
Ævintýri enn gerast!  

-Um tengsl, ávinning og sögu ævintýranáms í 
tómstundastarfi unglinga- 

Þórleif Guðjónsdóttir 

Lokaverkefni til BA-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 



Ævintýri enn gerast! 

Um tengsl, ávinning og sögu ævintýranáms í tómstundastarfi unglinga  

Þórleif Guðjónsdóttir 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í Tómstunda- og félagsmálafræði 

Leiðsögukennari: Jakob Frímann Þorsteinsson 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2012 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ævintýri enn gerast!  
 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs við íþrótta-, 
tómstunda- og þroskaþjálfadeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2012 Þórleif Guðjónsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Bóksala Menntavísindasviðs 

Reykjavík, Ísland, 2012 



4 
 

Útdráttur: 
 
Verkefni þetta er rannsóknarritgerð sem byggir á heimildum til BA prófs við íþrótta-, tómstunda- 

og þroskaþjálfadeild. Unnið var eftir rannsóknarspurningunni: Hvað er ævintýranám og 

hvaða hlutverk hefur það í tómstundastarfi fyrir unglinga? Markmiðið var því að útskýra 

ævintýranám og hvernig það getur haft áhrif á þroskaferli unglinga. Ég skoðaði rannsóknir og gat 

tengt krísur unglingsáranna við ævintýranám og fann skýra tengingu á milli jákvæðra áhrifa í 

bæði félagslegum og tilfinningalegum þroska þar sem notuð voru ævintýratengd verkefni. 

Með þessa vitneskju að leiðarljósi tel ég mig geta haldið því fram að tilvalið sé að nota 

ævintýranám í tómstundastarfi unglinga. 
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Formáli:  
 
Ég valdi mér þetta verkefni einkum af tveimur ástæðum. Annars vegar hef ég mikinn áhuga á 

útivist og hins vegar finnst mér afar mikilvægt að samfélagið samanstandi af upplýstum 

einstaklingum, sem líður vel í eigin skinni, geta unnið í hópi og sagt skoðanir sínar. Í framhaldi 

af þessu verkefni langar mig að gera meira með það, hvort það verður í formi 

ævintýranámsskeiðs eða tengist ævintýrameðferðum á einn eða annan hátt veit ég ekki enn 

þá. Þetta verkefni hefur tekið langan tíma og eru nokkrir aðilar sem ég vil þakka því annars 

hefði það aldrei orðið að veruleika. Ég vil byrja á að þakka Silju Rut Jónsdóttur og Sigurbjörgu 

Kristjánsdóttur yfirmönnum mínum fyrir mikinn sveigjanleika í starfi á þessari önn. 

Bekkjarfélögum mínum fyrir að létta lífið á erfiðum stundum með afar súrum húmor. 

Leiðbeinanda mínum: Jakob Frímann Þorsteinsson fyrir að leiða mig alltaf aftur inn á beinu 

brautina. Sigurði Guðmundssyni, hjá ungmennafélaginu og Erlu Dürr, landsspítalanum fyrir 

mikilvægar upplýsingar. Einnig vil ég þakka Mömmu, pabba, Steinunni, Ingimar og Katrínu 

fyrir að vera æði. Síðast en allra síst vil ég þakka þér, Sindri sveinn fyrir allt lakkrís dúndrið.  

Njótið lestursins.  
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Inngangur  

 

Að vera úti í náttúrunni er afþreying sem kemur huganum á flug og opnar fyrir hugleiðingar 

af ýmsum toga á borð við hvers vegna rákirnar í fjallinu liggja svona en ekki hinsegin. Það er 

áhugavert að sjá forsögu jarðarinnar með því að skoða jarðlög og skemmtilegt að finna 

fjólublátt blóm og velta því fyrir sér hvort það heiti gleym-mér ei eða bláklukka. Það er 

gaman að líta niður og sjá hvort ekki finnist ber, hvort ekki sjáist dýr á vappi, hvort sólin skíni 

eða hvort það rigni. Það er gaman að horfa upp eftir himinháu fjalli áður en lagt er í hann, 

klifra svo upp fjallið og komast niður, næst þegar farið er fram hjá fjallinu fyllist ég stolti og 

hugsa þetta gat ég. Allar þessar athafnir kalla einmitt fram þessar tilfinningar sem ýta undir 

vellíðan.  

    Umfjöllun mín um ævintýri og þroska tengjast því að mér finnst ég verða betri manneskja 

þegar ég nýti verkfæri náttúrunnar til athafna. Þannig finnst mér ég ná góðri tengingu við 

sjálfan mig, ég þroskast og verður ljóst að hvorki peningar né nútímaþægindi veita vellíðan af 

þessu tagi. Með þessum skrifum langar mig að varpa ljósi á það hvað það er sem fær mig til 

að líða svona. Í þessu samhengi finnst mér fyrst og fremst hamingjan mikilvæg og mér finnst 

einnig mikilvægt að allir fái að njóta hennar. Mér finnst samfélagið skyldugt til að hjálpa 

einstaklingum að komast til manns, læra að virða náttúruna, fá tækifæri til þess að lifa 

hamingjusömu lífi og verða virkir þátttakendur í samfélaginu. Uppeldislega séð spilar skólinn 

þar stórt hlutverk og er mikilvægt að börn fari í skóla og læri að lesa og skrifa. Skólinn er ekki 

eini áhrifavaldur í lífi ungmenna og sést það best á því hvað ungmenni hafa mikinn tíma 

aflögu eftir að skóla lýkur (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 

2009:1). Meginmarkmið ævintýranáms eiga vel við þessar hugleiðingar mínar því þau snúa 

að tilfinninga-, persónuleika- og félagsþroska og hvernig er hægt að hafa áhrif á þroskann og 

um leið auka sjálfsálit, sjálfstraust og samskiptahæfni einstaklinganna (Sutherland og Stroot, 

2010:153).  

