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Yfirlýsing höfundar 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

 

 

Davíð Þór Guðmundsson 
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Ágrip 

Markmið með verkefninu var að beina sjónum að mikilvægi hentugra úrræða fyrir unglinga í 

áhættuhóp hér á landi byggða á áralangri reynslu og rannsóknum fagfólks hérlendis  sem 

erlendis. Athyglin í verkefninu beindist að mikilvægu hlutverki umhverfisins í meðferð 

unglinga. Núverandi úrræði skoðuð hér á landi og út fyrir landsteinana og var sjónum beint 

sérstaklega að Náttúru- og víðernismeðferð (Wilderness Therapy) og rannsóknum á árangri 

hennar. Með niðurstöðum úr þeim rannsóknum er tvímælalaust hægt að fullyrða að náttúran 

og upplifanir henni tengd sem leiða til aukinnar reynslu og færni í að takast á við daglegt líf 

ættu að vega þyngra í meðferðarúrræðum. Hugmyndafræðileg hönnun byggð á Náttúru- og 

víðernismeðferð ásamt öðrum mikilvægum þáttum eins og heilbrigðri tengslamyndun og 

ræktun hæfileika er svo lokahnykkurinn í verkefninu. 

Lykilorð: Náttúru- og víðernismeðferð, hvatning, upplifun, tengslamyndun 
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Þakkir og tileinkun 

Ég má til með að þakka Auði Sveinsdóttur fyrir að sýna verkefninu áhuga. Gögn frá henni 

leiddu mig að hugmyndinni um Náttúru- og víðernismeðferðina (Wilderness Therapy). 

Margréti Backman leiðbeinanda vil ég þakka fyrir einstakan áhuga á verkefninu og góða 

aðstoð. Krístínu Þorleifsdóttur vil ég einnig þakka fyrir að stuðla að því að námskeiðið 

Umhverfi og atferli var kennt sumarið 2009 við HÍ. Þar kynntist ég hugmyndum 

umhverfissálfræðinnar. Þá vil ég sérstaklega þakka Elínu Ebbu Ásmundsdóttur fyrir frábært 

samtal og endalaust flæði hugmynda sem koma svo eðlilega frá henni en ekki eru á hvers 

manns færi að kalla fram. 
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1. Inngangur  

Ástæðan fyrir því að þetta efni varð fyrir valinu er áhugi minn á lækningarmætti náttúrunnar, 

hversu mikilvæg hún er í öllu bataferli. Fyrst var ætlunin að skrifa sérstaklega um áhrif og 

lausnir fyrir geðsjúka en eitt B.S. verkefni við LBHÍ fjallar mjög ítarlega um þann málaflokk 

en það er Umhverfi sjúkrastofnana eftir Ingu Helgu Sveinsdóttur og alveg óþarfi að skrifa 

annað slíkt. Smátt og smátt hefur því verkefnið verið í mótun og á endanum var ákvörðun 

tekin um að beina sjónum að unglingum og sé ég alls ekki eftir því. En í ljósi umræðu sem 

hefur skapast varðandi skort á aðgreindum meðferðarúrræðum  fyrir unglinga (Ingibjörg Dögg 

Kjartansdóttir) hefur verkefnið/málefnið öðlast enn meira gildi fyrir mig og það er von mín að 

fleiri séu á sama máli. Upplifunarþátturinn í uppeldi er einnig mjög áhugaverður þáttur sem 

mjög mikilvægt er að sé til staðar og verður fjallað sérstaklega um hann. Semsagt það er 

augljóslega ekki vanþörf á að fjalla um þennan mikilvæga málaflokk þar til góð lausn finnst 

fyrir alla aðila jafnt foreldra sem aðra aðstandendur og  unglingana sjálfa. 

 

Mikilvægt ferli í uppvexti mannsins er að skynja umhverfið og taka þátt í því sem það hefur 

upp á að bjóða. Við myndum með okkur tengingu við staði og minningar sem eiga sér oft 

sterkar rætur sem enginn skilur nema við sjálf. Á þeim tímum sem okkur líður vel og við 

erum sátt við umhverfið langar okkur helst til þess að stoppa tímann og hafa hlutina 

nákvæmlega eins og þeir eru þá stundina. Öll þurfum við hinsvegar að ganga í gegnum 

breytingar á lífsleiðinni og sumar þeirra eru nauðsynlegar til að viðhalda eðlilegu lífi. Þessar 

breytingar eru hluti af eðlilegum þroska. En stundum verða einstaklingar fyrir áföllum heima 

fyrir eða frá umhverfinu sem gerir það að verkum að þeir fara á mis við þetta ferli. Oft á 

tíðum verða þeir einstaklingar utanveltu sem svo er ástatt fyrir, þeir einangrast eða aðstæður 

sem virðast óyfirstíganlegar leiða þá út á ranga braut. En sem betur fer eru margir tilbúnir að 

sjá aðrar lausnir í stöðunni og leita sér aðstoðar.  

 

Hér verður sjónum beint að þeirri aðstoð sem býðst við unglinga á þessu mikilvæga 

þroskaskeiði mannsins. Greint verður frá hvaða úrræði standa til boða í dag  og hvort 

hefðbundið stofnanaform sé í raun að virka sem skyldi. Hugtakið stofnun á það til að vera 

fráhrindandi. Í viðtali mínu við Elínu Ebbu forstöðumann hjá Hlutverkasetri sem hefur 
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áralanga reynslu af vinnu með geðsjúka kom fram að í raun ætti aðgreining í sérmerkta hópa 

að vera í algjöru lágmarki (Elín Ebba Ásmundsdóttir, samtal 21. mars 2011). 

 

Rauði þráðurinn í gegnum verkið er sá að finna hentuga úrlausn fyrir þá unglinga sem þurfa 

aðstoð til að taka þátt í samfélaginu á eðlilegan hátt. Lausn sem miðast ekki við stofnun 

heldur uppbyggingu í eðlilegu náttúrulegu umhverfi. Með því að blanda jaðarhópum við eldri 

borgara sem enn hafa mikið að gefa til samfélagsins og jafnframt auka lífsgæði beggja 

hópanna er hægt að mynda ómetanleg tengsl þekkingar og virðingar sem getur fylgt ungum 

mótanlegum krökkum út lífið (Rogers & Taylor, 1997). Um leið hefur eldri kynslóðin ánægju 

af því að leggja eitthvað að mörkum til komandi kynslóða. 

 

Við erum ólík og þurfum því misjafna umgjörð og ætlunin er að sýna fram á að unglingar sem 

hafa orðið utanveltu í uppeldisumhverfi sínu geti sýnt jákvæða hegðun þegar umgjörðin 

breytist. Þau skynja umhverfið upp á nýtt og endurforrita sig. Með einstaklingsmiðaðri 

menntun er hægt að virkja hæfileika einstaklingsins og honum finnst hann ekki vera 

utanveltu. Eins og umræðan hefur verið undanfarin ár virðist sem skólakerfið þurfi á 

endurskoðun að halda. Skólinn á að byggjast upp á hvatningu, að nemandinn finni áhugaflöt í 

lífinu, það á ekki vera kvöð. Þeir sem ekki falla undir ,,normið“ eru oft stimplaðir skrýtnir eða 

þá geðsjúkir og þeirra vandamál eru talin best leyst með lyfjagjöf sem aftur á móti er komin úr 

böndunum (Steindór J. Erlingsson, 2011). Áhugaverða rannsókn Robert Whitaker varðandi 

lyfjamál í Bandríkjunum má finna í bók hans Anatomy of an Epidemic. Hann hélt fyrirlestur 

hér á landi um málefnið þar sem kom fram að í Bandaríkjunum hefur örorkutíðni vegna 

geðraskana hækkað um meira en helming síðan 1987, árið sem Prozac kom fyrst á markaðinn 

(Fitzpatrick, 2010). Hann telur að lyf séu allt of oft fyrsta lausn í stað þess að í sumum 

tilfellum getur verið nóg að fara að dæmi heilbrigðiskerfis Breta þar sem þeir hafa tekið upp 

þá stefnu að ávísa líkamsrækt gegn mildu þunglyndi (National Health Service, 2009). 

1.1. Markmið  

Verkefnið er þrískipt, fyrst verður farið í grundvallarhugtök umhverfissálfræðinnar, skynjanir 

upplifanir og reynslu. Þá verða lausnir kannaðar sérstaklega sem byggja á þessum þáttum í 

náttúrulegu umhverfi. Að lokum verður svo sjónum beint að því hvernig hægt sé að sinna 

unglingum landsins betur í ljósi fyrri reynslu og rannsókna hérlendis sem erlendis. 
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Þrír þættir verkefnisins:  

 

1. Umhverfið, umhverfisskynjun, upplifanir og aðrir mikilvægir áhrifaþættir í uppvexti. 

2. Náttúrumeðferðir að erlendri fyrirmynd rannsakaðar ásamt úrræðum sem standa til 

boða fyrir unglinga hér á landi 

3. Hugmyndafræðileg skissuhönnun á náttúrulegri uppbyggingarmiðstöð unglinga með 

fyrirframgreinda þætti til hliðsjónar. 

1.2. Rannsóknarspurningar 

Um leið og markmiðinu verður fylgt verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 

1. Hvernig er núverandi meðferðarmynstur að virka í ljósi þess hversu mikilvæg 

unglingsárin eru í uppbyggingu sjálfsmyndar? 

2. Hver eru áhrif náttúrumeðferðar á unglinga með hegðunarvandamál hérlendis og 

erlendis? 

3. Hvernig er hægt að ná fram jákvæðu hegðunarmynstri með íslenskt umhverfi að 

leiðarljósi í meðferð unglinga í ljósi ofangreindra rannsókna? 

1.3. Fyrri skrif 

1.3.1 ,,Hann fékk þarna meiri trú á sjálfum sér“ 

Hildur Andrjesdóttir, Oddný Hróbjartsdóttir og Steinunn Björnsd. Bjarnason skrifuðu um 

ævintýrameðferð þar sem þær skoðuðu áhrif meðferðarinnar með eigindlegum viðtölum. 

(Hildur Andrjesdóttir, Oddný Hróbjartsdóttir og Steinunn Björnsd. Bjarnason, 2007) 

1.3.2 Ævintýri á fjöllum 

Sigrún Júlíusdóttir skrifað í bók sinni um rannsókn af reynslu unglinga af starfi með 

Hálendishópnum á tímabilinu 1989-2000 (Sigrún Júlíusdóttir, 2002) Nánar verður fjallað um 

þessa rannsókn í fimmta kafla. 
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1.3.3 Hugmyndafræði meðferðarheimilanna Stuðla og Götusmiðjunnar 

Elísabet Sóley Stefánsdóttir kom inn á aðferðarfræði Stuðla og Götusmiðjunnar sem þá var og 

hét. Hvernig stofnanirnar virka og hver sé munur á nálgun þeirra í meðferð unglinga og voru 

m.a. tekin viðtöl við Sólveigu Ásgrímsdóttur forstöðumann Stuðla og Guðmund Tý 

Þórarinsson forstöðumann Götusmiðjunnar (Elísabet Sóley Stefánsdóttir, 2009). 

1.3.4 Eigum við samleið? 

Kolbrún Ósk Albertsdóttir fjallar um meðferðarúrræði Barnaverndarstofu fyrir unglinga með 

alvarlegan hegðunarvanda út frá starfsháttum þroskaþjálfa. Þar aflaði hún upplýsinga um 

starfsemi meðferðarheimilanna Stuðla og Laugalands og velti fyrir sér hvernig þekking og 

reynsla þroskaþjálfa gæti nýst í meðferðarstarfinu (Kolbrún Ósk Albertsdóttir, 2009). 

1.3.5 Umhverfi sjúkrastofnana 

Inga Helga Sveinsdóttir fjallar um græðandi áhrifamátt náttúrunnar í ritgerð sinni og hvernig 

umhverfið hefur áhrif á líðan og hegðun manna. Þar fjallar hún um mikla lyfjanotkun 

Íslendinga og slæman aðbúnað í kringum heilbrigðisstofnanir landsins. Hún mat umhverfið 

með hjálp gátlista unnum eftir bókinni Healing Gardens eftir Marcus Cooper (Inga Helga 

Sveinsdóttir, 2006). 

1.4. Efnistök 

Verkefnið er 10 kaflar í heild.  Í fyrsta kaflanum er markmiðið skýrt og  rannsóknarspurningar 

settar fram. Í öðrum kaflanum er fjallað um hvaða gögn og aðferðir er notast við. Meginmálið 

hefst í þriðja kafla þar sem fjallað er um mótandi þátt umhverfisins út frá 

umhverfissálfræðinnar. Í fjórða kaflanum er svo fjallað um leiðir til endurmótunar 

sjálfsmyndar með kraft náttúrunnar að leiðarljósi og í þeim fimmta er fjallað um niðurstöður 

rannsókna á náttúrmeðferðum hér á landi og erlendis. Sjötti kaflinn fjallar um þau úrræði sem 

unglingum í áhættuhóp standa til boða í dag. Í þeim sjöunda er svo komið inn á möguleikana 

til náttúrumeðferðar á Íslandi með tillögu að staðsetningu, hugmyndafræðilegri nálgun og 

skissuhönnun. Í áttunda kaflanum eru svo svörin við rannsóknarspurningunum tíunduð og í 

þeim níunda umræður varðandi málefnið og tíundi kaflinn er helgaður lokorðum sem leggja 

áherslu á hversu mikilvægt málefnið er í raun og veru. 
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2. Gögn og aðferðir  

Notast er við fræðigreinar, og greinar úr bókum, munnlegar heimildir, vefheimildir og þannig 

leitast við kynna hina ungu grein umhverfissálfræði og þætti  hennar í tengslum við umhverfið 

og mótun mannsins. Þá verða meðferðarmálefni skoðuð og áhrif útimeðferðar könnuð bæði 

með erlendum og innlendum rannsóknum. Ásamt því að fá sýn inn í það hvað þarf til að 

hanna slíkan stað með nauðsynlegum þáttum til að þroska hæfileika þátttakenda og vaxa sem 

sjálfstæðar manneskjur. Í hönnunarhlutanum er notast við penna, vatnsliti, tréliti, Adobe 

Photoshop, Microstation og hæðarlínugrunn frá Reykjavíkurborg (Reykjavíkurborg, á.á.). 

3. Umhverfið sem mótandi þáttur 

3.1. Umhverfissálfræði 

Umhverfissálfræði er tiltölulega ung fræðigrein eða frá seinni hluta síðustu aldar og fjallar 

hún um hvernig maðurinn mótar efnisheiminn sem umlykur hann og hvernig hann mótast af 

honum. Maðurinn breytir umhverfi sínu og hann breytist fyrir tilstuðlan umhverfisins. Ein 

megináhersla umhverfissálfræðinnar er að stunda og fjalla um rannsóknir og verkefni sem 

hafa það að markmiði að gera byggingar og umhverfi þeirra mannvænlegri ásamt því að bæta 

samband okkar við náttúruna. 

