyrir? Hvað er 
það sem bætist við. 

Ekki er nóg að vita bara hvaða búnað á að taka með heldur þarf líka að vita hvernig best er að bera 
hann. Skiptir það einhverju máli hvernig búnaðurinn er settur í eða á bakpokann? Látið þau fá 
myndina af bakpokanum eftir umræður um hvernig skuli pakka í bakpokann. Þau eiga að svo að raða 
búnaðinum á réttan stað á bakpokanum. Þegar því er lokið eiga þau að bera það saman í þriggja til 
fjögurra manna hópum. Eru allir með eins, hvað er ólíkt, af hverju eru ekki allir með eins? 

Aukaverkefni ef nægur tími gefst er að kenna þeim að stilla bakpoka á bakið, annars er mælst með 
því að það sé farið yfir það í ferðum. 

Lok tímans 

Þankahríðin tekin upp. Skoða hvort að hugmyndir þeirra í upphafi tímans hafi verið í samræmi við 
það sem þau vita núna. Hverju myndu þau vilja breyta, af hverju? Hvað var eins, af hverju? 
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Gefið nemendum 5 mínútur til að setja verkefnin í möppuna undir liðinn fatnaður. 

Spurningar í lok tímans sem nemendur skrifa og setja í möppuna: 

 Hvað fannst ykkur fróðlegast? 

 Hvað vissu þið fyrir? Hvar lærðu þið það? 

 Hvar haldið þið að þessi vitneskja nýtist ykkur? 

 Það sem við vorum að læra núna, á það við um okkar ferðir? 

 Ef við eigum ekki allan útbúnaðinn hvernig getum við þá bjargað okkur? 

Ítarefni 

www.safetravel.is 
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Matur 
Markmið – Að nemendur séu meðvitaðir um það sem þeir taki með sér í nesti og að það uppfylli 
orkuþörf líkamans við áreynslu. 

Tímalengd  

20 - 30 mín 

Hæfniviðmið – Í lok tímans eiga nemendur að:  

 Geta valið sér nesti sem uppfyllir orkuþörf líkamans við áreynslu. 

 Vera meðvitaðir um að matur endist misvel og valið mat sem þolir volkið og 
geymsluna í bakpoka. 

 Getað gengið frá nestinu sínu þannig að það skemmist ekki í bakpokanum. 

Mappan – Í möppuna fer: 

 Fjallafæðuhringurinn 

 Nestis tillaga 

Undirbúningur  

 Prenta út tómann hring sem hægt er að nota í fæðuhringinn. 

Tíminn 

Stutt innlögn um mat og nesti á fjöllum. 

Verkefni tímans. 

Teiknið skífurit í þeim hlutföllum sem næringin á að vera í á fjöllum (fita, prótein, kolvetni). Nefnið 
dæmi um mismunandi tillögur að mat sem á heima í hverri sneið. 

Eftir að skífuritið er búið á að útbúa nestisplan fyrir næstu ferð sem uppfyllir skilyrði fjallanestis. Velja 
þarf mat sem er orkuríkur miðavið þyngd og þolir að vera í bakpokanum. 

Ef nægur tími er að þá er gaman að fara út og elda á primus og borða. 

Lok tímans 

Gefið nemendum 5 mínútur til að setja verkefnin í möppuna undir liðinn fatnaður. 

Spurningar í lok tímans sem nemendur skrifa og setja í möppuna: 

 Hvað fannst ykkur fróðlegast? 

 Hvað vissu þið fyrir? Hvar lærðu þið það? 

 Hvar haldið þið að þessi vitneskja nýtist ykkur? 

 Það sem við vorum að læra núna, á það við um okkar ferðir? 

 Ef við eigum ekki allan útbúnaðinn hvernig getum við þá bjargað okkur? 
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Veðurfræði 

Markmið – Að nemendur geti lesið sér veðurspá til gagns. 

Tímalengd  

20 - 30  mín 

Hæfniviðmið – Í lok tímans eiga nemendur að:  

 Þekki helstu veðurbrigði 

 Geti lesið veðurspá sér til gagns. 

 Veit hvar hægt er að finna góðar áreiðanlegar veðurspár 

Mappan – Í möppuna fer: 

 Glósur úr tímanum 

Undirbúningur  

 Fá aðgang að tölvuvagni eða tölvuveri. 

Kveikja 

Hvað þýðir þetta fyrir okkar bæjarfélag? 

„Norðan og norðvestan 10-18 m/s en 15-23 m/s á Austfjörðum og austan Öræfa. Snjókoma og 

skafrenningur N- og A-lands, en annars skýjað með köflum eða léttskýjað. Frost 1 til 11 stig, kaldast í 

innsveitum fyrir norðan, en frostlaust syðst að deginum.“ 

Spá gerð: 26.04.2015 09:45. Gildir til: 27.04.2015 18:00. www.vedur.is 

Tíminn 

Tíminn byggist á púslaðferðinni sem lýst er í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf Kennsluaðferðanna. 