    Árið 1924 sagði John B. Watson að allir gætu lært og hægt væri að kenna hverjum sem er 

að verða læknir, lögfræðingur eða þjófur án þess að tillit væri tekið til hæfni, getu eða 

kynþáttar (Berger, K.S., 2011: 38). Við erum alltaf að læra daginn út og daginn inn. Reynsla 

og upplifanir sem við verðum fyrir úr daglegu amstri móta hugsanir okkar og gjörðir. Þegar 

við lærum erum við að kynnast nýju viðfangsefni og þroska um leið ýmsa þætt í okkar fari. 
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Eins og maðurinn er nú misjafn þurfum við misjafnar leiðir til þess að kynnast viðfangsefninu 

og ná fram þroska. Mestan hluta mannkynssögunnar hefur maðurinn lært með því að 

framkvæma en ekki með því að lesa um hlutina í bókum. Menn lærðu dagleg störf eins og 

veiðar eða landbúnað í gegnum munnleg samskipti, beina líkamlega reynslu og með því að 

fylgjast með og herma eftir þeim sem reyndari voru. Með iðnbyltingunni fóru kröfur 

samfélagsins að breytast og samfélagið þarfnaðist fólks sem gat starfað í verksmiðjum og 

einbeitti menntakerfið sér að því að koma upp fólki sem hlýddi og var vel upplýst en kenndi 

því ekki að vinna í hópi né að vera skapandi. Í dag eru áherslurnar allt aðrar því það er sama á 

hvaða vettvangi er unnið, það er alltaf lagt upp með að einstaklingur geti unnið í hóp, hugsað 

í lausnum, hafi hæfni til samskipta og gott siðferði (Prouty, 2007: 4-5).  

    Þessar tvær aðferðir hafa nú verið settar í fræðilegt form og kallast: Hlutstætt nám og 

óhlutstætt nám. Hlutstætt nám er þegar stór hluti af lærdóminum felst í því að framkvæma, 

þ.e. með því að prófa hluti, fylgjast með öðrum, biðja um ráð, æfa sig og nýta sér þá reynslu 

sem einstaklingur hefur orðið fyrir. Hin leiðin, óhlutstætt nám er að lesa, hlusta, taka þátt í 

umræðum og skrifum um ákveðin efni (Northedge, 2005: 77). 

    Hlutstætt nám verður skoðað betur í þessari ritgerð og þá einkum ævintýranám, saga þess 

og merking. Mig langar að kanna hvort og þá hver ávinningurinn sé af ævintýranámi. Ég ætla 

að beina athyglinni sérstaklega að unglingum, þar sem ég hef mikið verið að vinna með 

unglinga. Þar sem unglingsárin eru tími uppgötvana og leitinni að sjálfinu, langar mig að sjá 

hvort verkefni í ævintýranámi henti einstaklingum á þessu þroskastigi.  

    Rannsóknarspurningin mín er því sú: Hvernig tengist ævintýranám þroskaferli unglinga og 

hver er ávinningurinn af ævintýranámi í tómstundastarfi unglinga? Til þess að svara þessari 

spurningu þá þarf fyrst að svara nokkrum öðrum spurningum til að komast á leiðarenda. Þær 

eru: Hvað er ævintýranám? Hvað eru tómstundir? Við hvað fást unglingar og hvernig er 

þroskaferli þeirra? Einnig ætla ég að skoða sögu ævintýranáms til að skilja betur hvaðan það 

er komið og hvernig það hefur þróast í áranna rás.  

    Verkefninu er skipt upp í fimm hluta. Fyrsti hlutinn er um sögu ævintýranáms og þátt Kurt 

Hahns og Outward Bound í að gera ævintýranám að því sem það er í dag. Næsti hluti er um 

fræðilegt samhengi ævintýranáms þar sem gerð verður grein fyrir því hvað ævintýranám er, 

farið verður yfir hugmyndafræðina og hvaða þætti í fari einstaklingsins er unnið með í 

ævintýranámi. Einnig er farið yfir það hvernig nám og þroski einstaklingsins fer fram í 

ævintýranámi. Þriðji hlutinn snýr að frítímanum og unglingum. Þar verður farið yfir 
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skilgreiningar á tómstundum og gildi þeirra. Jafnframt verður athyglinni beint að unglingum 

og vandamálum þeirra á leið sinni til að verða að fullorðnum einstaklingum. Fjórði hlutinn 

snýr að rannsóknum á ævintýranámi og leitast verður við að varpa ljósi á það hvernig 