 

Flestir sálfræðingar kanna samband umhverfisörvunar og þeirra viðbragða sem maðurinn 

sýnir og að sumu leyti mætti ætla að umhverfissálfræði væri óaðskiljanlegur hluti af 

sálfræðinni. Það eru samt sem áður þó nokkur atriði sem skilja umhverfissálfræði frá 

sálfræðinni og ber helst að nefna: 

 Umhverfissálfræði felst í úrlausnum sem fela í sér bætingu hins byggða umhverfis og 

nýtingu auðlinda. 

 Umhverfissálfræði er nýtt í hversdagslegum aðstæðum. 

 Umhverfissálfræði fjallar um manninn og umhverfið sem eina heild. 

 Einstaklingar eru virkir í því að takast á við og móta umhverfið, frekar en að fylgjast 

með umhverfisþáttum á hlutlausan hátt. 

 Umhverfissálfræði er oft unnin í samvinnu við aðrar faggreinar (Gifford, 1997). 
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Síðar í verkefninu er notast við virtasta rit sem gefið er út á vegum umhverfissálfræðinnar eða 

Journal of Environmental Pshycology og niðurstöður rannsókna á vegum þess kannaðar. 

3.2. Mikilvægir umhverfisþættir í þroska einstaklingsins 

Margir þættir spila inn í þegar um þroska einstaklinga er að ræða og er umhverfið þar á 

meðal. Helstu þættir sem móta sýn okkar á minningu og tengingu við umhverfið eru 

umhverfisskynjun, umhverfisskilvit, umhverfishvatar og upplifanir. Þessi kafli inniheldur 

skýringar á hugtökum sem leiða okkur þar á eftir í kafla 3.3 þar sem farið er í eitt 

mikilvægasta og viðkvæmasta skeið í mótun persónu okkar. 

3.2.1 Umhverfisskynjun (Environmental Perception) 

Umhverfisskynjun (Environmental Perception) er frumvinnsla okkar á upplýsingum sem 

umhverfið veitir okkur. Við skynjum hluti fyrst og fremst sjónrænt en umhverfisskynjun felur 

í sér hvernig öll skilningarvitin vinna saman að því að skynja umhverfið. Sú skynjun sem á 

sér stað er ekki eins einföld og ætla mætti. Það er einungis vegna þess hversu vön við erum 

orðin að skynja hlutina í kringum okkur á ákveðinn hátt að við teljum þetta gerast ósjálfrátt. 

Ef við hins vegar greinum þá þætti sem eiga sér stað, komumst við að því að um er að ræða 

flókið ferli þar sem sjón, heyrn, lykt, bragð og snerting eiga sinn þátt í að greina umhverfi 

okkar (Gifford, 1997). Það að krakkar geti leyft sér að tipla um fjölbreytt umhverfi og finna 

fyrir því umlykja líkamann og fá á tilfinningunni að þau séu hluti af náttúrunni. Við slíkt 

verður einstaklingurinn fyrir hughrifum af hljóði, lykt, og áferð sem líkja má við náttúrulegan 

vímugjafa (Moore, 1986). 

3.2.2 Umhverfisskilvit (Environmental cognition) 

Hvernig við öðlumst, geymum, flokkum og minnumst upplýsinga tengdum stöðum, 

fjarlægðum og hvernig byggingum er raðað upp í götur ásamt náttúrunni sjálfri er hluti af því 

sem við flokkum sem skilvit á umhverfinu eða umhverfisskilvit (Envrionmental Cognition). 

Rýmistengdur skilningur á umhverfinu gerir okkur einnig kleift að rata, gera ráð fyrir 

vegalengdum, finna bestu leiðina og vera fær um að gera kort fyrir aðra til að rata. Við búum 

til hugarkort þar sem við setjum fram í huga okkar myndir og annað slíkt sem hjálpar okkur 

að rata (Gifford, 1997). 
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3.2.3 Umhverfishvati (Environmental Stimulus) 

Umhverfishvati (environmental stimulus) er allt í umhverfinu sem býður upp á að vera 

skynjað. Skynjunarþættirnir sem áður voru nefndir gegna þar sínu hlutverki í að greina hvata 

frá umhverfinu hverju sinni: Trjágreinar að sveiflast, lækjarniður, bíll keyrir fram hjá með 

rúðurnar niðri og tónlistina hátt stillta, önd svamlar um í tjörninni (Cherry, á.á.). og svo mætti 

lengi telja. Til að mynda kalla hraunklettar í íslenskri náttúru á forvitni og ævintýraþrá og 

ímyndunarafl fær lausan tauminn. Þannig geta umhverfishvatar örvað skynfærin og hvatt 

okkur til aðgerða, þ.e. að klifra, að skoða, að fela sig, að leika sér, að njóta náttúrunnar. 

3.2.4 Upplifun (Experience) 

Á sjöunda áratug síðustu aldar var sú staðreynd viðurkennd að gáfnafar er bæði mótanlegt og 

háð upplifunum. Vitsmunalegur þroski og þróun skilvits er nátengt fjölbreytileika þeirra 

upplifana sem við verðum fyrir í umhverfi okkar. Þegar við erum börn er upplifunarþátturinn 

okkar mun sterkari en á fullorðinsárunum þar sem ímyndunaraflið er virkara. Við erum 

stöðugt að komast að einhverju nýju varðandi hæðir og lægðir, nálægð og fjarlægð, harðleika 

og mjúkleika (Cooper, 1998). 

 

Eitt hugtakið í pragmatisma, þ.e. heimspeki Johns Dewey, er reynsla. Þar fjallar hann um 

menntun og þroska einstaklingsins sem er stöðugt að mótast í samfelldu ferli. 

Einstaklingurinn lærir með því að verða fyrir reynslu (learning by doing). Ferlið sem um 

ræðir skiptist í fjóra þætti: 

1. Ný reynsla: Einstaklingur verður fyrir nýrri reynslu og sú reynsla þar sem aðstæður 

voru svipaðar hefur áhrif hvernig viðbrögð hans eru nú. 

2. Afleiðing: Hann metur hverjar afleiðingarnar eru og lærir af þeim. 

3. Yfirfærsla: Hann yfirfærir lærdóminn yfir á aðrar aðstæður í lífi sínu. 

4. Lærdómurinn: Það sem hann hefur lært hefur áhrif á viðbrögð við enn nýrri reynslu, 

og þá hefst ferlið á ný (Dewey, 2000). 

3.3. Mikilvægi unglingsáranna 

Unglingsárin gegna mikilvægu hlutverki í þroska okkar sem einstaklinga og marka upphaf að 

endalokum barndómsins ásamt lykilviðfangsefni tímabilsins. Það felst í því að verða sú 

persóna sem manni er fyrir bestu með sín einstöku sérkenni og byggja upp sjálfsmynd sína. Ef 
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þetta ferli fer á einhvern hátt úrskeiðis mun það leiða af sér tilvistarkreppu hjá 

einstaklingnum, þ.e. hver hann er og til hvers er ætlast af honum (Kleiber, 1999). 

3.3.1 Uppbygging sjálfsmyndar  

Jákvæð uppbygging sjálfsmyndar er nátengd góðri heilsu, langlífi og hamingju (Baumeister & 

Finkel, 2010). Þegar unglingar eiga í erfiðleikum á þessu tímabili getur það tekið virkilega á, 

og þá ekki einungis fyrir unglingana sjálfa heldur líka foreldra, kennara og vini. Þá getur 

tímabilið einkennst af mikilli óreiðu og álagi og sumir unglingar verða fyrir miklum 

skapgerðarbreytingum, lenda í deilum við foreldra sína og þróa með sér áhættuhegðun. Ekkert 

annað tímabil á ævi okkar er líklegra til þess að kalla fram jafn óútreiknanlega hegðun og 

unglingsárin (Arnett, 1999). Áhættuhegðun sem sumir unglingar taka upp getur verið bæði 

glæpsamleg og afbrigðileg. Það er spennan og áskorunin við slíka hegðun sem oft er það sem  

dregur áhættuhópa út á ranga braut. Glæpsamleg hegðun getur haft svipað aðdráttarafl og 

viðurkennd heilbrigð afþreying og er alveg eins líkleg til þess að móta persónuleika 

einstaklingsins (Kleiber, 1999). 

3.3.2 Áskorun er hvatning 

Mörg dæmi sýna fram á hversu mikla hæfni og áskoranir þarf til að takast á við þær aðstæður 

sem glæpsamleg áhættuhegðun hefur í för með sér og hún felst oftast í samvinnu hópa. 

(Kleiber, 1999). Þar af leiðandi er þetta einn af þeim þáttum sem gerir náttúrulegt 

víðernisumhverfi aðlaðandi fyrir unglinga í vandræðum. Að bjarga sér í náttúrunni felst mikið 

til í áskorunum eins og komið verður að síðar. 

 

Umhverfið og þá sérstaklega óbyggðir er grípandi fyrir flesta unglinga sem hafa fetað 

glæpaleiðina. Það tekur skilningarvit þeirra föstum tökum og eykur móttökuhæfni örvunar frá 

umhverfinu (Gass, 1993).  

4. Styrking sjálfsmyndar 

4.1. Kraftur náttúrunnar 

Við þekkjum flest okkar aðstæður þar sem lífsins spor þyngjast og virðast í raun 

óyfirstíganleg, yfirþyrmandi aðstæður blasa við, sorg, reiði, óvinnandi verk og áhyggjur ná 

hug okkar öllum. Við slíkar aðstæður virðast tilfinningarnar oft verða það sterkar að einfaldast 
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virðist að gefast upp. Þá kemur sér vel að hafa kynnst slíkum aðstæðum áður og vita hvernig 

best sé að bregðast við (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). 

4.1.1 Náttúrulegar áhyggjur 

Til að búa sig undir erfiða tíma og þung spor í lífinu er gott að hafa kynnst erfiðum raunum 

áður. Þar koma bókstafleg spor út í óbyggðum vel að notum því þau geta vakið með sér sömu 

tilfinningar sem krefjast bæði andlegs og líkamlegs styrks. Við það að sigrast á náttúrulegum 

áskorunum til að mynda í gönguferðum um öræfin vekur það með okkur sigurhug, fyllir 

okkur stolti og jafnvel vímukenndri gleði hrifningar og undrunar. Þeir sem kynnst hafa 

ferðum sem þessum sækja oft í þær aftur og aftur til að stilla af raunhæft mat sitt á tilveruna. 

Aftur á móti má segja um börn sem aldrei hafa kynnst slíkum tilfinningum með foreldrum 

sínum, að þau eigi erfitt með að þekkja þær hjá sjálfum sér. Unglingar sem hafa búið við 

bágar aðstæður þar sem ósigrar, mótlæti og vonbrigði hafa mótað líf þeirra geta fengið 

uppsprettu af nýjum lífskrafti sem fyllir þá löngun til að höndla líf sitt á annan hátt (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2002). 

4.2. Rannsóknir á áhrifum náttúrulegs umhverfis 

Ýmislegt hefur verið rannsakað í jákvæðum áhrifum náttúrulegs umhverfis á heilsu fólks og 

er slíkt ekki nýtt af nálinni. Til að mynda gerir Inga Helga Sveinsdóttir því mjög góð skil í 

verkefni sínu (2006). Það hefur sýnt sig að það að  komast út í náttúrulegt umhverfi getur haft 

jákvæð og endurbætandi áhrif á fólk (Kaplan & Kaplan, 1989). Eftirfarandi þrjár rannsóknir 

sýna fram á þessi áhrif á einstaklinga. 

4.2.1 Áhrif náttúru- og víðernisnámskeiðs á heilbrigt fólk 

Sú fyrsta sem fjallað verður um hér fólst í því að meta áhrif náttúru- og víðernisnámskeiðs á 

heilbrigt fólk. Um var að ræða útiáskorunarnámskeið sem Hanson og Kaplan stjórnuðu á 10 

ára tímabili til að rannsaka reynslu og upplifun mismunandi einstaklinga. Námskeiðið hófst 

árið 1970 og stóð yfir í tvö ár og tók Hanson við hópum af táningsdrengjum og fór með þá í 

bakpokaferðalag um óbyggðirnar. Sumrin 1972 og 1973 var stýrihóp sem ekki tók þátt í 

námskeiðinu bætt í rannsóknina til að ná fram samanburðarniðurstöðum. Á þessum tveimur 

árum, var mælt hvað það var í námskeiðinu sem þátttakendum fannst mest spennandi, og 

sjálfsmyndarkvarði fundinn út. Þátttakendur úr báðum hópunum svöruðu spurningalista með 

sex mánaða millibili, fyrir og eftir sumarnámskeiðin. 
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Útkoma rannsóknarinnar sýndi fram á að stýrihópurinn sýndi litla sem enga breytingu en 

útiáskorunarhópurinn sýndi fram á jákvæðar breytingar á mörgum þáttum. Sumarið eftir juku 

rannsakendurnir við úrtakið og þær breytur sem notaðar voru í matinu. Aukahópum var bætt 

við til þess að bera saman útiáskorunina við annars konar upplifanir í náttúrulegu umhverfi og 

úrtakið var aukið, samtals 267 drengir og stúlkur í gagnfræðaskóla luku við upprunalega 

spurningalistann og 200 af nemendunum fylltu út næsta lista sem fylgdi á eftir. 

Niðurstöðurnar voru skýrar: Þeir sem höfðu tekið þátt í náttúru- og víðernisnámskeiðinu voru 

töluvert líklegri heldur en stýrihópurinn til þess að sýna jákvæðar breytingar í sjálfsmynd. Að 

auki, af þeim breytum sem mældu neikvætt sjálfsmat, voru þeir sem tóku þátt í námskeiðinu 

líklegri til þess að sýna jákvæða breytingu en stýrihópurinn (Kaplan, 1989). 

4.2.2 Áhrif náttúrulegs umhverfis á streitulosun 

Önnur rannsóknin til umfjöllunar fólst í því að rannsaka áhrif náttúrulegs umhverfis til að 

draga úr streitu. Í henni er haldið fram að með mismunandi vinklum sé hægt að spá fyrir um 

hvort einstaklingur sé undir álagi og við það að komast í snertingu við náttúrulegt umhverfi 

sem er laust við alla ógn, mun það draga úr einkennum streitu og byrja að hafa jákvæð áhrif. 

Jafnframt er bent á það að víða í borgarumhverfi er hinsvegar umhverfi sem hamlar bata og 

viðheldur álagseinkennum. 

 

Tilgáta varðandi tilfinningaleg, athyglis- og sálfræðileg áhrif streitu er afleidd úr sálfræðilegri 

þróunarkenningu (Psycho-evolutionary theory) Roger Ulrichs. En til þess að rannsaka þessa 

tilgátu voru 120 einstaklingar látnir horfa á streituvaldandi kvikmynd en síðan voru þeir látnir 

horfa á spólur sem sýndu mismunandi umhverfi bæði náttúrulegt og borgarumhverfi. 

Hjartsláttur var mældur, vöðvaspenna, og aðrir nauðsynlegir þættir.  

 

Niðurstöðurnar voru þær að að þeir sem höfðu horft á myndina með náttúrulega umhverfinu 

jöfnuðu sig fljótar og betur heldur en þeir sem horft höfðu á myndina með borgarumhverfinu. 