Gert er ráð fyrir að settar eru upp fjórar stöðvar. 

Fjórar stöðvar 

1. Lagskipting og loftþrýstingur 

2. Vindakerfið (staðvindar, meginskil, hnúkaþeyr og sólfarsvindar). 

3. Veðurfar (hitafar, raki og úrkoma) 

4. Veðurfréttir (veðurkort, veðurtákn og veðursíður). 
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Lok tímans 

Gefið nemendum 5 mínútur til að setja verkefnin í möppuna undir liðinn fatnaður. 

Spurningar í lok tímans sem nemendur skrifa og setja í möppuna: 

 Hvað fannst ykkur fróðlegast? 

 Hvað vissu þið fyrir? Hvar lærðu þið það? 

 Hvar haldið þið að þessi vitneskja nýtist ykkur? 

 Það sem við vorum að læra núna, á það við um okkar ferðir? 

 Ef við eigum ekki allan útbúnaðinn hvernig getum við þá bjargað okkur? 

Ítarefni 

www.vedur.is 

www.belgingur.is 

  

http://www.vedur.is/
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Ferðahegðun 
Markmið – Að nemendur. 

Tímalengd  

40 – 60 mín 

Hæfniviðmið – Í lok tímans eiga nemendur að:  

 þekkja þær reglur sem gilda í skálum og tjaldsvæðum. 

 geta útbúið einfalda ferðaáætlun. 

 telja mikilvægt að útbúa ferðaáætlun fyrir ferðir. 

 vera meðvituð um mikilvægi góðs undirbúnings. 

Mappan – Í möppuna fer: 

 Ferðaáætlunin 

Undirbúningur  

 Fá tölvuvagn eða tölvustofu 

 Kort 

Kveikja 

Ferðaáætlunin getur skipt sköpum 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/08/26/ferdaaaetlun_tryggdi_oryggi_kvennanna/  

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/02/22/leita_ad_konu_vid_myrdalsjokul/  

Dæmi um leiðangur þar sem mikill tími fór í undirbúning og gerð ferðaáætlunar 

http://www.vilborg.is/fyrri_leidangrar/sudurpollinn/  

Tíminn 

Í tímanum eiga þau að vinna 3-5 saman.  

Í tímanum eiga þau að skipuleggja gönguferð frá A til Ö. Ferðin á að vera lágmarki þrjár nætur með 
allan búnað á bakinu.  

Í verkefninu á að koma fram hvað þau gera áður en lagt er af stað og af hverju, greinargóð 
ferðaáætlun sem fylgir þeim reglum sem fjallað er um á síðunni Langasjó, til viðbótar í 
ferðaáætlunina á að koma kort af leiðinni, þar sem náttstaðir og varaplan er merkt inná.  Í síðasta 
hluta verkefnisins eiga þau að lýsa því sem þau gera eftir ferð. 

Það er ákvörðun kennara hvort að allir fái sama svæði til að vinna með eða hvort þau megi velja sér 
úr fyrirframákveðnum svæðum eða hafa sjálfval. 

Lok tímans 

Nemendur kynna samantekt á sinni ferð. 

Gefið nemendum 5 mínútur til að setja verkefnin í möppuna. 

Spurningar í lok tímans, sem nemendur skrifa og setja í möppuna: 

 Hvað fannst ykkur fróðlegast? 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/08/26/ferdaaaetlun_tryggdi_oryggi_kvennanna/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/02/22/leita_ad_konu_vid_myrdalsjokul/
http://www.vilborg.is/fyrri_leidangrar/sudurpollinn/
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 Hvað vissu þið fyrir? Hvar lærðu þið það? 

 Hvar haldið þið að þessi vitneskja nýtist ykkur? 

 Það sem við vorum að læra núna, á það við um okkar ferðir? 

 Ef við eigum ekki allan útbúnaðinn hvernig getum við þá bjargað okkur? 

Ítarefni 

www.fi.is 

www.utivist.is 

www.gonguleidir.is 

www.ganga.is 

www.safetravel.is 

www.lmi.is  

 

http://www.fi.is/
http://www.utivist.is/
http://www.gonguleidir.is/
http://www.ganga.is/
http://www.safetravel.is/
http://www.lmi.is/
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Ferðaáætlun á Helgafell 

  

Undirbúningur 

Gott er að vera búin/n að ganga leiðina áður.  

Fara vel yfir veðurspá vikuna fyrir ferð, sérstaklega að vetri til 
og þá með tilliti til hvort að gönguleiðin sé ísilögð. 