ævintýranám getur aðstoðað einstaklingana við að öðlast betri sjálfsmynd og hæfni í 

mannlegum samskiptum. Síðasti hlutinn er samantekt á efninu og dregnar eru ályktanir út 

frá rannsóknarspurningunni.  
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1. Saga ævintýranáms 

Þar sem ævintýranám er frekar nýleg aðferð til að ná fram þroska og fáir vita um tilvist 

hennar, auk þess sem lítið hefur verið ritað á íslensku um aðferðina fannst mér ég verða að 

segja frá því hvaðan hún er komin. Til að leita upphafsins þarf að fara aftur í fornöld því það 

hefur lengi tíðkast að ferðast og upplifa ævintýri en til eru sögur frá því þegar Egyptar lögðu í 

könnunarleiðangur um heiminn 2500 árum fyrir Krist. Hugmyndafræði ævintýranáms er af 

þessum meiði en kom þó ekki til sögunnar fyrr en fyrir rétt rúmlega 70 árum. Kurt Hahn er 

sagður vera faðir ævintýranáms, þó eru margir menn bæði fyrir og eftir hann sem hafa 

hjálpað þessum vettvangi að vaxa og dafna (Prouty, 2007: 6). Með þetta í huga verða 

skoðaðir helstu áfangar í sögu ævintýranáms og að endingu verður farið yfir hugmyndafræði 

Kurt Hahns og hvernig hún þróaðist í gegnum áhuga hans á menntunaraðferðum sem leiddu 

að því að ævintýranámskeiðið Outward Bound varð til.  

1.1. Áfangar í sögu ævintýranáms 

Snemma á 20. öldinni urðu útilegur mjög vinsælar í Bandaríkjunum og því haldið fram að 

reynslan af þeim gætu hjálpað til við að þroska barnið. Í kjölfarið urðu til samtök einsog 

YMCA og YWCA (e. The young man Christian association og The young woman Christian 

association) sem ýttu undir ferðalög sem þroskandi vettvang. Kurt Hahn var á svipuðum tíma 

var að stofna Salem skólann í Englandi og á meðan var John Dewey að móta hugmyndafræði 

varðandi reynslunám (Prouty, 2007: 6). Hér er ástæða til þess að staldra við og kanna betur 

verk Hahns og sögu, þar sem hann lagði grunninn að ævintýranámi. 

1.1.1. Kurt Hahn og upphaf Outward Bound 

Kurt Hahn fæddist árið 1886 í Þýskalandi. Hann var af Gyðingaættum og faðir hans var ríkur 

iðnjöfur en móðir hans listamaður (Priest og Gass, 2005: 28). Eftir að hafa eytt nokkrum 

sumrum í Englandi kynntist hann menntun og aðferðum til menntunar. Við það varð hann 

meðvitaðri um mikilvægi skólagöngu í að koma börnum til manns og þar er kveikjan að 

hugmyndafræði Hahns um árangursríka menntun. Helstu áhrifavaldar Hahns voru: Plato, 

Baden Powell, Cecil Reddie, Dr. Arnold of Rugby, Herman Lietz og fleiri. Hugmyndafræði hans 

var sú að safna saman hugmyndum þessara merku manna en nota aðeins það besta frá 

hverjum að hans mati. Þannig kynnti hann ávallt með stolti að ekkert væri nýtt af nálinni í 
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þeim skólum sem hann svo síðar stofnaði. Frekar vildi hann notast við það sem hann vissi að 

myndi virka heldur en að reyna fyrir sér með einhverjum nýjungum (Outward Bound, 2004a). 

    Hahn trúði því að börn fæddust með ákveðna eiginleika, innri krafta og getu til að beita 

dómgreind sinni á réttan hátt í siðferðislegum málum. Hann taldi að þegar barnið þroskaðist 

og yrði fullorðið færi þessi færni minnkandi vegna þátta sem Hahn kallaði ,,sjúkt samfélag“ 

en hann sagði einnig að hvatir unglingsáranna hefðu sömu áhrif. Hann sagði ennfremur að 

allir hefðu kosti og galla sem gæfi tækifæri á að þróa frekari styrk en einnig að yfirstíga 

veikleika. Þessi trú hans var uppsprettan af einu af mörgum snjallyrðum Hahns: ,,Það er 

meira í þér en þú heldur“ (e ,,there is more in you than you think“). Markmið Hahns var að 

skapa grundvöll fyrir börn til að þróa betur þessa meðfæddu eiginleika og veita þeim 

tækifæri til að láta ljós sitt skína. Þessi grundvöllur varð að því sem kallað er Outward Bound 

(Outward Bound, 2004a). Íslenska heitið á Outward Bound gæti verið Ytri mörk þar sem 

einstaklingar láta oft reyna á sín ytri mörk í þeim afþreyingum sem boðið er upp á, en farið 

verður nánar út í það neðar í kaflanum því fyrst er mikilvægt að skoða hvernig Outward 

Bound varð til. 