Sjáanlegur munur var á athyglisviðbrögðum einstaklinga þar sem athyglin var betri hjá þeim 

sem höfðu fengið náttúrulegu upplifunina. Bæði streituvaldandi myndin og sú sem sýndi 

náttúrulegt umhverfi, innihéldu mikið magn af ósjálfráðum athyglisviðbrögðum, sem sýnir 

fram á það að læknandi áhrif náttúrulegs umhverfis stafa ekki eingöngu af ósjálfráðum 

athyglisviðbrögðum eða hrifningu. Niðurstöðurnar voru í samræmi við sálfræðilegu-
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þróunarkenningu Roger Ulrichs sem fjallar um að lækningarmáttur náttúrunnar felur í sér 

breytingu á líðan, einstaklingurinn finnur fyrir meiri jákvæðni og  kemst í betra jafnvægi 

(Ulrich o.fl., 1991).  

4.2.3 Náttúran í blokkarhverfi Chicago 

Sú þriðja fólst í því að með því að nota megindlegar aðferðir könnuðu Andrea Faber Taylor, 

Frances E. Kyo og William C. Sullivan sambandið milli náttúru nálægt heimili og þremur 

mismunandi útfærslum af sýndum sjálfsaga hjá 169 stúlkum og drengjum í borgarumhverfi. 

Blokkarhverfi í Chicago-borg í Illinois í Bandaríkjunum varð fyrir valinu í rannsókninni. 

Frágangurinn á byggingunum var misjafn og sumar höfðu verið skildar eftir ómálaðar áður en 

flutt var í þær, en aðrar höfðu græna vasagarða. Tvær barnafjölskyldur tóku þátt í 

rannsókninni. Nærumhverfi þeirra var metið með því að spyrja foreldrana hvernig þeir mætu 

útsýni úr íbúðargluggum sínum á skalanum 1-5. 

 Hversu mikið úr glugganum er manngert? 

 Hversu mikið er náttúrulegt? 

Eftirtekt og einbeiting barnanna var mæld með því að notast við kvarða sem tóku mið af 

hvatvísi og stjórn á hvatvísi. Rannsóknin sýndi að um kynjamun var að ræða í öllum tilfellum 

á sýndum sjálfsaga. Rannsakendurnir löguðu greiningu þeirra til og tóku kyn inn í myndina til 

þess að fá fram tengsl milli náttúrunnar og sjálfsaga. Rannsóknin sýndi fram á að stúlkur sem 

höfðu grænna útsýni stóðu sig betur á einbeitingarprófi, stjórnuðu hvatvísum viðbrögðum 

betur, stóðust freistingar og sýndu almennt meiri sjálfsaga. En merkilegt var þó að drengir 

sýndu enga marktæka breytingu í þessari rannsókn (Taylor, Kyo og Sullivan, 2002) 

 

4.3. Meðferðar- og kennsluform sem byggist á upplifunum 

4.3.1 Uppruni – Kurt Hahn 

Einn helsti frumkvöðull menntunar sem byggist á upplifunum eða Learning by Doing 

(hugtakið sem nefnt var í kafla 3.2.4 varðandi heimspeki John Dewey) var þýski 

frumkvöðullinn og kennarinn Kurt Hahn. Kurt Hahn var undir áhrifum kenninga Platons og 

Dr. Cecil Reddie sem stofnaði Abbotsholme skólann í Englandi. Honum fannst hann því ekki 

vera neinn frumkvöðull heldur vera að koma hugmyndum sem höfðu verið lengi til staðar í 

verk, annað átti hins vegar eftir að koma í ljós. Hans fyrsta verk var að opna Salemskólann í 
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Þýskalandi á þriðja áratug síðustu aldar, þar sem hann lagði áherslu á að sporna gegn 

skemmandi gildum nútímans. Mesta hnignunin fannst honum vera í hreystileika, hæfileikum, 

umhirðu, sjálfsaga, frumkvæði, framtakssemi, minni, ímyndunarafli og umhyggju. En hinar 

róttæku og frjálslyndu hugmyndir hans áttu hins vegar engan veginn upp á pallborðið hjá 

Hitler og félögum þannig að hann var fangelsaður og stuttu síðar flúði hann úr landi og settist 

að á Bretlandseyjum. 

 

Á meðal nýrra áhersla sem hann lagði kapp á í kennslunni var að nemendur fengju að kynnast 

mistökum samhliða sigrum. Þannig áttu nemendur að læra að ná tökum á neikvæðum 

tilhneigingum innra með sér og sigrast á mótlæti. Hann lagði einnig áherslu á að nemendurnir 

myndu aga og læra að þekkja sjálfan sig og tengja þarfir sínar þannig að það væri samfélaginu 

fyrir bestu. Einnig lagði hann ríka áherslu á að til þess að læra eitthvað fyrir alvöru þurftu 

einnig að eiga sér stað tímabil þagnar og einveru. 

  

Á hverjum degi áttu nemendur að fara í göngutúr þar sem ekkert var talað og átti hver 

nemandi að stunda íhugun. Til að stuðla að jafnvægi á milli andlegs og líkamlegs þroska hafði 

hann einnig þjálfunarprógram sem var einstaklingsmiðað og miðaði að stigvaxandi áskorun. 

En ólíkt íþróttakennslu hefðbundinna skóla, var fyrirætlun hans að leggja rækt við góðar 

siðvenjur og líkamlegt hreinlæti en ekki meigináhersla lögð á að ná sem bestum árangri í 

keppnisíþróttum. 

 

Eftir komu hans til Bretlands árið 1933 stofnaði Kurt Hahn fljótlega skóla í Skotlandi, 

Gordonstoun, sem varð fljótlega mjög virtur og framsækinn skóli og varð fyrirmynd 

svipaðra skóla víða um heim. Á næstu áratugum varð sýn Hahns brautryðjandaafl nýrra 

heimsþekktra stofnana og námskeiða þar á meðal Moray Badge og County Badge fyrrirenna 

the Duke of Edinburgh Awards og United World College og Outward Bound (James, 1990). 

4.3.2 Outward Bound  

Outward Bound var stofnað árið 1941 á erfiðum tímum seinni heimsstyrjaldarinnar. 

Tilgangurinn var að styrkja unga skipverja til að öðlast þá reynslu og færni sem nauðsynleg 

var til að komast lífs af í sjávarháska. Sir Lawrence Holt stofnaði ásamt Hahn fyrsta Outward 

Bound skólann. hann styrkti hugtak upplifunarmenntunar með því að bæta inn í 

raunverulegum og kraftmiklum reynsluþáttum þar sem þátttakendur bættu sjálfsálit sitt, 
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komust að meðfæddum hæfileikum og fundu fyrir skyldum gagnvart öðrum. Síðan þá hefur 

Outward Bound verið fyrirmynd fjölda ævintýra- og náttúrunámsbrautum og meðferða um 

allan heim (Hattie, Marsh, Neill, & Richards, 1997) og þar á meðal þeirrar meðferðer sem hér 

verður byggt á: Wilderness Therapy. 

4.4. Náttúru og víðernismeðferð (Wilderness Therapy) 

Náttúru- og víðernismeðferð eða Wilderness Therapy byggist á sömu eiginleikum og 

Ævintýrameðferð eða Adventure Therapy sem er annað þekkt meðferðarform og er skilgreint 

sem afsprengi hennar. Munurinn er enginn annar en sá að Náttúru- og víðernismeðferð á sér 

stað í óbyggðum en Ævintýrameðferð getur átt sér stað innan borgarmarka eða hvar sem er. 

(Gass, 1993) 

4.4.1 Hlutverk þátttakandans í Náttúru- og víðernismeðferð 

Náttúru- og víðernismeðferð fer fram utandyra í 8-15 manna hópum og samkvæmt Michael 

A. Gass eru það átta eigindi sem til þarf til að stuðla að þroska og vexti þátttakanda í Náttúru- 

og víðernismeðferð. Þau eru: 

 

1. Þáttakandinn sjálfur: Eftirvænting þátttakandans varðandi reynsluna sem hann mun 

brátt taka þátt í gegnir stóru hlutverki. 

2. Jafnvægisleysi: Örvun þátttakandans einkennist af misvægi eða jafnvægisleysi. Slíkt 

á sér stað þegar fyrri skilningur varðandi aðstæður á ekki við þær aðstæður sem þeir 

takast nú á við. Við innra áreiti sem skapast örvast hvati innra með einstaklingnum til 

þess að takast á við fyrri skoðanir sínar og skynjanir á aðstæðunum og þannig breytast 

eða aðlagast þeim með áður óþekktum aðgerðum til að jafna sig á jafnvægisleysinu. 

3. Framandi umhverfi: Ævintýrameðferð á best heima í framandi umhverfi þar sem 

hægt er að koma fyrir þrautabrautum, að þar séu gönguslóðar, möguleikar til að tjalda 

og aðstæður til að finna sér skapandi not fyrir umhverfið. 

4. Uppbyggjandi umhverfi: Umhverfi sem leggur áherslu á samvinnu meðlima hópsins 

og ræktar með þeim samkennd. 

5. Sérstakar aðstæður sem bjóða upp á úrlausnir vandamála: Þar sem flestir þeir 

sem taka þátt í meðferð sem þessari munu hafa litla reynslu á sviði vandamálaúrlausna 

þurfa þeir hér að takast á við sjálfa sig tilfinningalega og líkamlega og rækta skilvit sitt 

til þess að fá þjálfun í að leysa úr hinum ýmsu vandamálum sem koma upp í lífinu. 
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6. Fá tilfinninguna fyrir sigri: Eftir að hafa tekist á við hinar ýmsu þrautir sem verða 

erfiðari og erfiðari finna þau sjálf sig vaxa og verða betur í stakk búin fyrir komandi 

þrautir. Þau finna að þau hafa ýmsa hæfileika sem þau óraði ekki fyrir. Til þess að ná 

sem bestum tökum á aðstæðunum sækjast þátttakendur eftir því að efla samkennd 

hópsins sem leiðir til sigurtilfinningar. 

7. Vinna úr reynslunni: Unnið er úr reynslunni jafnóðum í hóp og með 

meðferðaraðilum en í lok meðferðarinnar er hópurinn og einstaklingar fengnir til þess 

að deila reynslu sinni með hinum. 

8. Alhæfing og tilfærsla: Með því að taka þættina saman og deila reynslu sinni með 

öðrum hjálpar það einstaklingum að vera meira í tengslum við hugsanir sínar, hegðun 

og afleiðingar sem fylgja vissri hegðun. Aukin vitund á gerðum sínum styrkir getu 

einstaklingsins til að alhæfa og færa reynslu sína yfir á önnur svið lífsins. (Gass,1993). 

5. Rannsóknir á virkni náttúrumeðferða 

5.1. Um rannsóknirnar 

Rannsóknir þessar eru byggðar á niðurstöðum þeirra þátta í ferlinu sem skila sér í breyttri 

hegðun og yfirsýn á aðstæður þeirra sem taka þátt í Náttúru- og víðernismeðferðum. Náttúru- 

og víðernismeðferðir sem þjóna þeim unglingum er hafa sýnt af sér áhættusama hegðun hafa 

verið rannsakaðar í Bandaríkjunum af þó nokkrum aðilum í gegnum tíðina og eru hér dæmi af 

bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknum um áhrif slíkrar meðferðar á unglinga. Ein 

slík rannsókn hefur reyndar verið gerð hér á landi þar sem rannsókn á Hálendishópnum fór 

fram á árunum 1989-2000 og verður fyrst fjallað um niðurstöður hennar. 

5.2. Hálendishópurinn 

Sigrún Júlíusdóttir ásamt teymi sínu rannsakaði reynslu unglinga af ferðum Hálendishópsins 

undir leiðsögn þriggja hópstjóra á tíu ára tímabili 1989-2000. Verkefnið var unnið í tveimur 

áföngum, forrannsókn árin 1996-1998 og svo aðalrannsókn sem byggðist m.a. á 

viðtalskönnun við unglingana á árunum 1999-2001. Hér verður fjallað um helstu niðurstöður 

viðtalskannana. Nánar verður svo fjallað um uppruna og stöðu Hálendishópsins í kafla 6.5. 
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Áhættumeðferð unglinga 

Hálendishópurinn er úrræði sem á sér enga hliðstæðu í íslensku meðferðarsamfélagi. 

Áhættumeðferðin felst í 13 daga ferðalagi um óbyggðir landsins, þ.e.a.s. Hornstrandir með 

hóp unglinga á aldrinum 13-16 ára undir leiðsögn félagsráðgjafa og  þjálfaðra 

æskulýðsráðgjafa. Gangan er 120 km frá Ófeigsfirði til Hornvíkur. Hálendishópurinn hefur 

verið skilgreindur sem ,,meðferðarhnykkur“ í stærra batteríi í yfirumsjón félagsmálayfirvalda 

og fagfólks félagsþjónustunnar. 

Markmið með rannsókn 

Markmiðið með rannsókninni var að svara spurningunni: „Hvaða gildi hefur hálendisferðin 

að mati þeirra sem fóru slíka ferð?“ , ásamt því að efla úrræðaval í þágu unglinga með 

hegðunarvanda og hafa áhrif á stefnumörkun í meðferðarmálum. 

Aðalrannsókn – niðurstöður viðtalskannana 

Viðtölin sem tekin voru rúmuðu alls 290 blaðsíður og var hvert af þeim 27 viðtölum sem 

tekin voru orðrétt skráð. Á heildina litið reyndust upplýsingarnar gagnlegar þar sem 

unglingarnir tjáðu sig um persónulega reynslu sína, ferðina sjálfa og þá aðila sem þau höfðu 

afskipti af. Efniviður viðtalsins skiptist í þrjá flokka: 

 

1. Undirbúningsstigið - Hverjir voru það sem hvöttu þátttakendur til ferðarinnar? 

hverjar voru hugmyndir og væntingar til ferðarinnar og ferðaundirbúiningur? 

2. Ferðin sjálf - Áhersla lögð á að greina andleg, líkamleg og félagsleg atriði 

einstaklingsins og hópsins í heild og samskiptum þeirra við hópstjóra. Reynt var að 

greina hvaða atriði það voru út frá reynslu sem áhrif höfðu á sjálfsmynd unglinganna. 

3. Eftirfylgni - Að lokinni ferð var athugað hvort reynslan hafði verið yfirfærð á 

aðstæður heima fyrir og hvernig ferðalokin og eftirfylgni hefðu verið. 

Undirbúningsstigið 

Tilviljanakennt virtist vera hverjir völdust í ferðirnar og óljóst virtist í flestum tilvikum af 

hverju viðkomandi unglingur var sendur í Hálendishópinn. Hver viðmælandi reyndi að lýsa 

ástandi sínu og hér eru nokkur misjöfn dæmi um ástæður (Sigrún Júlíusdóttir, 2002): 
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Ég var svolítið ofvirk það var það eins ... ekki í dópi eða neitt svoleiðis ... það var 

vesen á mér þegar ég var krakki ... mamma átti erfitt með að ráða við mig útaf 

ofvirkninni ... líka í skólanum ... það var félagsráðgjafinn í skólanum sem kallaði mig 

til sín og spurði hvort ég vildi prófa. Ég var ekkert viss, hélt að væri verið að plata mig 

í eitthvert svona rugl en svo sagði ég jú jú, ég ætla að prófa ... fara í svona hóp og 

labba og grilla (bls. 58). 

