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UM VEGAMÓT

Tilfarið flytir seg frá ávaringartalvum og ferðsluljósum til at leggja dent á vágin val, sum
tey ungu taka í felag.

Endamálið við Vegamóti
Endamálið er at fáa næmingarnar at grunda yvir sínar upplivingar og vanar í ferðsluni,
bæði tá ið tey eru einsamøll og saman við øðrum. Leikluturin hjá læraranum er at hjálpa
teimum við hesum og bjóða teimum av í støðum, har tey lættliga bera seg vágið at.

Steðga vanlukkuni, áðrenn hon hendir
Tilfarið er ætlað at fevna um tveir undirvísingartímar, og skift verður millum bólkaarbeiði,
framløgur og kjak í flokkinum. Í Vegamóti skapa næmingarnir nakrar persónar í einum
vinabólki. Síðani skulu teir finna upp á eina søgu, har ein ella fleiri av áðurnevndu persón
um eru partur av eini ferðsluvanlukku. Næmingarnir arbeiða í bólki, og hvør bólkur fær
sína ferðsluvanlukku at arbeiða eftir. Lagt verður upp til kjak í flokkinum um søgurnar,
sum næmingarnir hava lagt fram, og um, hvussu hesar líkjast gerandisdegnum hjá
næmingunum. Eisini verða næmingarnir eggjaðir til at koma við hugskotum um, hvussu
sleppast kann undan vanlukkunum.

SOLEIÐIS NÝTA TIT VEGAMÓT
Tilfarið er ætlað at fevna um tveir undirvísingartímar og skift verður
millum bólkaarbeiði, framløgur og kjak í flokkinum.
Høvuðsdentur verður lagdur á sosiala samspælið ímillum persónarnar, hvussu sleppast
kann undan vanlukku, og hvussu vandamikil atburður kann minka. Kjakið skal fáa
næmingarnar at skilja, at øll í einum vinabólki kunnu ávirka tær avgerðir, sum verða tiknar.
Næmingarnir skulu eisini hugsa um, hvussu teir kunnu forða fyri, at ein vanlukka hendir av
egnum, tilvitaðum og djørvum avgerðum.

1. partur
Í Vegamóti sleppa næmingarnir at skapa nakrar persónar, sum eru í einum trúligum
vinabólki. Tey skulu gera fýra persónar – tvær gentur og tveir dreingir.
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Tilfar brúkt
við loyvi frá:

Vegamót er kjakgrundað undirvísingartilfar, sum eggjar n æmingunum
til virknir at vera við í undirvísingini. Tilfarið snýr seg um sosialt
samspæl, sum ávirkar atburðin hjá teim ungu í ferðsluni.
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2. partur

3. partur
Vegamót endar við, at bólkarnir leggja søgurnar fram, og at kjakast verður um evnini í
flokkinum. Umráðandi er at knýta søgurnar at gerandisdegnum hjá næmingunum, og at
næmingarnir grunda og taka støðu til, hvussu teir sjálvir høvdu borið seg at í meinlíkum
støðum.
Framløgurnar verða ymiskar tí at bólkarnir hava ymsar persónar og ymsar søgur.

AÐRIR ARBEIÐSHÆTTIR
Vilt tú seta tíni egnu fingramerki á undirvísingina við tilfarinum úr
Vegamóti, kanst tú fáa íblástur til at nýta tilfarið á ein øðrvísi hátt her.
Bólkaarbeiði
Tá ið søgurnar verða skrivaðar, ber til at lata bólkarnar býta seg í tveir undirbólkar, sum
gera hvør sítt søguuppskot. Bólkurin kjakast síðani um søgurnar, velur aðra ella leggur
báðar søgurnar saman til eina felagssøgu.

Kjak í flokkinum
Til ber eisini at lata allar bólkarnar leggja fram, áðrenn tit fara undir kjakið í flokkinum.
Hevur tú ringar royndir við kjaki í flokkinum, ber til at gera nýggjar bólkar við einum
umboði úr hvørjum av upprunaligu bólkunum, og at næmingarnir eftir tørni leggja
fram í nýggju bólkunum. Til tað krevst, at næmingarnir eru fyrireikaðir til hesa gongdina,
áðrenn fyrsta bólkaarbeiðið byrjar.