    Hugmyndafræði Outward Bound varð til á mörgum árum en kveikjan að henni átti sér stað 

stuttu eftir fyrri heimsstyrjöldina eða árið 1920 þegar Hahn fór í samstarf með Maximilian 

von Baden, síðasta keisara Þýskalands, og þýska menntamanninum Karl Reinhard um að 

stofna heimavistarskóla fyrir bæði kynin. Skólinn fékk nafnið Salem schule, en hann er enn 

starfandi í dag og er staðsettur rétt við Bodenvatn (þ. Bodensee) sem er á landamærum 

Þýskalands og Sviss. Í Salem á námsefnið að auðga persónulega ábyrgð, jafnrétti, sanngirni, 

virðingu og þjónustu við samfélagið (Priest og Gass, 2005: 28). Hahn líkaði ekki við 

hugsunarhátt Adolf Hitlers og var settur í fanglesi fyrir svívirðingu en náði að flýja til 

Bretlands. Þetta var árið 1930 og reyndi Hahn að kynna Salem skólann fyrir Bretum en þeir 

vildu fá sönnun fyrir því að námsaðferð Salem skólans virkaði eins vel og hann vildi halda 

fram. Hahn fékk því leyfi til að prófa aðferðina í breskum skóla. Hann neitaði þó að vinna í 

almennum skóla því erfitt gæti verið að vinna bug á hefðum og siðum sem fyrir voru í 

skólanum. Hófst þá leit að hentugri staðsetningu fyrir skólann og varð Skotland valinu. Árið 

1934 opnaði Gordonstoun skólinn í Skotlandi með einungis tveimur nemendum, fljótlega 

bættust þó fleiri nemendur við og árið 1937 voru þeir orðnir 150 talsins (Outward Bound, 

2004b).  
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    Á þessum tíma fór Hahn að hugsa um hvernig hann gæti gert námsaðferð sína betri og bjó 

því til áætlun að námskeiði sem var þríhliða. Á námskeiðinu fékk ungt fólk tækifæri til að 

þróa líkamlega færni sína eins og hlaup og hopp. Jafnframt var það sent í leiðangur og átti að  

læra að komast af úti. Einnig átti unga fólkið að finna sér áhugamál sem það gerði að sínu og 

yrði þeirra mesta ástríða. Í áranna rás hefur þessi áætlun þróast og eru nú fjögur 

undirstöðuatriði sem námskeið og skólar sem fylgja hugmyndafræði Hahns fara eftir. Fyrri 

þættirnir voru sem áður sagði að ungmennin geti stundað líkamlega hreyfingu, farið í 

leiðangursferðir sem bjóða upp á áskorun og ævintýri og tekist á við verkefnin sem þroska 

sjálfstraust og sjálfsaga. Að lokum bættist fjórði þátturinn við en hann snýst að samfélaginu 

og að kenna einstaklingum að gefa til baka til samfélagsins. Eitt af þessum námskeiðum stóð 

yfir í 28 daga og er það sem við köllum í dag Outward Bound (Outward Bound, 2004b). 

    Hahn vantaði þó pening til að hægt væri að framkvæma þetta námskeið. Svo heppilega 

vildi til að á sama tíma var Laurent Holt, meðeigandi Blue Funnel Line siglingafyrirtækisins, að 

velta því fyrir sér hvernig hann geti menntað unga menn til sjós, þar sem þeir virtust hafa 

minni þrautseigju en þeir eldri. Aðallega vegna þess að þeim vantaði reynsluna við að vinna á 

sjó. Ungu mennirnir kunnu einfaldlega ekki til verka og þörfnuðust hugrekkis til að sigrast á 

erfiðleikum sjómennskunnar á stríðsárunum (Outward Bound, 2004b, Priest og Gass, 2005: 

28). Holt leist það vel á hugmyndafræði Hahns að hann greiddi fyrir stofnsetningu á nýjum 

skóla í Englandi, nánar tiltekið við strendur Aberdovey og var það þar með fyrsti skólinn sem 

notaðist við námskeið Outward Bound. Eftir að Outward Bound hafði sannað sig á Englandi 

var næsta skref að dreifa boðskapinn um heiminn og í dag eru Outward Bound skólar í yfir 18 

löndum í fimm heimsálfum (Outward Bound, 2004b). 

    Þegar Outward Bound aðferðafræðin náði fótfestu í Bandaríkjunum fór boltinn að rúlla og 

fleiri fóru að setja af stað námskeið sem byggðu á hugmyndum Outward Bound og má þar 

nefna: Natinal Outdoor Leadership School eða NOLS sem er skóli fyrir þá sem vilja leiða 

einstaklinga um óbyggðirnar og svo er Project Adventure sem er vel þekkt í Bandaríkjunum 

og vildi Jerry Pieh stofnandi samtakanna að allir gætu notið þess sem Outward Bound 

aðferðin hafði upp á að bjóða. Verkefni Project Adventure er að búa til námskeið sem vinna á 

ákveðnum þáttum og miðla þeim til skóla og annarra samtaka sem vinna með einstaklinga 

(Prouty, 2007: 8). 