 

„Af því, það var bara algjört rugl heima ... ég gat bara ekki verið þar“ (bls. 59). 

 

,,Ja, þau sögðu að þetta, minnir mig ... sko að þetta væri hálendi, sko að labba eitthvað, 

einhver hópur ... væri gott fyrir mann, man ekki meira, sko ég var svo dauður á þessum tíma, 

mér var alveg sama“ (bls. 59). 

 

,,Ég fékk náttúrulega engu að ráða hvort ég fór eða ekki .... þau réðu þess, Féló og mamma og 

pabbi“ (bls. 59). 

 

,,Ég bara vildi þetta sjálf, vissi að það var gott fyrir mig ... já, ég bað um það“ (bls. 62). 

 

,,Ég vissi um einn sem fór og sagði mér að þetta væri kúl “ (bls. 63). 

 

... sko, æ þú veist, bróðir minn er í einhverju rugli ... ég átti bara vini sem voru í rugli 

... ég var rosalega meðvirk ... ég gat engum treyst og talað um þetta ... sko, en bróðir 

minn fór sko árinu á undan ... og hann alveg, já, þú ferð í þetta ... og ég alveg, nei, og 

síðan fór ég og það var geðveikt. (bls. 63). 

 

Það kom skýrt fram í viðtölunum að undirbúningur var mjög tilviljanakenndur og hefur verið 

staðfest af hópstjórum að ómarkviss greining á aðstæðum unglings hafi leitt í einhverjum 

tilfellum til þátttöku unglinga sem ekki voru reiðubúinir í svo krefjandi ferð vegna lélegs 

líkamlegs og andlegs ástands eða mikillar neyslu, að þeir hafi ekki verið tilbúnir í erfiða ferð 

sem þessa án nokkurrar heilbrigðisþjónustu á meðan. 
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Ferðin sjálf 

Þungamiðja viðtalsins beindist að sjálfu ferðalaginu og var leitast eftir þeim upplýsingum sem 

snertu unglinginn sem einstakling, þ.e. um andlega, líkamlega og félagslega líðan hans, 

hugsanir og reynslu. Í öðru lagi voru upplýsingar um hópasamskipti og hvernig unglingurinn 

upplifði sig sem félagsveru. Þá var leitað eftir upplýsingum um hvernig samskipti við 

hópstjóra, foreldra (fulltrúa hinna fullorðnu sem fararstjórar) og meðferðaraðila voru. Í fjórða 

lagi hvort og hvernig unglingurinn náði að tengja reynslu sína og yfirfæra hana á sjálfsmynd 

sína og lífsaðstæður. 

 

Helstu lýsingar sem voru notaðar til að lýsa ferðinni sjálfri voru: ,,skemmtileg“, ,,frábær“, 

,,erfið“ , ,,ógeðslega gaman“ , ,,geggjuð“, ,,ólýsanleg“ (bls. 72). 

 

Aðrar lýsingar voru misjafnar og einkenndust af hæðum og lægðum: 

,,Ég gat bara labbað þetta af því ég var búinn að vera í fimleikum í mörg ár áður ... eða 

þannig“ (bls. 73). 

 

,,Við vorum að pæla í því að ræna árabát og róa til Reykjavíkur. Við værum ennþá á 

leiðinni!“ (bls. 74). 

 

,,Þetta var ógéðslega erfitt, úff, það var gefist upp, loka sig inn á kömrunum og ætla ekkert að 

koma aftur en svo hætta þau að banka og maður gengur út eins og algjör asni ... en líka fyndið 

... gaman (bls. 74). 

 

,,Maður hlakkaði geðveikt til að koma heim og fá pítsu ... svo bara daginn eftir þegar maður 

var búinn að fara í sturtu ... þá hefði þetta mátt vera lengur“ (bls. 77). 

 

,,Náttúran tók á, maður varð svangur og pirraður þegar var grenjandi rigning ... stundum líka 

hræddur: gaman gaman einhvers staðar úti í rassgati, engin tónlist. Það tók mjög á“ (bls. 77). 

 

,,Maður kannski, hérna, varð bara eins og svolítill krakki, maður gleymdi því að maður þyrfti 

að vera töffari, maður var bara eins og þegar maður var lítill, hlæja og flippa út“ (bls. 79). 
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,,Manni fannst þetta langt en þeir sem voru í þessum dópmálum ... ég veit það ekki, styttri 

tími hefði nú ekki gert neitt betra hjá þeim“ (bls. 80). 

 

Ég skil þetta ekki almennilega ... þessi stuðningur ... þegar maður var alveg að detta 

niður, þá kom einvhver og reif mann upp, maður nennti ekki meir, þá kom einhver að 

tala við mann og þá fór maður alltaf í gott skap (bls. 82). 

 

,,Þetta var voðaleg barátta fyrst milli hópsins ... allir yfirmáta kurteisir, enginn vondur við 

neinn, en allir svona eitthvað að metast, vera mestur töffari ... en svo þegar ferðin var hálfnuð 

þá var traustið komið“ (bls. 85). 

 

Þetta var sá hluti samtalsins sem fékk mest vægi og lýstu unglingarnir átökunum sem áttu sér 

stað innra með þeim og þeirri líkamlegu raun sem ferðin var. Þema frásagnanna einkenndist af 

hugrenningum um að flýja eða láta sig hverfa og hugsunin um líf og dauða var oft til staðar. 

Þá var reynslunni af sætum sigri lýst og nýju tilfinningunni sem fylgdi því að halda út og geta 

hrósað sjálfum  sér fyrir. Þá fannst þeim merkilegt að kynnast stórbrotinni náttúru, villtum 

dýrum og  framandi lifnaðarháttum á Ströndum, e.t.v. var það hápunktur nýrrar 

reynslusköpunar. 

Eftirfylgni 

Þriðji hlutinn beindist að heimkomunni og tilfinningum ferðalanganna og viðhorfum þeirra til 

ferðaloka og heimkomu. Unglingarnir lýstu gildi ferðarinnar með sterkum orðum og algengast 

var að þeim fannst jákvæð persónuleg tilfinning um það sjálft skipta mestu máli að geta 

framkallað í hugann: 

Þetta voru ekkert hlutir sem maður hafði pælt í ... var bara að dópa, djúsa og djamma, 

slást og eitthvað að reyna hafa gaman af lífinu ... ég bara ... þú veist niðrí bæ ... en 

þetta, það var svo eitthvað æðislegt, alveg glænýtt ... bara fara út í rassgat að labba ... 

ekkert rafmagn, útilega eins og hún gerist best (bls. 103). 

 

Þetta var bara svo gaman, við varðeldinn og vera að labba, en skilurðu, hafa samt 

markmið, sko, ég verð að hafa markmið, og hann [hópstjóri] setti þau, alveg klárlega 

sko, nú verðum við að ná þessu í dag – og við gerðum það, skilurðu! Það hefur líka 

skilað sér hjá mér (bls. 105). 
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En hins vegar var eitthvað tómarúm sem svona stutt en spennandi ferð skyldi eftir sig: 

Maður var svo ánægður að vera búinn að ljúka, kominn á endastað ... nú fer maður 

heim! En svo fór maður heim og þá var bara einhvern veginn allt tómt ... það vantaði 

eitthvað. Það vantaði hópinn og vantaði að við hittumst aftur (bls. 115). 

 

,,Þú veist, við kynntumst svo vel, og mér fannst eiginglega það mætti eiginlega vera meira 

samband, sko. Þannig að mér fannst vanta svolítið að það væri ekki bara rofin tengslin svona 

allt í einu“ (bls. 115). 

 

,,Það er bara að ... þau vita svo margt um mann sem ekki einu sinni foreldrar mínir eða bestu 

vinir vita – og þessi hópur bara yfir höfuð, við náðum svo góðu sambandi öll, svo er það bara 

horfið“ (bls. 118). 

 

Ferðalokum og heimkomu var oftast lýst með samblandi af söknuði og gremju. Aðskilnaður 

þátttakenda virtist ekki hafa verið skipulagður og bendir fátt í frásögum þeirra til afskipta eða 

eftirfylgni af hálfu hópstjóra. Allan brennandi áhuga og faglega ábyrgð varðandi nýjar 

forsendur til að byggja á þeim grunni sem ferðalagið hafði byggt virtist vanta. Mörgum fannst 

þeir snúa aftur í sömu aðstæður hjá fagfólki félagsþjónustunnar þar sem viðmót þeirra væri 

óþægilegt. Í raun má segja að einn pilturinn hafi hitt naglann á höfuðið með því að líkja 

ferðalokunum við happdrættisvinning sem fagfólkið fékk en leysti ekki út. 

Niðurstöður 

Þungamiðja ferðarinnar hjá unglingunum var augljóslega ferðin sjálf og þar áttu sér stað 

mikilir sigrar. Það að geta sigrast á, sem virtust, óyfirstíganlegar hindranir, opnaði nýja sýn á 

styrk þátttakenda til vandamálaúrlausna. Flest bendir þó til þess að undirbúningshlutanum og 

eftirfylgninni hafi ekki verið nógu vel sinnt og þeir þættir lítið skipulagðir. En ferðalagið sjálft 

var vel skipulagt. En skipulagsleysið í hinum þáttunum tveimur dregur að vissu leyti úr gildi 

starfsins og er í beinni mótsögn við hugmyndina sem að baki liggur (Sigrún Júlíusdóttir, 

2002). 
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5.3. Eigindleg rannsókn á fjórum náttúrumeðferðarstöðvum 

Dr. Keith C. Russell og Dr. Dianne Phillips-Miller höfðu það að markmiði að kanna náttúru- 

og víðernismeðferðarferlið til þess að fá betri skilning á hvaða hátt meðferðin skilaði sér í 

breyttri hegðun unglinga. Rannsóknin fólst í að rannsaka fjóra staði í þrjátíu og átta daga sem 

buðu upp á náttúru- og víðernismeðferðarúrræði í Bandaríkjunum. Tólf einstaklingar á 

aldrinum 13-17 voru valdir af handahófi og fylgst var með þeim breytingum sem þeir sýndu í 

hegðun og hvernig þeim fannst útkoman vera. Rannsakendurnir voru sjö til tíu daga á 

vettvangi og fylgdust með viðkomandi aðilum. Þannig reyndu þeir að fá fram rétta sýn af 

virkninni með því að falla inn í hópinn. Þeir tóku daglega niður upplýsingar um hvernig 

skjólstæðingarnir sem valdir höfðu verið höfðu samskipti við aðra unglinga og starfsmenn. 

Rannsakendurnir tóku svo óundirbúið viðtal við skjólstæðingana þar sem spurt var m.a.: 

 

Afhverju héldu þau að náttúru- og víðernismeðferð hentaði þeim? 

Hvað fannst þeim um ferlið? 

Hvað töldu þau sig hafa lært af þessari reynslu? 

 

Rannsakendurnir tóku einnig hefbundna klíníska skýrslutöku, þar sem þeir tóku hópviðtöl við 

þá starfsmenn sem unnu með skjólstæðingunum. Þeir voru beðnir um að ræða hvort 

skjólstæðingarnir höfðu haft eitthvert gagn af náttúru- og víðernismeðferðinni og hvaða þáttur 

ferlisins hafi gert skjólstæðingnum ljóst að þeir hefðu virkilega haft gagn af. 

Rannsakendurnur höfðu svo samband við foreldra skjólstæðinganna og spurðu hvort þeim 

fyndist hafa orðið breyting á börnunum eftir meðferðina. Þau voru einnig spurð hvernig þeirra 

sýn væri á náttúru- og víðernismeðferðina og hvort þau vissu hvernig ferlið færi fram. 

  

Niðurstöðunum var raðað saman og greindar með því að nota sífelldan samanburð. Fjögur 

meginatriði komu fram við greininguna sem höfðu teljandi áhrif á skjólstæðingana og skýrir 

ferli náttúru- og víðernismeðferðarinnar og það sem stendur eftir. 

 

Fjögur helstu atriðin: 

o Tengslamyndun við leiðbeinendur og ráðgjafa. 

o Tengslamyndun við jafningja og samband þeirra á milli. 
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o Skýrari mynd á lífið með einstaklingsupplifunum í náttúrunni sem þeir 

endurspegla yfir á líf sitt heima fyrir. 

o Áskorunin, uppbygging ferilsins og erfiðleiki var eitt það mikilvægasta í 

ferlinu öllu (Russell & Phillips-Miller, 2002). 

5.4. Virkni ævintýrameðferðar á stúlkur í áhættuhóp 

Dr. Cari E. Autry prófessor í afþreyingar- og ferðamálum við háskólann í Arizona í 

Bandaríkjunum framkvæmdi þessa rannsókn árið 2001 með þeim tilgangi að kanna 

tilfinningar, hegðun og skynjun níu stúlkna á aldrinum 13-18 ára og hvernig þessir þættir urðu 

fyrir áhrifum að ævintýrameðferð lokinni. Þeirra vandamál voru meðal annars árásargirni, 

þunglyndi, skróp í skólum, brot á skilorði, ofbeldi, fíkniefnamisferli, þolendur kynferðislegrar 

misnotkunar eða annars konar ofbeldis, átröskun og/eða sjálfsmorðshugleiðingar eða -

tilraunir. Rannsakandinn hóf rannsókn sína sem sjálfboðaliði á vettvangi í fimm mánuði áður 

en hún safnaði að sér gögnum þátttakenda. 

 

Til þess að afla gagna notaðist hún við tvær upptökur við hvern þátttakenda í tilrauninni með 

allt frá 4 dögum upp í 3 vikur á milli fyrra og seinna viðtals. Notast var við 

viðtalsleiðbeiningar til að safna gögnum tengdum skynjunum, tilfinningum og framferði 

stúlknanna eftir að þær höfðu tekið þátt í upplifunum utandyra. Spurningarnar voru 

eftirfarandi: 

o Segðu mér eitthvað af sjálfri þér. 

o Hversu oft hefurðu tekið þátt í kaðlabrautinni og gönguferðunum? 

o Hversu vel kemur þér saman við aðra meðlimi í hópnum? Og stjórnendur 

kaðlabrautanna? 

o Hvernig leið þér við að taka þátt í kaðlabrautinni og gönguferðunum? 

o Hvað fannst þér skemmtilegast að gera og hvers vegna? 

o Finnst þér þú geta tekið með þér og yfirfært það sem þú hefur lært inn í 

einstaklings- og hópmeðferðina? Ef svo er hvernig? Ef ekki, afhverju? 

 

Spurningarnar þróuðust svo um leið og viðtalið hélt áfram. Rannsakandinn notaðist við 

samræmi og endurtekningar svara til að ýta undir áreiðanleika gagnanna. Gögnin voru svo 

greind með stöðugri fylgni til þess að búa til kóða sem voru settir saman til að búa til flokka. 
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Greiningin sýndi fjóra afgerandi flokka sem komu úr viðtölum við þátttakendur: 

1. Útimeðferðin með upplifunarþáttunum sem henni fylgdi kallaði fram aukna 

meðvitund eða skilning á umhverfinu og traust á þeim sjálfum sem persónum og 

öðrum. 