Á meðan ferð stendur 

Helgafellið er mjög gott fjall þegar verið er að taka sín fyrstu 
skref í ferðamennsku. Áður en lagt er af stað er gott að ganga 
úr skugga um að allir séu með búnaðinn sinn og skór séu vel 
reimaðir á. Gott er að mynda hring með hópnum og fara yfir 
reglurnar í ferðinni, ganga úr skugga um að allir séu komnir sem 
ætla að koma og athuga hvernig stemningin er. Ágætis slétta er 
á milli Kaldársels og Helgafells, þegar gengið er yfir hana er gott 
að halda sig á merktri gönguleið þar sem að í hrauninu leynast 
sprungur sem hægt er að falla ofan í. Þegar komið er að rótum 
Helgafells er gott að stoppa og mynda aftur hring. Hérna er 
kjörið tækifæri til að nýta tímann í vatnspásu og gefa þeim tækifæri sem er orðið heitt á að fækka 
fötum því manni á bara eftir að hittna á leiðinni upp. Gott er að nýta tímann í að athuga hvort að 
stemmingin í hópnum hafi breyst. Ef einhver farinn að finna fyrir óþægindum, eins og hælsæri, þá er 
gott að bregðast við því núna. Ef einhver er lofthræddur eða orðinn þreyttur, er gott að útskýra hvernig 
leiðin framundan er og ganga samferða viðkomandi. Gangið rólega upp, þetta er ekki kapphlaup. Þegar 
komið er á toppinn er góður siður að taka hópmynd og skrifa í gestabókina. Gott er að vera forsjáll og 
taka með kort svo hægt sé að æfa landafræðina og kanna hvað tindarnir sem við sjáum heita. Ef veður 
er gott er kjörið að borða nestið á toppnum. Í leiðinlegu veðri er oft gott að koma sér neðar hlíðina og 
í skjól. Í nestinu er aftur gott að taka stöðuna á stemmingunni. Niðurleiðin er ekki kapphlaup. Það er á 
leiðinni niður sem flestir slasa sig þegar byrjað er að hlaupa niður. Það er því mikilvægt að halda 
hraðanum niðri. Við rætur Helgafells er svo gott að stoppa og þjappa hópnum saman áður en lagt er af 
stað í bílinn. Við bílinn er svo myndaður hringur, allir fá að segja sína reynslu og segja hvernig þeim 
fannst. Hérna þarf kennarinn að ganga úr skugga um að allir séu komnir niður áður en lagt er af stað 
heim. 

Hæð: 338m 

Göngubyrjun: Við Kaldársel (80m) 

Gönguleið: Hraun og melar, skriða 

og móbergsklappir; kollur fjallsins er 

breiður og ávalur. 

Uppgöngutími: 1-1,5 klst 

Gönguhækkun: 260 m 

Leiðarmat: Þægileg og skemmtileg, 

stutt fjallganga með nokkrum 

bröttum köflum; öllum fær. Gott 

útsýni miðað við litla hæð yfir sjó. 

 

Úr bókinni Íslensk fjöll – Gönguleiðir á 151 

tind 
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Viðauki 

Kennaramat 
Þetta námsmat kemur úr bók Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2011) Fjölbreyttar leiðir í námsmatið. Að 

meta það sem við viljum að nemendur læri. 

 

Nafn:_________________________ 

Bekkur:_______________________ 

 

 Til fyrirmyndar Framvinda góð Á réttri leið Þarfnast frekari 
þjálfunar 

Útbúnaður Kemur klædd/ur 
eftir veðri og í 
góðum skóm. 

Kemur sæmilega 
klædd/ur og í 
nokkuð góðum 
skóm. 

Kemur frekar illa 
klædd/ur og er í 
frekar 
óviðeigandi 
skóm. 

Kemur ekki nógu 
vel klædd/ur og í 
ónothæfum 
skóm. 

Nesti Er með 
næringarríkt og 
fjölbreytt nesti og 
viðeigandi drykk. 

Er með nokkuð 
viðeigandi nesti 
og drykk. 

Er með 
óviðeigandi nesti 
og drykk 

Er hvorki með 
nesti né nokkuð 
að drekka. 

Vinnulag Fylgir öllum 
fyrirmælum, 
vinnur verkefni 
mjög vel og skrifar 
vandlega niður öll 
atriði. 

Fylgir flestum 
fyrirmælum, 
vinnur verkefnin 
og skrifar flest 
atriði. 

Fylgir sæmilega 
fyrirmælum, 
klárar flest 
verkefni og 
skrifar sumt 
niður. 

Fylgir sjaldan 
fyrirmælum, 
vinnur fá verkefni 
og skrifar lítið 
niður. 

Samvinna Vinnur mjög vel 
með hópfélögum. 

Vinnur vel með 
hópfélögum. 

Vinnur þokkalega 
með 
hópfélögum. 

Vinnur ekki nógu 
vel með öðrum. 

Viðhorf Er mjög 
áhugasamur/söm 
um verkefnið. 