    Þetta eru helstu áfangar í sögu ævintýranáms og athygli vekur að þessi hugmyndafræði var 

í raun til löngu áður en hugtakið sjálft varð til. Það eina sem vantaði var að sameina allar 
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þessar hugmyndir í eina skál, sem er nákvæmlega það sem Hahn gerði. Hann valdi þær 

hugmyndir sem honum þótti skara fram úr og sem hann hafði tiltrú á að myndu gagnast í 

umhverfi þar sem kappkostað er við að rækta styrkleika einstaklingsins og litið er á galla hans 

sem hindrun sem hægt er að yfirstíga.  

2. Ævintýranám á Íslandi 

Hér á Íslandi hefur nánast ekkert verið skrifað um ævintýranám, þó þekktust sé rannsókn 

Sigrúnar Júlíusdóttur (2002) á reynslu unglinga af Hálendishópnum á tímabilinu 1989-2001. 

Betur verður fjallað um Hálendishópinn í næsta kafla. Jakob Frímann Þorsteinsson hefur 

einnig gert rannsókn á ævintýranámi en hans rannsókn var á ferðalögum í grunnskóla. Þar 

gerði hann eigindlega og megindlega rannsókn á ferðaverkefni Smáraskóla og einbeitti hann 

sér aðallega að þátttöku og reynslu 8. - 10. bekkjar Hann skoðaði hugmyndafræði 

ferðaverkefnisins og samræmdi hana við kennsluaðferðir útivistarlífs, úti – og ævintýranáms. 

    Vegna skorts á heimildum um ævintýranám á Íslandi framkvæmdi ég óformlega könnun 

þar sem ég hringdi á staði sem ég hafði heyrt að beitti ævintýranámi í sínu starfi og leitaði 

einnig á Internetinu. Það leiddi í ljós að ævintýranám hér á landi birtist í einhverri mynd í 

skólum, félagsmiðstöðvum, sumarbúðum, skáta- og björgunarstarfi, einnig er hægt að finna 

ævintýranám í ferðaþjónustunni. Sumar ferðaskrifstofur hafa verið að bjóða upp á hella- og 

jöklaferðir, rafting, köfun og kajak. Þær bjóða einnig upp á hópeflisferðir og eru þá í samstarfi 

við Adrenalíngarðinn en þar eru há- og lágloftabrautir sem bæði er hægt að nota til að efla 

hópinn og sem meðferðarúrræði (Adrenalíngarðurinn, e.d.). Á þessum stöðum var þó ekki 

hugað markvisst að hugmyndafræðinni.  

    Þó ævintýranám á Íslandi birtist oftast sem meðferðarúrræði þá býðst nemendum í 9. bekk 

á Íslandi að fara í vikudvöl að ungmennabúðunum að Laugum í Sælingsdal þar er boðið upp á 

að auka við sig færni í samskiptum, hreyfingu, stunda útivist og kynnast mismunandi 

menningu (Sigurður Guðmundsson munnleg heimild, 14.mars 2012). 

    Ef skoðuð eru þau meðferðarúrræði sem bjóða upp á ævintýranám ber fyrst að nefna 

Barna- og unglingageðdeild Landspítala- háskólasjúkrahúss BUGL. Þar er ævintýrameðferð 

fyrir börn sem eiga við geðræn og eða félagsleg vandamál að stríða, svo sem ofvirkni, 

þunglyndi, kvíðaröskun, hegðunarröskun og skerta félagsfærni. Ævintýrameðferðin skiptist í 

vetrar- og sumarhópa. Vetrarhóparnir hittast í átta skipti í tvo og hálfan tíma hvert skipti og 
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hittast sumarhóparnir í átta skipti í fimm tíma í senn. Sumarhóparnir fara auk þess í tveggja 

til þriggja daga gönguferð um hálendið á tímabilinu. Báðir hóparnir vinna ævintýratengd 

verkefni þar sem börnin þurfa að upplifa óvæntar aðstæður (Hildur Andrjesdóttir, Oddný 

Hróbjartsdóttir og Steinunn Björnsd. Bjarnarson, 2007: 23). 

    Við Háskólann á Akureyri var gerð rannsókn á ævintýrameðferð BUGLS og var það 

lokaverkefni til BA- prófs við Iðjudeild árið 2007. Tilgangur verkefnis þeirra var að afla 

upplýsingum um reynslu foreldra af þátttöku barna sinna í ævintýrameðferðinni á BUGLI og 

fá upplýsingar um hvort þau urðu vör við einhverjar breytingar á iðju barnanna fyrir og eftir 

þátttöku í meðferðinni. Tilgangurinn var einnig að fá upplýsingar um umhverfi barnanna, 

hvað styður þau og hvað má betur fara (Hildur Andrjesdóttir, Oddný Hróbjartsdóttir og 

Steinunn Björnsd. Bjarnarson, 2007: 2).   

    Unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð bjóða einnig upp á ævintýrameðferð en með aðeins 

öðrum hætti en á BUGL. Í smiðjunum fara ungmennin í ferðalög tvisvar á ári sem hægt er ð 

líkja við hugmyndafræði ævintýrameðferða (Sigurlaug H. Traustadóttir, 2009: 37). Á síðasta 

ári byrjaði ævintýrameðferð á fullorðinsgeðdeild á Landspítala- háskólasjúkrahússins í 

Reykjavík. Eins og á BUGLI var meðferðinni skipt í vetrar- og sumarstarf. Meðferðin yfir 

veturinn var fyrir alla á geðssviði en sumarmeðferðin var á seinasta ári ætluð fyrir 

einstaklinga í endurhæfingu á Laugarási og nú sumarið 2012 verður hún fyrir einstaklinga 

með átröskun. Sumarmeðferðin 2011 fór fram á fimm vikna tímabili á Laugarási og í 

nærumhverfi. Hópurinn endaði á að fara í þriggja daga fjallgöngu með allan búnað þ.e. tjald, 

svefnpoka, dýnu, föt og allan mat (Erla Dürr munnleg heimild, 12.apríl 2012). 