2. Þátttakendur öðluðust styrk með því að taka þátt í krefjandi þrautum og gönguferðum 

3. Hópvinna jókst á meðan á upplifunarþáttum stóð. 

4. Stúlkurnar komu auga á persónuleg gildi þeirra við upplifanirnar (Autry, 2001). 

5.5. Áhrif könnuð fyrir og eftir meðferð 

Jeffery R. Clark, Leonardo M. Marmol, Robert Cooley og Kathleen Gathercoal rannsökuðu 

áhrif tuttugu og eins dags náttúru- og víðernismeðferðar á unglingana. Lögð var áhersla á 

varnarviðbrögð unglinganna, skynjaða áhyggjuvalda, óæskilega persónuleikaþætti, klínískt 

sjúkdómapróf og slæma aðlögunarhæfileika. Þátttakendur voru 109 unglingar með 

hegðunarvandamál, 68 drengir og 41 stúlka. Rannsóknin studdist við hentugleikaúrtak á 

þátttakendum yfir tveggja ára tímabil. Niðurstöður voru fengnar með því að þátttakendur tóku 

tvö próf svokölluð DSQ og MACI próf fyrir og eftir meðferðina og upplifun þeirra á 

náttúrunni. DSQ kerfið var notað til þess að greina óþroskuð og taugaveikluð varnarviðbrögð. 

MACI var notað til að safna gögnum um persónuleikaþætti, áhyggjur þátttakenda, og klínískt 

sjúkdómapróf. YOQ var svo notað til þess að mæla hegðun unglinganna gegnum foreldra og 

meðferðarfagaðila. 

 

Áhrif meðferðarinnar var metin með því að nota t-próf eða tölfræðileg marktektarpróf til þess 

að bera saman muninn fyrir og eftir meðferð. Náttúru- og víðernismeðferðin sýndi töluverða 

jákvæða breytingu í óþroskuðum varnarviðbrögðum, óæskilegum persónuleikaþáttum, 

áhyggjum þátttakenda, klínísku sjúkdómaprófi og í slæmum aðlögunarhæfileikum þeirra. 

Áhrifaþáttur hvers þáttar var reiknaður út og niðurstaðan var sú að miðgildisþáttur allra 

þriggja prófanna hækkaði og  einnig jókst þol og viðbragðssvörun þátttakenda (Clark, 

Marmol, Cooley & Gathercoal, 2004). 
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5.6. Almennt um niðurstöður rannsókna í náttúrulegu umhverfi 

Rannsóknir hafa sýnt að skynjun fólks á náttúrulegu umhverfi, þar á meðal 

öræfum/óbyggðum getur haft áhrif á hvernig það lítur á svæðin, á þann hátt að það heillast af 

svæðunum og tilhneiging er sú að það lærir  betur og nær meiri árangri í slíku umhverfi. 

Ásamt því að endurnærandi máttur náttúrulegs umhverfis getur haft góð áhrif á heilsu, 

einbeitingu og virkni auk þess að hafa róandi áhrif (Kaplan & Kaplan, 1989). Slíkt er eins og 

gefur að skilja eitt af lykilatriðum þegar um meðhöndlun á unglingum með 

hegðunarvandamál er að ræða. 

 

,,Rannsóknir sýna að ævintýrameðferð sem á sér stað í víðáttumhverfi gefur betri raun sé hún 

borin saman við meðferð á stofnunum (Williams, 2000)“. 

6. Úrræði fyrir unglinga í áhættuhóp á Íslandi 

6.1. Mismunandi aðstæður einstaklinga 

Þegar aðstæður eru þannig að barn eða unglingur þarf á aðstoð að halda vegna geðraskana 

og/eða hegðunarvanda getur þjónusta fagfólks með margs konar sérþekkingu verið 

nauðsynleg bæði fyrir barnið sjálft og ekki síður foreldra, systkini og nánasta umhverfi. 

(Umhuga, 2008) En mismunandi aðstæður kalla á mismunandi lausnir. 

6.2. Barna- og unglingageðdeild Landspítalans 

Hlutverk barna- og unglingageðdeildar Landspítala (BUGL) er þríþætt: 

 

1. Meðferð í formi bráða- og sérfræðiþjónustu. 

2. Vera leiðandi í kennslu og ráðgjöf til annarra þjónustuaðila um geðheilbrigðismál 

barna og unglinga. 

3. Stunda rannsóknir.  

 

Á BUGL er unnið á þverfaglega hátt og beinist vinnan að barninu sjálfu og umhverfi þess, 

svo sem foreldrum, heimili og skóla. Unglingadeildin er ætluð unglingum allt að 18 ára aldri. 

Þar geta að hámarki dvalið níu unglingar daglangt eða allan sólarhringinn. Unglingadeildin er 

skilgreind sem bráðadeild og er opin allan sólarhringinn, allt árið um kring. Fjölbreytt úrræði 
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eru í boði á BUGL og meðal þeirra er ævintýrameðferð. En fjallað er ítarlega um hana í B.S 

ritgerð á Iðjuþjálfunarbraut Háskólanum á Akureyri (sjá Fyrri skrif 1.3.1). Ævintýrameðferðin 

hefur verið starfrækt á vegum iðjuþjálfunar frá árinu 1998 fyrir börn og unglinga á aldrinum 

10–18 ára og er hluti af meðferð bæði á göngu- og legudeild. Grunnhugmyndafræði hennar er 

upplifunarnám (experiential learning) sem felst í því að börnin læra  gegnum leik mikilvæga 

þætti í samskiptum þ.e, félagsfærni, traust og samvinnu og læra að fylgja reglum. Þetta eru 

lykilþættir til að börn og unglingar geti eignast og haldið vinum, tekið þátt í íþróttum og 

tómstundum og liðið vel jafnt í skóla sem daglegu lífi (Umhuga, 2008). 

6.3. Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa fer með stjórn barnaverndarmála í umboði velferðarráðuneytisins. Í 

reglugerð um Barnaverndarstofu segir að stofan skuli vinna að samhæfingu og eflingu 

barnaverndarstarfs. Meðal þess er að hafa yfirumsjón og eftirlit með rekstri sérhæfðra 

meðferðarheimila fyrir börn og unglinga (Barnaverndarstofa, á.á.). Meginmarkmið eftirlitsins 

er að tryggja að þjónustan uppfylli kröfur um faglegt starf og að stuðla að almennum 

umbótum í meðferðarstarfinu. Barnaverndarstofa veitir meðferðarheimilunum almenna 

faglega ráðgjöf, ýmist með heimsóknum eða símleiðis og er markmiðið að stuðla að faglegu 

og farsælu starfi (Barnaverndarstofa, á.á). 

 

Skilgreining á hugtakinu meðferð samkvæmt Barnaverndarstofu er: ,,Meðferð er sá ferill sem 

fer í gang þegar einstaklingi er boðið upp á að öðlast nýja reynslu sem miðast að því að draga 

úr sterkum neikvæðum, eyðileggjandi tilfinningum, hugsunum og hegðun, og í staðinn að 

styrkja og byggja upp jákvæða afstöðu og hegðun“ (Bryndís S. Guðmundsdóttir, 2006). 

6.4. Meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu 

Þrjú meðferðarheimili taka börn í langtímameðferð á vegum Barnaverndarstofu og öll eru þau 

staðsett á landsbyggðinni, Háholt í Skagafirði, Laugaland í Eyjafjarðarsveit og Lækjarbakki á 

Rangárvöllum. Um er að ræða rými fyrir samtals 17-20 börn á aldrinum 13-17 ára. 

Meðferðarstöð ríkisins að Stuðlum tekur 8 unglinga í einu en að auki eru þar 5 rými í 

neyðarvistun. Samtals eru þetta því  30-33 rými á stofnunum og heimilum á vegum ríkisins 

sem Barnaverndarstofa hefur yfir að ráða (Barnaverndarstofa, á.á.). 
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6.4.1 Meðferðarstöð ríkisins að Stuðlum 

Stuðlar eru til húsa að Fossaleyni 17 í Grafarvogi. Þar eru greiningar- og meðferðarúrræði 

fyrir unglinga á aldrinum 12-18 ára sem glíma meðal annars við hegðunarörðugleika, 

vímuefnavanda og/eða hafa verið í afbrotum. Ásamt mörgum öðrum ástæðum, svo sem 

erfiðleikar í þroska, langvinnir erfiðleikar í skóla, áföll í lífi barns, eða geðraskanir eins og 

þunglyndi og kvíði (Stuðlar, á.á.). Þess ber að geta að Inga Helga (kafli 1.3.5) kannaði 

aðstæður á staðnum út frá gátlista Coopers og fékk hann vægast sagt slæma útreið. 

6.4.2 Háholt í Skagafirði 

Meðferðar- og skólaheimilið Háholti tók til starfa í janúar 1999. Heimilið er í Skagafirði 22 

km frá Sauðárkróki og 300 km. frá Reykjavík. Þar er tekið á móti allt að 5 unglingum á 

aldrinum 15-18 ára og eru starfsmenn 13. Kennsla fyrir unglingana er á vegum Brúarskóla. 

Sameiginlegt vandamál skjólstæðinga er að þeir eiga við alvarlegan hegðunarvanda að stríða, 

hafa leiðst út í fíkniefnaneyslu, komist í kast við lögin, og átt í félagslegum vanda af ýmsu 

tagi. Samkvæmt samkomulagi Fangelsismálastofnunar og Barnaverndarstofu stendur 

unglingum einnig til boða að afplána fangelsisdóm í Háholti (Barnaverndarstofa, á.á.). 

6.4.3 Laugaland í Eyjafjarðarsveit 

Meðferðarheimilið að Laugalandi hefur verið rekið síðan í september 2000 og er staðsett 15 

km frá Akureyri, í Eyjafjarðarsveit. Á Laugalandi eru 12 starfsmenn og er tekið á móti 6-7 

stúlkum á aldrinum 13 til 18 ára með fjölþættan hegðunarvanda, en með því að taka aðeins á 

móti stúlkum telja þeir að meiri ró náist til að byggja upp og styrkja þeirra sjálfsmynd. 

Kennsla er á vegum Hrafnagilsskóla og er í samvinnu við Verkmenntaskólann á Akureyri 

(Barnaverndarstofa, á.á.). 

6.4.4 Lækjarbakki á Rangárvöllum 

Nýtt meðferðarheimili að Lækjarbakka á Rangárvöllum 120 km frá Reykjavík tók til starfa 

árið 2010. Þar er vistunarpláss fyrir 6-7  unglinga á aldrinum 14-18 ára sem glíma við 

alvarlegan hegðunarvanda og þar sem önnur og vægari úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda 

hafa ekki skilað tilætluðum árangri. Þar eru 13 starfsmenn og er kennsla á vegum 

Grunnskólans á Hellu. Gert er ráð fyrir að unglingur hafi áður lokið meðferð á Stuðlum. 

Hegðunarvandinn getur falist í vímuefnaneyslu, ofbeldi, afbrotum, skóla- og námserfiðleikum 

og öðrum sálfélagslegum vanda. Viðkomandi barnaverndarnefnd metur í samvinnu við 
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forráðamenn hvort forsendur eru fyrir vistun og meðferð og sækir um til Barnaverndarstofu. 

Við mat á vistunarþörf og við mat umsókna er m.a. horft til þess að unglingur sem hefur náð 

15 ára aldri þarf að samþykkja umsókn en viðkomandi barnaverndarnefnd getur að öðrum 

kosti úrskurðað ungling í meðferð (Barnaverndarstofa, á.á.). 

6.4.5 Könnun gerð á aðstæðum 

Haft var samband við forstöðumenn þessara stofnana og spurningalisti sendur, það var 

einungis á einum stað sem viðbrögð fengust, Háholti í Skagafirði. Gerð var grein fyrir 

rannsókninni og tilgangi verkefnisins. Haft var samband við hina aðilana í annað sinn og það 

bar ekki árangur. Niðurstöður verða því einungis dregnar af þeim upplýsingum sem fást á 

heimasíðum BVS ásamt upplýsingum frá Barnaverndarstofu um árangur stofnanameðferðar. 

6.4.6 Árangur stofnanameðferðar samkvæmt Barnaverndarstofu 

Þekktur vandi varðandi stofnanameðferð er samkvæmt Bryndísi S. Guðmundsdóttir hjá 

Barnaverndarstofu: 

Þekktur vandi í stofnanameðferð. Áhyggjur Barnaverndarstofu: 

• Lítill meðalárangur. 

• Sumir unglingar sýna meiri andfélagslega hegðun eftir stofnanameðferð. 

• Sumir unglingar klára ekki meðferð vegna ofbeldis og stroks á stofnunum. 

• Sumir unglingar taka jákvæðum framförum á stofnunum en taka fljótlega upp 

fyrri hegðun eftir útskrift. 

Meginniðurstöður fjölda rannsókna í heiminum! 

  Á þessum þáttum ber að taka! 

(Bryndísi S. Guðmundsdóttir, 2006) 

6.5. Þróun mála síðustu ár 

Mörgum stofnunum hefur verið lokað undanfarin ár og fá úrræði komið í staðinn. Ástæða 

fyrir uppsögn samninga á vegum Barnaverndarstofu er stundum óljós. Nefndar eru 

persónulegar ástæður í sumum tilfellum og faglegur eða fjárhagslegur ágreiningur í öðrum, til 

að mynda kom lokun á  umhverfismeðferðinni að Hvítárbakka til vegna skorts á fjárveitingu 

(Ríkisendurskoðun, 2011) Frá árinu 2006 hefur rýmunum fækkað úr 64 í 33 eða um  tæpan 

helming (Bryndísi S. Guðmundsdóttir, 2006). 

26



27 

 

 

6.5.1 Ný leið í forvarnarmálum  - Lífslistin 

Samtökin Ný leið ehf voru fengin til að sjá um meðferðarstarf fyrir ungt fólk með áhættusama 

hegðun og geð- og hegðunarraskanir árið 2006. Verkefnið bar heitið Lífslist. Um var að ræða 

tveggja ára tilraunaverkefni á sviði forvarna og styrkti félags- og heilbrigðismálaráðuneytið 

verkefnið. Að sögn Páls Biering, formanns stýrihóps um verkefnið, átti að bjóði ungu fólki á 

aldrinum 15-18 ára upp á þann kost að stunda listsköpun og þjálfun í samskiptum og lífsleikni 

í því skyni að minnka líkurnar á áhættusamri hegðun og þeim kennt að láta sér líða vel án 

vímuefna. Nota átti hugræna atferlismeðferð til að kenna unglingum nýjar leiðir til að 

bregðast við erfiðum aðstæðum og auka félagslega færni þeirr (Silja Björk Huldudóttir, 2006). 

Sú fyrirmynd sem Lífslistin byggðist á heitir „Project Self Discovery and Natural Highs“ og 

hefur reynslan af svipuðu verkefnum þótt góð og hafa rannsóknir sýnt að meðferðarúrræði, 

sem ekki fela í sér stofnanavistun, gagnast unglingum með hegðunarvandamál betur en að vist 

og meðferð á stofnun (Velferðarráðuneytið, 2006). 

Yfirlýsing frá þáverandi félagsmálaráðherra: 

„Með þessum samningi er í mínum huga verið að styrkja forvarnar- og meðferðarstarf í 

landinu, þannig að börn og unglingar eigi enn frekar möguleika til þess að eiga innihaldsrík 

og gefandi uppvaxtarár, sjálfum sér og samfélaginu öllu til hagsbóta“ (Silja Björk 

Huldudóttir, 2006). 