Sýnir verkefninu 
áhuga. 

Sýnir verkefninu 
lítinn áhuga. 

Er áhugalaus um 
verkefnið. 
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Sjálfsmat / skráning nemenda eftir ferð 
Mat nemanda eftir ferð. 

Nafn:_____________________ 

Bekkur:___________________ 

 

Ferðalýsing (hvert var farið, hvað var gengið lengi og langt) 

 

Veðurspá (Hver var veðurspáin fyrir svæðið) 

 

 Til fyrirmyndar Framvinda góð Á réttri leið Þarfnast frekari 
athugunar 

Undirbúningur Ég gerði 
ferðáætlun og 
undirbjó mig 
mjög vel fyrir 
ferðina. 

Ég aflaði mér 
upplýsinga um 
ferðina en gerði 
ekki ferðaáætlun. 

Undirbúningur 
minn fyrir ferðina 
var sæmilegur. 

Ég undirbjó mig 
ekki neitt fyrir 
ferðina. 

Útbúnaður Ég kom klædd/ur 
eftir veðri og í 
góðum skóm. 
 

Ég kom sæmilega 
klædd/ur og í 
nokkuð góðum 
skóm. 

Ég kom frekar illa 
klædd/ur og í 
frekar 
óviðeigandi 
skóm. 

Ég kom ekki nógu 
vel klædd/ur og í 
ónothæfum 
skóm. 

Nesti Ég var með 
næringarríkt og 
fjölbreytt nesti 
og viðeigandi 
drykk. 

Ég var með 
nokkuð 
viðeigandi nesti 
og drykk. 

Ég var með 
óviðeigandi nesti 
og drykk 

Ég var hvorki 
með nesti né 
nokkuð að 
drekka. 

Samvinna Ég vann mjög vel 
með hópfélögum 
mínum. 

Ég vann vel með 
hópfélögum 
mínum. 

Ég vann 
þokkalega með 
hópfélögum 
mínum. 

Ég vann ekki vel 
með hópfélögum 
mínum. 

Viðhorf Mér fannst ferðin 
mjög 
skemmtileg. 

Mér fannst ferðin 
skemmtileg. 

Mér fannst ferðin 
allt í lagi. 

Mér fannst ferðin 
leiðinleg. 

 

Hvað lærði ég í ferðinni 

Hvaða þekking nýttist mér í ferðinni, hvernig? 

Hvað þarf ég að gera öðruvísi fyrir næstu ferð? 
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Leiðbeiningar fyrir verkmöppuna 
Til nemenda 

Í þessari möppu átt þú að halda utan um allt efni sem tengist námi þínu í útivist og ferðamennsku. Í 

hana setur þú öll verkefni, allar ígrundanir, leiðarlýsingar, allar glósur og allt annað efni sem þú færð í 

hendurnar. Mikilvægt er að mappan sé skipulögð svo að auðvelt sé að finna efni sem sett hefur verið í 

hana. Verkmappan er fyrst og fremst fyrir nemendur til að átta sig á því hvernig námið gengur og hins 

vegar fyrir kennara til að meta nemendur. 

Kaflar möppunnar eru: 

 Fatnaður 

 Búnaður 

 Matur 

 Ferðaáætlun 

 Ferðirnar  

o Kort 

o Búnaðarlistar 

o Ferðaáætlanir 

 Sjálfsmat eftir ferðir 
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Nafnakall 
Nafnakall er einfaldur leikur, en markmið hans er að halda utan um stórann hóp á þægilegan hátt. 

Hópurinn raðar sér upp í hring og allir fá númer, frá einum og uppúr. Þeir þurfa að muna sitt númer 

alla ferðina (hvort sem það er hálfur dagur eða vika). Þegar leiðbeinandi kallar "nafnakall" á sá sem er 

númer eitt að kalla sína tölu hátt og skýrt, strax í kjölfarið kallar númer tvö og svo koll af kolli. Til að 

tryggja að allir skilji útá hvað leikurinn snýst er gott að endurtaka hringinn og athuga hversu fljót þau 

eru. Áður en nemendunum er hleypt í burtu er hópnum ruglað, það má enginn standa við hliðina á 

þeim sem hann stóð í hringnum. Þegar hringurinn hefur aftur myndast kallar leiðbeinandinn 

"nafnakall" og þá á sá sem er númer eitt að svara og svo koll af kolli. Þetta reynist stundum pínu 

ruglingslegt þar sem að þau eru ekki í sömu röð. 

Í næsta stoppi þegar athuga á hvort allir eru mættir er nóg fyrir leiðbeinandann að kalla "nafnakall" þá 

ætti að sjást nokkuð fljótt hvort að allir séu mættir. 

Skemmtileg viðbót er að athuga hversu hratt hægt er að komast í gegnum allar tölurnar. 
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