Hálendishópurinn er það verkefni sem líkist mest hugmyndafræði Outward Bound hér á landi 

og kemur því hér kynning á honum.  

2.1. Hálendishópurinn  

Hálendishópurinn var samstarf á vegum Íþrótta og tómstundaráðs Reykjavíkur (ÍTR) og 

félagsþjónustunnar í Reykjavík en verkefnið er ekki starfrækt vegna þess að ekki fæst 

fjármagn til að framkvæma það. Hálendishópurinn var ætlaður fyrir ungt fólk í áhættuhópum 

á höfuðborgarsvæðinu, sem reynt hafði önnur úrræði en þau ekki virkað sem skildi. Verkefni 

þetta byrjaði á því að bresk góðgerðarsamtök sem styðja ungt fólk á aldrinum 13 – 25 ára 

buðu fagaðilum á Íslandi að vera í samstarfi því þau höfðu einstakan áhuga á því að ferðast 

um hálendi Íslands með unglinga sem sýndu áhættuhegðun. Þannig komu breskir hópar til 
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Íslands og íslenskir hópar fóru til Bretlands og skiptust menn á upplýsingum um fræðin. 

Þegar komin var reynsla á íslenska faghópinn sem starfaði með unglingunum þótti kominn 

tími til að þróa sínar eigin leiðir hér á Íslandi (Sigrún Júlíusdóttir, 2002: 14-15).  

    Leiðbeinendur meðferðarinnar voru áhugafólk um útivist og velferð ungs fólks en höfðu 

faglega þekkingu og reynslu af því að vinna með ungt fólk í vanda. Sigrún Júlíusdóttir 

skilgreinir Hálendishópinn sem meðferðarhnykk því búið var að reyna öll þau úrræði sem til 

staðar voru fyrir þátttakendur (Sigrún Júlíusdóttir, 2002: 14-15). 

    Hálendishópurinn felst því í níu mánaða ferli sem byrjaði í janúar og endaði í júní, 

þungamiðja meðferðarinnar er 13 daga ferð sem farin var að sumri til undir leiðsögn fagaðila 

um Hornstrandir. Gengin var 120 kílómetra leið frá Ófeigsfirði til Hornvíkur með tjald og 

bakpoka á bakinu (Sigrún Júlíusdóttir, 2002: 16,21).  

    Unnið var eftir því að Hálendishópurinn væri ævintýrameðferð í anda Outward Bound og 

byggðist á því að nota náttúruna sem vettvang til að takast á við nýja reynslu. Þar eru 

andlega, félagslega og líkamlega krefjandi verkefni notuð til að kynnast nýjum hliðum á 

sjálfum sér og öðruvísi samskiptaháttum (Sigrún Júlíusdóttir, 2002: 21).  

3. Fræðilegt samhengi ævintýranáms  

Ævintýranám er breiður vettvangur þar sem erfitt getur verið að henda reiður á hvað það 

nákvæmlega er. Hægt væri að segja að ævintýranám sé eins konar útivist þar sem reynt er að 

skapa aðstæður sem stuðla að þroska einstaklingsins. Hægt er að tala um þrjár hreyfingar 

sem eru tengdar og hafa áhrif á hvort aðra: útilegur, útinám og ævintýranám. Útilegurnar 

greiddu leiðina fyrir útinámi sem svo þróaðist yfir í ævintýranám. Allir þeir sem nota þessar 

þrjár hreyfingar eru sammála um að fólk læri best í gegnum beina upplifun (Ewert og Garvey, 

2007: 20). Því má segja að ævintýranám sé einn angi af útinámi og þar sem útinám varð til á 

undan ævintýranámi mun ég fara yfir helstu atriði þess til að sjá hvernig þróunin hefur orðið 

úr útinámi yfir í ævintýranám.  
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3.1. Útinám 

Julian Smith sá fyrir sér, um miðja 20. öldina, möguleikann á því að tengja útivist við 

hefðbundið nám sem væri nauðsynlegt til þess að vernda fólk fyrir neikvæðum afleiðingum 

vélræns og ópersónulegs samfélags sem virtist þá vera það sem koma skyldi (Ewert og 

Garvey, 2007: 21). Simon Priest skilgreinir útinám sem svo að það geti verið allt frá því að 

fara með nemendur út í náttúruna að læra og til þess að klifra í Himalaya - fjöllum en bendir 

á að útinám gæti einnig falist í því að fylgjast með fuglum út um stofugluggann. Priest segir 

að útinám noti reynslumiðað nám sem aðferð til að læra, þroska og þróa einstaklinga þar 

sem nota þarf öll skynfærin. Það fer fyrst og fremst fram úti í náttúrulegu umhverfi en þó 

ekki eingöngu. Í útinámi er áhersla lögð á að námið fari fram í samskiptum við fólk og 

jafnframt í samskiptum við náttúruna (Priest, 1990: 113). Þannig má segja að útinám feli í sér 

mun meira en að læra úti í náttúrunni, því það hvetur til umhugsunar um náttúruna, um hver 

maður er og samband einstaklingsins við aðra og náttúru. 