Yfirlýsing þáverandi heilbrigðisráðherra: 

Hún sagðist binda miklar vonir við verkefnið og hafa fulla trú á því að reynslutíma loknum 

verði niðurstaðan sú að halda því áfram. Sagði hún verkefnið ,,sérlega spennandi fyrir margra 

hluta sakir, þeirra á meðal að hér væri sjónum beint að aldurshópi sem ekki hefur verið sinnt 

með viðlíka hætti áður, í þessu felist meðferð utan stofnana, auk þess sem hér væri um að 

ræða samstarf tveggja ráðuneyta við einkaaðila“ (Silja Björk Huldudóttir, 2006). 

 

Geðheilbrigðisþjónusta nær og fjær, ráðstefna um geðheilbrigðismál 

Í ávarpi fyrir hönd heilbrigðisráðherra á ráðstefnu kom fram eftirfarandi setning sem rennir 

stoðum undir góðan árangur. „Ráðuneytið hefur síðustu tvö ár m.a. styrkt verkefnið Lífslistina 

sem vinnur með unglingum í áhættuhópum utan stofnana og hafa erlendar rannsóknir sýnt að 

slík þjónusta utan stofnanna skilar hliðstæðum árangri og er ódýrari“ (Margrét Björnsdóttir, 

2009). 
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6.5.2 Hálendishópurinn - áhættumeðferð 

Hálendishópurinn var rekinn frá 1983 sem meðferðar- og stuðningsúrræði á vegum Íþrótta- og 

tómstundaráðs Reykjavíkur (ÍTR), Félagsþjónustunnar í Reykjavík og Unglingaheimilis 

ríkisins sem var og hét og var meðstofnandi og samstarfsaðili til ársins 1992. Allt frá upphafi 

hefur hópurinn verið ætlaður þeim unglingum af höfuðborgarsvæðinu þar sem önnur 

meðferðarúrræði höfðu ekki virkað sem skyldi. Þessir unglingar áttu hvað erfiðast félagslega, 

áttu við fjölskylduvanda að etja, gekk illa að fóta sig í skóla og áttu við margvísleg 

hegðunarvandamál að stríða m.a. tilfinningatruflanir, vímuefnaneyslu og afbrotahneigð. 

 

Hálendishópurinn á rætur sínar að rekja til breskra samtaka Operation Drake Fellowship 

(ODF), sem höfðu samband við Æskulýðsráð (ÍTR í dag), árið 1982 og óskuðu eftir samvinnu 

við íslenska fagaðila þar sem þeir voru að skipuleggja bakpokaferðalag um hálendi Íslands 

með unglinga í áhættuhópi. ODF höfðu unnið mikið með atvinnulausum og ungum 

afbrotamönnum á þennan hátt. Tilraun var því gerð með íslenskan hóp og var hann kallaður 

,,Drake-hópurinn“. Tveir hópar voru sendir út til Bretlands og einn hópur kom hingað og gaf 

samstarfið mjög góða raun í fyrstu en aðstæður voru um margt ólíkar og því fór hver hópur 

sína leið en fræinu hafði verið sáð og íslenskur hópur hafði verið stofnaður sem fékk þá 

nafnið Hálendishópurinn. 

 

Íslenskar aðstæður bjóða upp á sérstakar náttúruaðstæður sem gera miklar kröfur til 

þátttakenda og þ.a.l. er um kjörnar aðstæður sem falla undir hugmyndafræði áhættumeðferðar. 

En helstu einkenni áhættumeðferða er að þær fara yfirleitt fram í náttúrunni fjarri 

mannabyggðum. Meðferðarhóparnir eru yfirleitt fámennir, innan við 16 manns meðferðis og 

er tímabilið yfirleitt 4 vikur. Þátttakendur eru samvistum allan sólahringinn og leiðir það oft 

til sterkrar sammkendar innan hópsins.  

 

Þátttakendur í Hálendishópnum þurfa að takast á við andlega jafnt sem líkamlega krefjandi 

verkefni þar sem áhættuþættir og margvíslegar þrautir eru undirstaðan. Andstreymið sem 

fylgir löngum dagleiðum fótgangandi yfir fjöll og firnindi, því að vaða yfir straumharðar ár, 

síbreytilegt og illskeytt íslenskt veðurfar gefur þeim styrk sem felur í sér sigurtilfinningu sem 

erfitt er að lýsa. Daglegu lífi borgarunglingsins er snúið á hvolf og alvaran í því að bera 

ábyrgð á sjálfum sér, farangri sínum og huga að þörfum sjálfs síns sem og hópsins tekur við 
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og gagntekur þátttakandann. Þar þarf að bera þungar byrðar, halda á sér hita, útbúa sér 

náttstað, borða óvenjulegan mat og sofa í tjöldum stöðugt í návígi við aðra. Ægifegurð og 

mikilfengleiki náttúrunnar á það til að gera lítið úr fánýti daglegs amsturs, vandamála, eymdar 

og vonleysis og tilveran blasir við í allt öðrum hlutföllum. Eitthvað sem áður virtist 

yfirþyrmandi verður smávægilegt og auðsigranlegt við slíka upplifun (Sigrún Júlíusdóttir, 

2002). 

Niðurskurður frá árinu 2009 

Hálendishópurinn var ekki tekinn með í reikninginn sem meðferðarúrræði árið 2009 þegar 

fjárveiting fékkst ekki til hópsins vegna sparnaðar Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 

Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar lét í sér heyra: 

Úrræðið var bara þegjandi látið hverfa, kannski í trausti þess að þeir sem verst eru 

settir, ná sjaldnast eyrum fjölmiðla,“... „Hálendishópurinn hefur verið á vegum ÍTR, 

en stofnanir Velferðarsviðs, Barnavernd Reykjavíkur og Þjónustumiðstöðvar hafa 

greitt fyrir unglingana sem nýtt hafa sér úrræðið. Árangur starfsins á undanförnum 

áratugum hefur verið gott þar sem Hálendishópurinn hefur samkvæmt rannsókn sem 

gerð var á vegum HÍ, í langflestum tilfellum haft jákvæð áhrif á líf þátttakenda og fékk 

bestu meðmæli starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur í nýlegri úttekt á 

barnaverndarúrræðum... (Morgunblaðið, 2010). 

6.5.3 Vantar úrræði 

Í nýlegri frétt nú síðan í apríl 2011 kemur fram að bráðainnlögnum á barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans hafi fjölgað verulega að undanförnu og þurfa börn að bíða 

lengur eftir innlögn en oft áður og að tólf börn á aldrinum 13 til 17 ára séu á biðlista. Í mars 

voru 79 börn og unglingar á biðlista göngudeildar BUGL og þar af höfðu 39 beðið lengur en í 

þrjá mánuði og var meðalbiðtíminn rúmir fimm mánuðir. 

  

Málum er forgangsraðað eftir alvarleika og er biðtíminn allt frá þremur mánuðum upp í ár 

kom fram í svari Guðbjarts Hannessonar, velferðarráðherra við fyrirspurn Guðmundar 

Steingrímssonar á Alþingi. Þá kom fram að ný mál hafi yfirleitt verið 400 til 500 frá árinu 

1998. Guðbjartur segir einnig að þrátt fyrir aukafjárveitingar og átaksverkefni hafi ekki tekist 

að vinna varanlega á biðlistunum. Þ.a.l. sé vænlegra að endurskipuleggja innri þjónustu og 

skipulag hjá BUGL með það að markmiðið að auka skilvirkni. Það er án nokkurs vafa að 

styrkja þurfi fyrsta og annars stigs geðheilbrigðis- og sálfélagslega þjónustu í nærumhverfi 
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barna og unglinga um allt land. Björt Ólafsdóttir, nýkjörin formaður Geðhjálpar segir  einnig 

að bagalegt sé að ekki skuli vera hægt að koma ungmennum til hjálpar strax, slíkt geti haft 

afar slæmar afleiðingar til lengri tíma litið (Ríkisútvarpið, 2011). 

7. Náttúru- og víðernismeðferð á Íslandi 

Íslensk náttúra er tilvalin þáttur sem viðbót í meðferðarúrræði unglinga. Óbreytt hefur hún 

upp á fjöldan allan af áskorunum að bjóða sem geta unnið að því að auka úthald og þrek 

þátttakenda, þau læra að temja sér viðeigandi viðbrögð og styrkja sig andlega við það eitt að 

takast á við ögrandi náttúrulegar aðstæður (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). 

7.1. Staðsetning 

Engey er kjörin staðsetning fyrir langtíma 

Náttúru- og víðernismeðferð fyrir unglinga 

höfuðborgarsvæðisins (sjá kort í viðauka) En 

hún er staðsett í Kollafirði (mynd 1.) og er 

næst stærsta eyjan á eftir Viðey, Hún er 5,6 

km² að flatarmáli (samkvæmt útreikningum 

fundið út með Microstation). Ástæðan fyrir vali 

á þessum stað er sú að hér er ekki langt að fara fyrir unglinga höfuðborgarinnar í meðferð og 

Engey er hæfilega tengd náttúrunni, en ekki þó afskekkt og með góða yfirsýn yfir 

höfuðborgina og um leið getur þátttakandinn í meðferðini séð sjálfan sig fyrir sér hinum 

megin við sundið taka virkan þátt í borgarlífinu að meðferð lokinni (mynd 3.)  

7.2. Landslag, gróðurfar og fuglalíf 

Ekki var unnt að fara á staðinn þar sem engar fastar siglingar eru í eyjuna enda er hún 

hafnlaus. Hins vegar styðst ég við gróðurfarslýsingu úr Náttúrufræðingnum frá 1939 og góða 

lýsingu úr strandferð Gunnar Th. : „Öll eyjan er gríðarlega þýfð og erfið yfirferðar.“ „Á 

lágeynni austanverðri er gríðarlegur njólagróður“ (2010). Í Náttúrufræðingnum kemur fram að 

Viðey og Engey séu báðar allgrónar og beri mest á túngróðri, mólendisjurtum og mýrgresi 

ásamt töluverðum strandgróðri. Alls fann höfundur 95 tegundir í eynni. (Náttúrufræðingurinn, 

1939). 

Mynd 1. Kort af Kollafirði, Engey fyrir miðju. 
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Á hæðarlínum má (Reykjavíkurborg, á.á.) sjá að hallin er mestur upp  til norðurs og er 

nokkuð snarpur halli á henni norðvestan- og norðaustan megin. Hæsti punkturinn er 18 m.y. 

sjó. Hvað varðar fuglalíf þá var þar áður fyrr lítilsháttar æðarvarp og fengust um 90 pund af 

hreinsuðum dún og var hún þá í fremstu röð varpjarða landsins (Guðrún Pétursdóttir og 

Ólafur Hannibalsson). Og í svonefndum Kollugarði (sjá kort í viðauka) verptu margar kollur 

eins og nafnið ber með sér. Þar er hóll og lágur grjótgarður hlaðinn í norðurhlutanum. Varpið 

var aðeins gengið í þurru veðri og var ,,fyrsta ganga“ gengin kringum 17. Maí en áður höfðu 

hreiðrin verið hresst við. Um það leytið fengust ,,glæný“ egg eitt úr hverju hreiðri, ef eggin 

voru fleiri en fjögur. Besti dúnnin fékkst líka í fyrstu göngu. Vargfuglar áttu leið sína í 

kringum æðarvarpið og stal hrafninn eggjum sem hann faldi og fann ekki aftur. Börnin áttu þá 

til að finn þau, eigna sér þau og kalla hrafnafelur. Hrafninn verpti ekki mikið í Engey og 

steypt var undan honum þegar til náðist. Kjóinn og veiðibjallan áttu leið sína í eynna og aðrar 

tegundir sem þar fundust voru kríur og eitthvað um teistu en aðeins ein lundahola (Baldur 

Hafstað, 1986). 

7.3. Útsýni og aðkoma 

Víðsýnt er í allar áttir út eftir Kollafirði, og norður út Faxaflóann, austur að Esjunni (mynd 2.) 

ásamt Viðey og Kjalarnesinu. Norður eftir má einnig sjá Snæfellsjökul á góðum dögum og 

fyrir sunnan er hægt að fylgjast með borginni í stúkusæti.Vestan við er svo Akurey. 

   
 Mynd 2. Esjan í austri   Mynd 3. Borgarmyndin horft í suð-vestur 

7.3.1 Aðkoma 

Ekki eru sérstök skilyrði til hafnargerðar við Engey en e.t.v. er það kostur hér. Óþarfa 

freistingar geta myndast þegar bátur liggur í bryggju. Þá er áfram hægt að notast við sömu 

aðferð og Gunnar notaði, með því að leggjast við akkeri (mynd 4.) og ferja síðan í land (mynd 

5.) Þannig verður staðurinn líka meira útaf fyrir sig. 

31



32 

 

 

 

    
  Mynd 4. Báturinn liggur við akkeri Mynd 5. Landbáturinn Fagranes í fjörunni 

7.4. Áhugaverðir þættir Engeyjarsögu 

Aðeins verður stiklað á stóru í sögu Engeyjar, þar sem meginmálið er annað hér, hins vegar 

má finna góða og ítarlega lýsingu á sögunni í ritgerð Baldurs Hafstað: Engey og Engeyingar 

einkum á 19. öld sem geymd er á Landsbókasafni. Baldur skrifaði grein úr ritgerðini Engey 

Brosir á móti þér sem notast er við hér á eftir. En eyjan á sér rætur allt frá landnámi og í 

Sturlungu er sagt að Sturla Sighvatsson hafi látið flytja skreið og mjöl úr Engey árið 1226 sem 

bendir til að þar hafi verið stunduð sjósókn allt frá þeim tíma og jafnvel kornrækt. Kirkja var 

vígð þar 1379 en lögð niður 1765. Grímur Thomsen skáld átti eyjuna um skeið en árið 1978 

var eyjan lögð undir lögsögu Reykjavíkur (NAT Norðurferðir, á.á.). Ásamt því að merkur 

hluti í skipasmíðasögunni á rætur sínar að rekja til Engeyjar. 

7.4.1 Engeyjarlagið 

Heimildir eru fyrir því að yfir sexhundruð skip og bátar hafi verið smíðaðir á seinni helmingi 

19. aldar og eitthvað fram yfir aldamótin í gríðarmikilli skipasmíðastöð sem Pétur 

Guðmundsson frá Skildinganesi (f.1786) átti upptökin að. Og á 150 árum séu talin þau skip 

sem Pétur og synir hans smíðuðu má ætla að u.þ.b. 1000 fleytur hafi verið smíðaðar í Engey. 

Hið sérstaka lag báta sem varð til í eynni ,,Engeyjarlagið“ þótti afburðagott, en Lúðvík 

Kristjánsson talaði um að þeir þótt ,,stöðugir, léttir og liprir undir árum“ en jafnframt 

,,stefnufastir á siglingu, skáru sig mjög nálægt vindi“. Og var notast við sama smíðastíl og 

Engjeyjarlagið á fleiri skipasmíðastöðum. 