Ein og ein
Tit kunnu byrja við, at næmingarnir sita hvør í sínum lagi í 5-10 minuttir og skriva niður
sínar tankar, áðrenn farið verður undir at gera søgurnar í bólkum.
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Bólkarnir fáa hvør sín greinastubba um eina ferðsluvanlukku. Tekstirnir skulu nýtast
sum grundarlag undir einari søgu, sum bólkarnir sjálvir gera, har ein ella fleiri persónar
í vinabólkinum eru fyri eini ferðsluvanlukku. Hvør ferðsluvanlukka skal snúgva seg um
atburð í ferðsluni.
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INNIHALD Í VEGAMÓTI
Innihaldið í Vegamóti

Framløgan
Framløgan er bygd upp til at stuðla gongdini frá byrjan til enda. Vís næmingunum fram
løguna á eini samvirknari talvu. Tilfarið kann verða nýtt við ongari framløgu, men tað
verður ikki viðmælt.

Næmingatilfar
Næmingatilfarið er í trimum pørtum: Persónsark, Uppgáva 1 og Uppgáva 2, sum alt skal
prentast og latast næmingunum, meðan arbeitt verður við tilfarinum.

Læraravegleiðing
Prenta tær ”Vegamót – vegleiðing” út. Skjalið leiðir teg stig fyri stig gjøgnum undir
vísingargongdina við tilfarinum, og tú fært bæði neyðuga kunning og eyka spurningar,
sum tú kanst fáa tørv á í undirvísingini.

HUGSKOT AT ARBEIÐA VÍÐARI
Í ”Vegamót – vegleiðing” eru eykauppgávur til teir bólkar, sum
arbeiða skjótt.
Hevur tú hug at víðka arbeiðið, eru hugskot her til eykauppgávur.
Persónslýsingar: Næmingarnir gera eina persónslýsing til ein av persónunum í søguni.
Dentur verður lagdur á sambandið hjá persóninum við hini í vinabólkinum. Hvønn
týdning hava eginleikarnir hjá hesum persóninum fyri bólkin?
Grein: Lat næmingarnar skriva eina grein um vanlukkuna, men teir skriva greinina úr
einum øðrum sjónarhorni enn í upprunaligu greinini.

3

•

UM VEGAMÓT

Tilfar brúkt
við loyvi frá:

Vegamót er skipað sum ein einføld gongd, sum er greið og løtt at arbeiða við. Ítøkiliga er
Vegamót sett saman av trimum pørtum: framløgu, næmingatilfari og læraravegleiðing.
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Lærarin hevur fleiri leiklutir í Vegamóti, men týdningarmest er at
stýra og hjálpa, tað vil siga tann, ið veitir amboð og svarar ivamálum
bæði í bólkaarbeiðinum og í kjakinum. Harafturat bjóðar lærarin av
í kjakinum, so næmingarnir mugu reflektera og taka støðu til ymisk
viðurskifti.
Til at stuðla tær sum fyriskipara og tí, ið veitir ferðslufakliga kunning, fært tú fakta undir
”Um ung og Ferðslu” í vegleiðingini, sum kann hjálpa tær at seta gongd á.

Framferðarháttur
Tryggja tær, at alt næmingatilfarið er klárt og útskrivað, áðrenn tú fert undir undir
vísingina. Eisini er skilagott, at bólkarnir eru settir frammanundan, og at teir eru javnt
býttir í kyn og akfarsnýtslu soleiðis, at koyra fleiri í flokkinum prutl ella skutara, skulu tey
vera í ymsum bólkum.

Framløga sum stuðul
Byrja undirvísingina við at seta rammurnar fyri Vegamót og greið frá uppgávuni.
Framløgan stuðlar tínari vegleiðing, so brúka hana. Umráðandi er, at tú alla tíðina stuðlar
og leiðbeinir bólkunum. Tá ið tit koma til framløgurnar, skalt tú stýra, bjóða av við
spurningum og stuðla við hagtølum og tí, sum er í Læraravegleiðingini.

TØKNI
Tað, sum krevst, er annaðhvørt ein telda við uppvørpu ella ein
samvirkin talva við internetkaga.
Framløgan Vegamót kann verða víst á eini vanligari teldu ella samvirknari talvu við
internetkaga.
Tilfarið virkar best, verður tað víst á heilum skíggja. Vel ”heilan skíggja”, tá ið tú
setur kagan upp. Í Internet Explorer 8, Chrome og Firefox trýstir tú at ”F11” ovast á
knappaborðinum.
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LEIKLUTUR LÆRARANS

