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Stærðfræði og rötun 

Skemmtilegt verkefni þar sem nemendur fara í göngutúr um svæði Gufunesbæjar um leið og 

þeim gefst kostur á að velta fyrir sér tengslum stærðfræði og rötunar í náttúrulegum 

aðstæðum. 

Tenging við Aðalnámskrá grunnskóla - miðstig 

Að nemandi geti áætlað og mælt horn, þyngd, tíma, lengd og hitastig með viðeigandi 

mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum  

Tilgangur og markmið 

Nemendur fræðast um áttavita og hvernig tengsl eru á milli horna, gráða og átta. Sjá á 

raunverulegan hátt hvernig nýta megi stærðfræði til þess að komast á milli staða í 

náttúrulegum aðstæðum. Nemendur fylgi leiðbeiningum um stefnur og horn og geti komist 

frá upphafsstað á lokastað með nokkurri nákvæmi. 

Stutt lýsing 

Við komu í Gufunesbæ er farið inn í Lundinn en þar bíður sú aðstaða sem pöntuð hefur verið 

í gegnum heimasíðu MÚÚ. Gott er að byrja dagskrána með stuttu spjalli um horn, gráður, 

áttir ásamt því að kynna áttavita. Síðan er gengið um svæðið um 600 metra leið eftir stefnum 

sem mynda þríhyrning og er því stoppað tvívegs til þess að breyta um stefnu. Unnið er í 

tveggja til fjögurra manna hópum þar sem reynir á samvinnu og samskipti. 

Efni og áhöld: 

Áttavitar, kennsluprik, sandur, lína, rennubútar, golfkúlur, flögg, einkennisprik (SM) (klútar til 

að binda fyrir augu). 

 

 

 

 

 

 

file://///rvk.borg/sameignir/FGUF/e.%20Útilífssvið/Vefsíða%20MUU/v_Ut%20vil%20ek%20-%20Namskeid/http/:muu.reykjavik.is
file://///rvk.borg/sameignir/FGUF/e. Útilífssvið/Vefsíða MUU/v_Ut vil ek - Namskeid/http/:muu.reykjavik.is


Skóla árið 2019-2020 

Úti er ævintýri – Útinámsverkefni 
   

 

 

Miðstöð útivistar og útináms 
http//:muu.reykjavik.is 
 

Leiðbeiningar kennara – þráður til umræðu 

Rætt við nemendur um hversu mikilvæg rötun er til þess að komast á milli staða á sem 

öruggastan hátt. Landkönnuðir nefndir og hversu mikilvægt er að notast við tæki á borð við 

áttavita á Íslandi t.d. hálendinu þar sem veður getur breyst með stuttum fyrirvara og gert 

gott útsýni að engu á stuttum tíma. Pizza er teiknuð í sand/snjó og henni skipt upp í sneiðar í 

réttar áttir. Esjan nefnd sem norðurátt fyrir Reykjavíkursvæðið. 

Verkefni. 

Um leið og farið hefur verið yfir umræðuþráðinn og nemendur er tilbúnir að takast á við 

verkefnið þá fá þeir afhenta áttavita. Áttavitinn er tengdur við pizzuna sem teiknuð var í 

sandinn/snjóinn í síðasta lið ásamt því að talað er um horn (gleitt, hvasst og rétt horn), 

gráður og áttir ásamt því að nemendur skoða hvernig er hægt að snúa kompáshúsinu miðað 

við gráðurnar. Síðan er kynnt hvernig stefna er tekin og líkamsstaðan prófuð. Talað er um að 

við ætlum okkur að ganga í þríhyrning og því nákvæmar sem stefnurnar eru teknar því 

líklegra er að við lendum á upphafsstaðnum aftur. Merkja þarf upphafsstað hvers hóps með 

einhverju einkenni því þegar komið er til baka er mælt hversu langt frá upphafsstað hver 

hópur endar. 

1. Nemendum er síðan sagt að taka stefnu í 360 (0) gráður og finna eitthvað í 

landslaginu til þess að ganga eftir. Síðan eru tekin 200 skref. Þegar komið er á 

áfangastað er stoppað og nemendum raðað á band sem liggur í hring. Nemendur 

þurfa að búa til eftirfarandi form: ferhyrning, hring og þríhyrning (mögulega með 

bundið fyrir augun, fer eftir hópum). Nemendur er síðan spurðir  um horn, 

hornasummu og skiptingu hrings í gráður. 

2. Nemendum er síðan sagt að taka stefnu í 120 gráður og finna eitthvað í landslaginu til 

þess að ganga eftir. Síðan eru tekin 200 skref. Þegar komið er á áfangastað þá er 

stoppað og þá fá nemendur einn rörbút á mann og saman mynda þeir rennu fyrir 

bolta sem þarf að renna frá A-B. Hvað verður til þess að boltinn rúlli af stað? Til þess 

að boltinn renni þá þarf að vera halli á rennunni þ.e. það þarf að halla rennunni um 

nokkrar gráður miðað við lárétt landslag sem undirstrikar að hver gráða skiptir máli. 

3. Nemendum er síðan sagt að taka stefnu í 240 gráður og finna eitthvað í landslaginu til 

þess að ganga eftir. Síðan eru tekin 200 skref. Þegar upphafsstaðurinn er í augsýn þá 

er skemmtilegt að sá hvar hvert og eitt lið endar miðað við upphafsstað. 

Í lokin eru áttavitarnir teknir  til baka og nemendur hvattir til þess að skoða horn í 

umhverfinu, náttúruleg og manngerð, á leiðinni til baka í skólann, t.d. glugga, þök, greinar á 

trjám, polla, horn sem við myndum með líkamanum og margt fleira. 
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