 

Kristinn Magnússon var lærlingur hjá Pétri og giftist dóttur hans Guðrúnu. Hann var mikill 

athafnamaður til sjós og lands, skipasmiður, formaður, útgerðarmaður, oddviti og bóndi. Hann 
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hélt áfram að smíða skip í anda tengdaföður síns og mága og þótti með bestu skipasmíðum 

landsins og framlag hans til seglabúnaðar er ekki minna. En eftir fiskveiðasýningu sem hann 

sótti í Björgvin árið 1865 tókst honum að þróa seglabúnað sem síðar varð almennur á opnum 

bátum og skipum við Faxaflóa. Kristinn hóf jafnframt þilskipaútgerð ásamt Geir Zoëga og má 

að vissu leyti rekja hið mikla veldi Geirs til Kristins en þeir höfðu átt þrjú þilskip saman áður 

en Kristinn seldi Geir hlut sinn (Guðrún Pétursdóttir og Ólafur Hannibalsson). 

7.4.2 Byggingarsaga – íslenskur herragarður 

 
Mynd 6. Íslenskur Herragarður 

Kristinn byggði sér íslenskan herragarð (mynd 6.), sem stóð á háeynni eins og uppdráttur frá 

1878 sýnir (mynd 7.). Í ferðalýsingu frá árinu 1884 er bænum lýst skemmtilega í ferðasögu:  

Eftir hálftíma komum við í Engey. Þar sem eyjan er hæst stendur bærinn: átta burstir í 

röð, íslenskur herragarður....Teppi á gólfinu. Sófi og glæsilegt borð. Andlitsmyndir og 

málverk á fóðruðum veggjum. Já, meira að segja heiðursskjal frá einhverri sýningu 

fyrir æðardún – í stuttu máli: allt er smekklegt og snyrtilegt, langtum fínna en maður 

býst við á íslenskum bæ....Ó, að allir íslenskir bæir væru eins og þessi! (Baldur 

Hafstað, 2001) 

 
   Mynd 7. Uppdráttur af Engey teiknað 1878 af Sveini Sveinssyni 
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Tvö Myndarleg íbúðarhús úr timbri voru byggð 1896-1900, Austur- og Vesturbær (mynd 8.) 

og stóðu þau þar til þau voru brennd árið 1970 (Baldur Hafstað, 2001). 

  

 
 Mynd 8.  Austur- og Vesturbær (ljósmyndasafn Reykjavíkur). 

7.4.3 Grímur Thomsen 

Gullsmiðurinn á Bessastöðum Þorgrímur Tómasson faðir Gríms Thomsens keypti eyjuna af 

Snorra Ríka árið 1833 og var hún víst mjög dýr. Þorgrímur lést árið 1849 og virtist Grímur 

hafa lagt áherslu á að selja ekki eyjuna þó miklar skuldir hvíldu á henni og féllst móðir hans á 

það. Grímur virtist ætla að setjast þar að seinna meir. Þann 4. mars 1851 sendi systir hans, 

Guðrún, honum bréf til Danmerkur meðan hann sat í dönsku ríkisstjórninni sem á stóð: „Svo 

er Engey á sama stað og brosir á móti þér og bíður þín og þinnar ákvörðunar, hana snertir 

enginn maður.“ En hann settist aldrei að í eynni svo vitað sé og það var ekki fyrr en árið 1905 

að eyjan fór úr fjölskyldu hans (Baldur Hafstað, 2001). 

7.5. Hugmyndafræðin 

Hugmyndafræðin byggist á því að tengja unglingana við sjálfa sig og ræturnar og hefur 

fyrirmynd sína í Náttúru- og víðernismeðferðarforminu sem lýst hefur verið hér að framan. 

Með því að hafa staðsetninguna við sjóinn er strax komin tenging við ræturnar. Hafið hefur 

einnig róandi áhrif og litadýrðin sem getur skapast við endurspeglun frá hafinu, ásamt 

stórkostlegu sólarlagi við sjóndeildarhringinn gerir þetta að tilvöldum stað fyrir 

enduruppgötvun á því sem náttúran hefur upp á að bjóða. 

7.5.1 Tengslamyndun er lykillinn 

Það mikilvægasta fyrir unglinga sem lent hafa utanveltu er heilbrigð tengslamyndun og þegar 

unglingar í þessum sporum hafa verið spurðir hvað það sé sem þeir þarfnist mest, svara þeir 
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að það sé að eignast vin (Elín Ebba Ásmundsdóttir, samtal 21. mars 2011). Möguleikarnir eru 

nokkrir í stöðunni til að heilbrigð tengslamyndun geti átt sér stað, en það er nokkuð ljóst að 

best er að krakkarnir fái að tengjast fólki sem hefur öðruvísi bakgrunn en þau og hafi annað 

og meira uppbyggjandi að deila með þeim heldur en sögum af síðasta skralli. Þá koma inn í 

tveir raunhæfir möguleikar:  

1. Að fá erna eldri borgara til að búa á meðal unglinganna og kynnast þeim, deila með 

þeim sögum og mynda þannig heilbrigð og dýrmæt tengsl fyrir báða aðila. 

2. Að gera staðinn að áfanga innan tækniskóla þar sem valdir nemendur geti sótt þar 

ýmis námskeið m.a. í fornum byggingaraðferðum. Þannig væri stofnanastimpillinn 

alfarið tekinn af svæðinu. 

7.5.2 Náttúruleg samvera 

Best er að samveran sé náttúruleg til þess að hún virki best, ekki fastmótuð dagskrá. Þannig 

verða tengslin sem myndast sönn. Hraustir eldri borgarar sem ekki eru tilbúnir að fara á 

elliheimili og finnst þeir hafa nóg að gefa ættu helst heima innan um krakkana en ekki vera 

gestir sem koma í heimsókn. Staðreynd er að jafnmikilvægir hlutir gerast þegar ekki er um að 

ræða skipulagðan samverutíma heldur þess á milli (Elín Ebba Ásmundsdóttir, samtal 21. mars 

2011). Þannig er mikilvægt að skapa slíka aðstöðu, þar sem þau eldri gætu deilt með 

unglingunum sinni ómetanlegu þekkingu og boðið hana fram óumbeðin þegar aðstæður leyfa. 

Umhverfi þeirra myndi þá vera hannað þannig að eldri og yngri einstaklingarnir myndu sífellt 

vera að rekast á hvort annað t.d.  þau eldri væru að vinna að einhverju við sjóinn og hin yngri 

myndu bjóða fram aðstoð sína af fúsleik. 

7.6. Meginþema – Sagan endurvakin jafnt sem sálin 

Meginþemað byggist á því að þátttakendur í Náttúru- og víðernismeðferð ásamt 

leiðbeinendum, utanaðkomandi fagaðilum, eldra fólki með þeirra dýrmæta reynslu sjá um að 

endurbyggja Engey í takt við merkustu söguna og gera staðinn með þeim tíma sem það tekur 

að ferðamannastað. Viðmiðunartímabil er 20 ár. Frumforsenda er þó að áður en þetta getur 

gerst þarf aðstaða að vera byggð fyrir þátttakendur og tilvalið að byggja hana í klassískum stíl 

með fyrirmynd læknisbústaðarins á Kleppi (mynd 9.) sem reistur var fyrir lækni og annað 

starfsfólk fyrsta geðsjúkrahúss á Íslandi (Bragi, á.á) Staðsetning hans er best farið á háeynni 

með yfirsýn yfir eyjuna þar sem Austurbær og Vesturbær voru staðsettir áður (mynd 8.) 

Uppbygging sögunnar ásamt annarri menntun og heilsueflingu verður undirstaðan og mun 
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slíkt vera hvatning fyrir þátttakendur, að fá að byggja eitthvað sem fær að standa um ókomna 

framtíð. 

 
 Mynd 9.  Læknisbústaðurinn á Kleppi sem fyrirmynd 

7.6.1 Meðferðardagskrá 

Dögunum er skipt í meðferðardaga og upplifunardaga, á meðferðardögum eru upplifanir 

endurvaktar og hópar og einstaklingar deila með öðrum reynslu sinni. Á upplifunardögum eru 

þátttakendurnir annaðhvort að taka þátt í uppbyggingu svæðisins eða að styrkja sjálfa sig. Þeir 

takast á við fyrri skoðanir sínar og skynjanir í framandi umhverfi jafnt í hóp sem einstaklingar 

og færa það yfir á önnur svið lífsins sbr. eigindi Michael Gass úr kafla 4.4.1 

7.6.2 Uppbygging svæðis 

Lykilþáttur í uppbyggingunni verður að byggja upp íslenskan herragarð ásamt matjurtargarði 

fyrir þátttakendur að sjá um (mynd 10.) og nota til byggingarinnar fyrsta flokks endingargott 

timbur og hráefni, hann verður staðsettur í smá lægð neðan til fyrir eyjuna miðja til varnar 

ágangi norðanáttarinnar. Þar koma fagaðilar að og fá áhugasama þátttakendur í meðferðinni í 

lið með sér. Þá verður einnig settur upp reykkofi og trönur til að verka þann fisk sem veiddur 

verður af sjómönnum í samvinnu og fá áhugasamir jafnvel að fara með í túr. Þessi fiskur 

verður svo seldur í land eða nýttur að hluta.  
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Mynd 10. Íslenskur herragarður með matjurtargörðum, Esjan í Bakgrunni (© Davíð Þór Guðmundsson, 2011 

 

Annar mikilvægur þáttur í uppbyggingu svæðisins verður að hanna minnisvarða um 

Engeyjarlagið (mynd 11.), þennan merka skipasmíðastíl sem setti sinn stimpil á söguna. Um 

leið væri tilvalið að útbúa minnisvarðann þannig að hægt væri að tengja saman við 

stjörnuskoðun. Með þessu er hægt að glæða áhuga þátttakenda sem annarra áhugasamra á því 

sem er fyrir utan jörðina og gera þeim í hugarlund hversu mikill kraftur býr að baki sköpunar 

heimsins samkvæmt Biblíunni, smæð manneskjunnar, vandamála hennar í stórri heild og um 

leið efla trú á stuðning æðri máttar til heilbrigðari lífstíls, eflingu sjálfsöryggis og aukinnar 

hamingju. 
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 Mynd 11. Engeyjarlagið minnisvarði – stjörnukíkir í stýri  

 (© Davíð Þór Guðmundsson, 2011) 

 

Þriðji og síðasti meginpartur í endurvakningu sögunnar verður helgaður Grími Thomsen. Það 

verður gert með því að gera trjálund í suðurendanum (mynd 12.). Hann getur verið með völdu 

ljóði eftir hann eða frægu setningunni sem systir hans skrifaði (sjá 7.4.3) Tilvalið verkefni 

fyrir þátttakendur að læra hellulögn og skiltagerð. Ásamt því að gróðursetja ávaxtatré við 

lundinn, gera tilraunir og fylgjast með því dafna. 

  

 
  Mynd 12. Grímslundur © Davíð Þór Guðmundsson, 2011 
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7.6.3 Uppbygging sálar – stigskipt áskorun  

Nauðsynlegt er fyrir unglingana að læra að taka ábyrgð á gjörðum sínum og verður það gert í 

formi áskorana af ýmsu tagi. Meðal annars þurfa þau að verja ákveðnum tíma úti í náttúrunni í 

suðurenda eyjunnar því það er eins langt frá aðalbyggingunni og hægt er, þar sem þau þurfa 

að setja upp tjaldbúðir og bjarga sér sjálf í litlum hópum undir eftirliti. Þar fær hver 

einstaklingur hlutverk sem gagnast áskorunarhópnum, einn fer á veiðar, annar sér um að 

kveikja bál og tjalda, sá næsti sér um að finna til meðlæti og elda matinn, hver hefur sína 

ábyrgð gagnvart sjálfum sér og hópnum. 

Stigskipting- Við það að skrá sig í meðferðina hefur hver þátttakandi meðferðina á fyrsta 

stigi sem við köllum Kjóastigið með vísun í fugla eyjunnar. Á því stigi fær einstaklingurinn 

kennslu um hvernig mögulegt er að komast á næsta stig. En til þess þarf nemandi að takast á 

við reiði og gamlar hugsanir og læra að skilja mikilvægi þess að koma orðum á tilfinningar 

sínar. Slíkt gerir hann með samskiptum við aðra þátttakendur sem hafa verið lengur og öðlast 

reynslu. Hann þarf einnig að viðurkenna að það hafi verið vegna umhyggju sem hann var 

sendur í meðferð. Lögð er áhersla á hvatningu frá eldri þátttakendum. Þeir benda nýliðum á 

mikilvægi þess að takast á við þrautir og áskoranir og reyna að vekja með þeim 

ábyrgðartilfinningu, því aðeins þannig geti þeir unnið sig upp í næsta stig sem á eftir eða 

Lundastigið og svo lokastigið sem er Arnarstigið (Aspen Achievement Academy, á.á.). 

Arnarstigið fellst í sjálfstæði, leiðtogahæfileikum og aukinni visku. En ernir erum einmitt 

þekktir fyrir leiðtogahæfileika sína og skarpa sjón. Ernirnir í meðferðinni hafa komist svo hátt 

að þeir eru færir um að sjá vandamálin áður en þau gerast. Með þeim hugsunarhætti verður 

ákvörðunartakan skýrari og afleiðingar hennar leiða af sér heilbrigðar jákvæðar tilfinningar 

frekar en neikvæðar. 

Við það að komast í Arnarstigið öðlast þátttakandinn meiri heiður og viðurkenningu en á fyrri 

stigum, haldnar eru uppákomur honum til heiðurs og stuðla þær að tilfinningum sem 

einnkennast af öryggi og tilfinningu fyrir því að hafa áorkað einhverju sem máli skiptir. 

,,Örninn“ finnur fyrir ábyrð og auknu sjálfsáliti sem mun fylgja honum eftir að meðferðinni er 

lokið (Aspen Achievement Academy, á.á.). 
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7.6.4 Menntun 

Með því að hafa uppbyggingu svæðisins hluta af útimeðferð unglinganna stendur þeim til 

boða sem hafa heilsu og vilja til að afla sér menntunar í smíðum, rafvirkjamenntun, 

pípulagnamenntun, allt hluti af uppbyggingu útihúsa og öðru því tengdu. Einnig verður þeim 

sem eru listhneigðir gert kleyft að hanna og skapa, til að mynda með því að útbúa sitt eigið 

lógó fyrir námskeiðið (mynd 13.), skúlptúra með því sem þau finna í fjörunni. Og í ljósi fjölda 

grastegunda og blóma á eyjunni er tilvalið að safna í plöntusafn eða hanna skemmtilega 

blómvendi.  

 
Mynd 13. Þáttakendur hann sitt eigið lógo (© Davíð Þór Guðmundsson, 2011) 

 

Lýðheilsuskóli er annar möguleiki. Klára fögin á sex vikum þar sem mörg þeirra eru ekki með 

þolinmæði eða þroska til að vera heilan vetur í skóla. Velja sér það sem þau hafa áhuga á. 

Valfög frá tækniskólanum, ,,normalisera“ meðferðarformið, opið fyrir alla en á svæðinu væri 

möguleiki á meðferð fyrir þá sem þyrftu á því að halda. 