    Útinám sem kennslugrein hefur í raun tvo ása, þar sem annar ásinn eru námsfögin sem 

hægt er að kenna úti eins og jarðfræði, líffræði og stærðfræði. Hin ásinn eru þessi 

ævintýratengdu viðfangsefni svo sem bátsferðir, klettaklifur og hellaferðir. Verkefnin beggja 

megin krefjast ferðalaga og líkamlegrar virkni í eins náttúrulegu umhverfi og hægt er. Þessir 

tveir ásar eiga margt sameiginlegt þó verkefnin séu ekki lík. Í báðum tilvikum njóta 

einstaklingarnir útivistar og samveru hópsins (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011: 24). 

    Sögulega séð eru tveir meginhlutar af útinámi umhverfisnám og ævintýranám, eins og við 

sjáum á mynd 1. Myndin sýnir tré þar sem útinám er stofninn og tvær stærstu greinarnar út 

frá honum eru ævintýranám og umhverfisnám. Laufin tákna þá þætti sem unnið er með. Í 

ævintýranámi er fyrst og fremst um að ræða sjálfsvitund og tengsl við aðra en í 

umhverfisnámi tengsl við vistkerfið og umhverfið. Ræturnar tákna svo þau skynfæri sem við 

notum til að meðtaka upplýsingar og vinna að þeim markmiðum sem stefnt er að. Við sjáum 

að við notum mun fleiri skynfæri í úti- ,ævintýra, - og umhverfisnámi heldur en þegar við 

erum í skólastofunni þar sem nær einungis er notað heyrn og sjón (Priest, 1998 í Gilbertson, 

Bates, McLaughlin og Ewert, 2006: 5).  
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Mynd 1. Útinámstré Priest. 

(Priest, 1998. í Gilbertson o.fl., 2006: 5. Þýð: Jakob Frímann Þorsteinsson). 
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3.2. Ævintýranám 

Í hugum margra er ævintýrið falleg saga sem ávallt hefur góðan endi og er hinn táknræni 

boðskapur þess mikilvægur fyrir lesendur. Af boðskapnum má svo læra hvernig hægt er að 

hafa áhrif á örlög sín og hvað er rétt og hvað er rangt (Sigrún Júlíusdóttir, 2002: 9). Svo eru 

aðrir sem sjá ævintýrið sem ferðalag þar sem ferðalangarnir eru hetjur og upplifa 

skemmtilegar en áhættusamar stundir og koma heim reynslunni ríkari. Ævintýri í fræðilegu 

samhengi er aðeins flóknara þar sem margar gerðir eru til af ævintýranámi. Hver gerð hefur 

sitt markmið en flestar snúa þó að þroska einstaklingsins í gegnum verkefni og samvinnu í 

hópi. 

 

 

3.2.1. Hugmyndafræði 

Ævintýranám fer fram í náttúrulegu umhverfi og virkar bæði sem ögrandi og hvetjandi fyrir 

þátttakendurna. Þátttakendurnir mynda hóp sem framkvæmir verkefni í sameiningu þó þarf 

hver fyrir sig að meðtaka reynsluna og beita henni á sitt líf (Prouty, 2007: 4). Hægt er að lýsa 

ævintýranámi sem svo: 

Ævintýranám er úrval þátttökuhvetjandi viðfangsefna sem nýta sér 
samskiptin við náttúruna og bera í sér ,,upplifaða” áhættu. Útkoman, 
þótt óviss sé, er þess eðlis að þátttakandinn og aðstæður geta haft 
áhrif á hana (Ewert 1989: 6. Þýð: Jakob Frímann Þorsteinsson). 
 

     Dick Prouty segir í sinni útfærslu á ævintýranámi að það byggist á reynslumiðuðu námi 

sem varðar einstaklinginn sem heild og hefur raunverulegar afleiðingar. Hann bætir við að 

það sem gerir ævintýranám að ævintýranámi sé ekki endilega hversu líkamlega virkir 

einstaklingarnir eru eða hversu áhættusöm athöfnin er heldur fer það eftir hugarástandi 

einstaklinganna (Prouty, 2007: 4). 

    Forsenda ævintýranáms er að áætla að breyting geti orðið á hópnum og einnig þeim 

einstaklingum sem verið er að vinna með í gegnum áskoranir. Tilgangurinn er að 

ævintýranám ýti undir jákvæðar breytingar, eins og betri sjálfsmynd og bætt félagsleg 

samskipti (Priest, 1990: 114). Ef einstaklingarnir ná að fara út fyrir sitt þægindasvið og út á 
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teygjusvæðið og eru virkir í náminu þá má kalla ferlið ævintýranám. En þægindasvið og 

teygjusvið verður fjallað betur um í kaflanum um nám og ævintýri. 