7.6.5 Íþróttir 

Nauðsynlegt er að huga að styrkingu líkama eins og andans en það er gert m.a. með því að 

útbúa þrautaslóða með fánum, engin stórframkvæmd, og verður þetta í raun þrekraun fyrir 

flesta að hlaupa í þúfunum, heildarhringurinn kringum eyjuna er um 4 km. Jafnframt hafa 

kaðlabrautir sýnt sig vera að gera mjög góða raun í náttúru- og víðernismeðferðum í ljósi 

rannsóknanna fyrr í verkefninu og sniðugt væri að koma fyrir einni slíkri 
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7.6.6 Uppihald 

Undirstaða mataræðis verður heilsusamlegt fæði mestmegnis úr matjurtagörðum og úr hafinu 

í kring ásamt aðsendum mat. En tekið skal fram að engar unnar matvörur verða í boði þar sem 

holl næring er mjög mikilvæg í enduruppbyggingu. Trillusjómaður sér krökkunum fyrir 

hráefni sem þau verka á staðnum á trönum að gömlum sið, til að mynda harðfiskverkun og 

einnig verður reykskúr byggður og nýttur. Einnig verður í boði fyrir þá sem hafa áhuga að 

fara á veiðar að slást í för á bátinn. Þá geta þáttakendur unnið sér inn vasapening við sölu á 

umfram hráefni. 

7.7. Umhverfisþættir 

7.7.1 Umhverfisskynjun (Environmental Perception) 

Í Engey eru allskyns náttúruhljóð í kringum svæðið, fegurð umhverfisins og snerting við 

náttúru sem geymir sögu Reykjavíkur í loftinu. Í Engey er einnig hægt að heyra fjarlægan nið 

úr borginni. Margt í umhverfinu gleður augað til að mynda auðugt fuglalíf, fögur fjallasýnin 

og sjóndeildarhringurinn  allt í kring. Snerting við óspillta náttúruna og möguleikinn á að tipla 

um svæðið án óþarfa áhyggna gerir það að verkum að í Engey myndast ein heild milli 

einstaklingsins og náttúru og tilfinning fyrir upprunanum verður sönn. 

7.7.2 Umhverfisskilvit(Environmental Cognition) 

Með uppbyggingu svæðisins í Engey og skiptingu þess í ákveðna reiti í huganum þróar 

þátttakandinn með sér skilvit á umhverfinu og býr til hugarkort af svæðinu. Sterkar tengingar 

myndast við einstaka staði og einstaklingurinn fer að þekkja staðinn eins og lófann á sér og 

eiga sér uppáhalds íverustaði. Rýmistengdur skilningur á umhverfinu verður fullkominn og 

tilfinning fyrir vegalengdum og þægilegustu leiðum verður sterk. 

7.7.3 Umhverfishvatar (Environmental Stimulus) 

Í Engey er nálægðin við sjóinn, niðurinn í hafinu hvað mest örvandi en um leið róandi á þann 

sem þar býr. Skynjunarþættirnir greina mismunandi hvata í nátttúrunni allt frá fjörunni upp á 

hæsta punkt. Með stöðugri uppbygginga nýrra þátta á eyjunni eykst hvatinn frá umhvefinu, 

ævintýraþrá og ímyndunarafl fær lausan tauminn og nýjir umhverfishvatar hjálpa til við að 

örva skynfæri sem hafa brenglast vegna slæmrar lífsreynslu. Skynfærin fá því nýja hvatningu 

sem eykur þol þeirra og getu til að móttaka nýja og heilbrigða örvun frá umhverfinu. 
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7.7.4 Upplifun (Experience) 

Fjöldinn allur af fjölbreytilegum upplifunarþáttum er nauðsynlegur hluti af 

meðferðarúrræðinu í Engey. Og mun það byggjast upp á líkamlegum sem hugarfarslegum 

reynsluþáttum. Þar mun reynslan vera í formi áskorana, matargerðar, nýrra leiða til að takast á 

við vandamálin og í ljósi fyrri rannsókna hvað varðar hæfni til breytinga með nýjum og 

fjölbreyttari upplifunum ætti vitsmunalegur þroski að aukast í Náttúru- og 

víðernismeðferðinni í Engey. Vandamálaúrlausn eykst og með nýrri reynslu lærir 

einstaklingurinn að yfirfæra lærdóminn yfir á raunverulegar aðstæður í sínu lífi. 

Viðbragðageta eykst og trúin á möguleika á sigri eftir að hafa tekist á við áskoranir, í formi 

kaðlabrauta, göngu- og hlaupatúra gerir það að verkum að komandi lífsins þrautir virðast 

yfirstíganlegar. Hæfileikar eru uppgötvaðir og virkni í hóp og samkennd með öðrum gerir 

einstaklingum kleift að treysta öðrum um leið og aukið sjálfsöryggi næst. 

7.8. Samantekt á Engey Náttúru- og víðernismeðferðarmiðstöð 

Með því að taka fyrir Engey í Kollafirði, endurvekja merkilegan hluta sögu hennar og gefa 

henni nýtt líf er óhætt að segja að eyjan geti hjálpað fólki á öllum aldri með því að gera 

eitthvað sem er varanlegt. Það er einnig mikilvægt að hafa í huga að íslensk Náttúru- og 

víðernismeðferð með sama hætti og hér hefur verið kynnt gæti gengið á mörgum öðrum 

stöðum á landinu með sömu hugmyndafræðilegu uppbygginguna. Hægt er að endurvekja 

söguna um leið og hópar sem eiga erfitt að fóta sig í samfélaginu eru studdir og gerðir að 

virkum þjóðfélagsþegnum áður en þeir eru sendir aftur út á klakann. 

 

Sterk áhersla verður lögð að á eftirfylgni og góðan skipulagðan undirbúning. Enginn er 

neyddur til að fara heim sé hann ekki tilbúinn. Einstaklingar þurfa mislangan tíma í meðferð 

og verður þörfum hvers og eins sinnt þannig að heilbrigð tengslamyndun hafi örugglega átt 

sér stað og eitthvað raunverulegt taki við við komuna heim.  
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Mynd 14. Engey náttúru- og víðernismiðstöð þemamynd og útsýni (© Davíð Þór Guðmundsson, 2011) 

 

1. Miðstöð/gisting 

2. Kaðlabraut 

3. Íslenskur herragarður 

4. Lundur Grímur Thomsen – gróðursetning 

5. Áskorunarsvæði - Camping 

6. Minnisvarði/stjörnukíkir 

7. Hjólastígur og gönguslóði/hlaupabraut 

8. Reykkofi 

9. Trönur 

8. Samantekt  

Spurningar sem settar voru fram í upphafi eru hér settar fram aftur með svörum sem byggjast 

á fyrrgreindum rannsóknum og athugunum. 
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8.1. Hvernig er núverandi meðferðarmynstur að virka í ljósi 

þess hversu mikilvæg unglingsárin eru í uppbyggingu 

sjálfsmyndar? 

Núverandi stofnanaform hefur sýnt sig skila takmörkuðum árangri eins og fjölmargar 

rannsóknir sýna. Einhver ástæða hlýtur að vera fyrir því að reksturinn gangi ekki sem skyldi 

og fjárveitingar eru óáreiðanlegar. Það hefur komið fram í fjöldamörgum rannsóknum sem 

Barnaverndarstofa hefur bent á að hefðbundið stofnanaform er ekki að virka sem skyldi og í 

ljósi þess hafa margar nýjungar verið prófaðar. Einhverra hluta vegna hafa þær þó aðeins 

verið skammvinnar hér á landi og er það áhyggjuefni út af fyrir sig þar sem unglingsárin eru 

eitt mikilvægasta skeið í mótun okkar sem persónu og því brýnt að vel sé staðið að þessum 

málaflokki. Í meðferð byggja unglingar sem eiga erfitt, upp heilbrigða sjálfsmynd sína, og ná 

heilsu. Það er grundvöllur fyrir því að þeir geti orðið virkir samfélagsþegnar og gefið af sér. 

Glæpsamleg áhættuhegðun hefur byggt upp brenglaða sjálfsmynd sem gerir það að verkum að 

áhætta er það sem lífið snýst um. Í því ljósi getur endurnýjun helst átt sér stað í álíka 

aðstæðum og getur náttúrulegt víðernisumhverfi verið aðlaðandi fyrir unglinga sem sækjast í 

áhættu. Að bjarga sér í náttúrunni felst mikið til í áskorunum eins og komið hefur fram og 

þjónar þá umhverfið því hlutverki að grípa skilningarvit einstaklingsins föstum tökum og 

aukning í móttökuhæfni örvunar frá umhverfinu á sér stað og vandamál líðandi stundar bogna 

í samanburði við nýja reynslu. 

8.2. Hver eru áhrif náttúrumeðferðar á unglinga með hegðunar-

vandamál? 

Rannsóknir sýna að í meðferðum eins og Náttúru- og víðernismeðferð er einn mikilvægasti 

þátturinn sá að tengslamyndun á sér stað við alla aðila. Tengslamyndun á sér stað við 

leiðbeinendur og ráðgjafa jafnt sem jafningja. Þátttakendur fá skýrari mynd á lífið með því að 

upplifa þætti í náttúrunni sem þeir geta svo endurspeglað yfir á líf sitt heima fyrir. Þau taka 

þátt í áskorunum sem reynast þeim erfið andlega og líkamlega og það er að skila sér í auknum 

styrk og getu til að takast á við raunverulegar aðstæður heima fyrir. Það kom einnig vel fram 

að upplifunarþættir sem fylgdu meðferðinni kölluðu fram aukna meðvitund og skilning á 

umhverfinu, traust þeirra óx bæði sjálfstraust og þau lærðu líka að treysta öðrum. Samkennd 

jókst á meðan upplifunarþáttum stóð og upplifanir öðluðust persónulegt gildi. Náttúru- og 
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víðernismeðferð hefur einnig sýnt að almennur þroski vex og viðbrögð verða önnur, og 

áhyggjur minnka. Einnig sýndi rannsóknin á Hálendishópnum hér á landi að áhrifin voru góð 

á meðan meðferðinni stóð og sýndu unglingarnir fljótlega merki um aukinn styrk, þau fóru að 

opna sig og tóku miklum jákvæðum breytingum í hegðun. Eina sem er varðandi hugmyndina 

á bak við lausnir í meðferðarmálum unglinga að hún þarf að innihalda meira en 

,,meðferðarhnykk“, hnykkurinn er góður út af fyrir sig en það er tímabundið ástand ekki 

varanleg lausn. 

8.3. Hvernig er hægt að ná fram jákvæðu hegðunarmynstri í  

íslensku umhverfi í meðferð unglinga í ljósi ofangreindra 

rannsókna?  

Það er augljóst að Náttúru- og víðernismeðferð er margslungið meðferðarmynstur sem  væri 

kjörin viðbót í íslenskt samfélag, þá í ljósi niðurstaðna úr rannsóknum sem einstaklingsmiðuð 

meðferð, þar sem í sumum tilfellum þarf langtímalausn en öðrum dugar styttri meðferð. 

Mikilvægt er að taka ekki út einstaka hópa heldur vinna með heildina, eins og áður kom fram, 

og til áhersluauka, samkvæmt úttekt á vegum Hlutverkaseturs var það að eignast trausta vini 

það mikilvægasta í augum fólks sem glímir við geðsjúkdóma og samskonar erfiðleika (Elín 

Ebba) Með því að blanda saman þremur þáttum sem hafa gefið góða raun er hægt að skapa 

meðferðarmynstur sem gerir öllum gott jafnt unglingunum sem samfélaginu öllu.  

Þessir þrír þættir eru: 

1. Náttúru- og víðernismeðferð og hugmyndafræðin á bakvið hana. 

2. Tengslamyndun við aðra hópa, eldri borgara og jafnaldra. 

3. Verkleg þjálfun í iðngreinum meðan ræturnar eru kannaðar og endurhannaðar. 

9. Umræður 

Það er ýmislegt hægt að læra af þessum rannsóknum og yfirferð um málefnið hér á landi eins 

og staðan er í dag. Hálendishópurinn stendur að vissu leyti upp úr í þeim meðferðarúrræðum 

sem prófaðar hafa verið hér og það er skoðun mín að þeir hafi komist einna næst því að skapa 

úrræði sem virkilega skilar sér til lengri tíma. Það voru þó nokkrir hnökrar á undirbúningi og 

eftirfylgni eins og kom fram í rannsókn Sigrúnar. Að auki er tveggja vikna hálendisferð engin 

töfralausn heldur er þar um að ræða ferð byggða á upplifunum og sigrum sem einkenna 

Náttúru- og víðernismeðferðarformið. 
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Það er einnig umhugsunarvert að velta fyrir sér spurningum eins og:  

 Afhverju heyrir maður aldrei jákvæða umfjöllun um meðferðarúrræðin sem standa til 

boða í dag, hvað veldur? 

 Hversvegna eru fjármagnsveitingar stöðvaðar í nýjungum sem hafa skilað góðum 

árangri og með mikila reynslu og  rannsóknir að baki? 

Það er því mín sýn og trú í ljósi reynslu og rannsókna á Náttúru- og víðernismeðferðum að 

meðferðarform sem slíkt eigi vel upp á pallborðið hér. Með því að aðlaga það að íslenskum 

aðstæðum og taka okkar einstöku sögu með í myndina er hægt að skapa langtíma 

meðferðarform sem virkar og er um leið áhugavert og hvetjandi fyrir þá sem þurfa á slíkri 

hvatningu að halda. Það þarf að vera spennandi að takast á við lífið og áskoranir og ný reynsla 

eru mikilvægir þættir í því að byggja upp fyrri styrk. Lífið í óreglu er oft spennandi fyrir 

unglinga og það er einmitt spennan sem dregur þá með sér niður í svaðið á endanum. Af 

hverju ekki að gera lausnina út úr vandanum spennandi á raunverulegan hátt, þannig að 

unglingurinn sjái blekkinguna á bakvið falska spennu glæpa og fíkniefna?  

10. Lokaorð 

Unglingar landsins eru undirstaða framtíðar Íslands sem þjóðar og mikilvægt er að hver og 

einn einstaklingur fái að taka þátt í að móta framtíðina. Allar mögulegar leiðir þarf að kanna 

til að hlúa að þessum viðkvæma hóp og stöðugt má gera betur. En það er nokkuð ljóst að 

ekkert kemur í staðinn fyrir okkar ástkæru fósturjörð og með því að nýta hana í átt að bættri 

heilsu og þroska unglinga þjóðarinnar er hægt að tryggja tengsl sem eru, þótt allt annað þrjóti, 

órjúfanleg. Það er af mörgu af taka í eins viðamiklu máli eins og hér hefur verið aðeins tæpt á, 

en eitt er nokkuð víst að mikilvægt er að þessi mál séu rannsökuð ofan í kjölinn og sífelld 

eftirfylgni sé með þeim. Þannig er hægt að tryggja að á öllum tímum séu meðferðarúrræði 

unglinga eins og best verður á kosið en ekki aðeins til að halda í fastar venjur því að 

rannsóknir hafa sýnt að meðferðarúrræði sem ekki fela í sér stofnanavistun gagnist unglingum 

með hegðunarvandamál betur en vist og meðferð á stofnun (Milkman & Wanberg, 2005). 
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