    Helsti munurinn á ævintýranámi og útinámi eru verkefnin sem þarf að leysa. Þar sem 

verkefnin í útinámi eru meira tengd Ewert segir verkefnin í ævintýranámi innihalda áhættu 

sem þó ætti aðeins að vera upplifuð en ekki raunveruleg. Þó talað sé um að hún sé ekki 

raunveruleg þá hefur hún samt áhrif og einstaklingarnir fara út fyrir þægindasvæðið, en þar 

fer þroskinn fram og afleiðingarnar eru að einstaklingarnir kynnast líkamlegum, 

sálfræðilegum og tilfinningalegum eiginleikum í þeirra eigin fari (Ewert og Garvey, 2007: 20). 

    Ævintýranám fæst aðallega við tvo þætti, sjálfsvitund (e. intrapersonal) og tengsl við aðra 

(e. interpersonal). Sjálfsvitundin snýst um hvernig einstaklingurinn kemst af með sjálfum sér. 

Hér þarf að líta á einstaklinginn sem heild og meta þætti eins og sjálfsmynd, andlega 

viðleitni, sjálfsöryggi og sjálfsverkun (e. self efficacy). Seinni þátturinn snýr að samskiptum og 

að því hvernig einstaklingur tengist öðrum. Þar þarf að skoða einstaklinginn innan hópsins og 

meta þætti eins og samskiptahæfni, samvinnu, traust, deilulausnir (hvernig hann fer að því 

að leysa úr deilum), verkefnalausnir (hvernig hann fer að því að leysa úr verkefnum) og 

leiðtogahæfni (Priest, 1990: 114). 

3.2.2. Gerðir ævintýranáms  

Ævintýranám hófst sem útivist og ferðalög en hefur í dag marga snertifleti og getur farið 

fram innan- sem og utandyra. Umhverfið getur verið úti í villtri náttúrunni en stundum hefur 

umhverfið verið skapað og gert sem náttúrulegast. Til að ná settum markmiðum eru notuð 

ævintýramiðuð verkefni sem fela í sér áskoranir sem byggjast á því að prófa og meta hæfni 

einstaklingsins í andlegum, félagslegum eða líkamlegum aðstæðum. Verkefnin eru þannig 

uppbyggð að þau reyna á ákvarðanatöku, samvinnu, samskipti og traust innan hópsins en 

einnig reyna þau á að einstaklingar þurfi að leysa vandamál sem upp geta komið í 

sameiningu með hópnum (Priest, 1990: 114). 

    Ævintýranám er flokkað og greint með ýmsum hætti til að skilja betur innihald þess. Fyrst 

bera að nefna víðtækt og afmarkað sjónarhorn á ævintýranám. Afmarkað ævintýranám er til 

dæmis: klettaklifur, sig, flúðasiglingar og teygjustökk. Allt eru þetta athafnir sem standa yfir í 

stuttan tíma og bjóða upp á adrenalínflæði en krefjast ekki mikils af einstaklingnum nema þá 

kannski hugrekki til að framkvæma athöfnina. Víðtækt ævintýranám er svo andstæðan við 

afmarkað ævintýranám, þar sem einstaklingarnir taka þátt í athöfnum sem standa yfir í lengri 
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tíma, jafnvel nokkra daga og þurfa að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Athafnir af þessu tagi 

geta verið að sigla á kanó eftir á eða lengri gönguferðir þar sem einstaklingarnir þurfa að 

komast leiðar sinnar með hjálp korts og áttavita (Higgins og Nicol, 2002: 8).  

    Hér verða kynntir til sögunnar þrír fletir ævintýranáms: ævintýraverkefni (e. adventure 

activities), útivist (e. outdoor recreation) og ævintýramiðuð námstilboð (e. adventure-based 

educational programs). Ævintýraverkefni er einfaldasta gerðin og hægt er að skapa sama 

umhverfi og í útivistinni, hafa styttri dagskrá en samt er unnið með sömu þætti og gert er í 

útivistarferlunum. Dæmi um ævintýraverkefni: hópefli (Hunt, 2007: 128). Útivistin krefst 

mikils af einstaklingum. Þá eru yfirleitt farnar lengri ferðir með hópa sem þarfnast mikils 

undirbúnings. Það þarf að skipuleggja allar máltíðir og eiga von á hvaða veðri sem er. Dæmi 

um útivist: fjallgöngur. Ævintýramiðuð námstilboð eru námskeið, skólar og leikskólar sem 

nota ævintýranám til að þroska og bæta einstaklinginn. Dæmi um ævintýramiðuð 

námstilboð: ferðalög í skólum (Prouty, 2007: 13).  

    Þegar hugað er að vali á gerð ævintýranáms er mikilvægt að hafa leiðbeinendurna einnig í 

huga því þeir geta verið margvíslegir en þurfa samt alltaf að hafa ákveðin markmið að 

leiðarljósi.  

3.2.3. Leiðbeinandinn í ævintýranámi 

Leiðbeinandinn er mjög mikilvægur því þátttakendurnir treysta á hann til að leiða sig áfram í 

þeim verkefnum sem þeir taka sér fyrir hendur. Leiðbeinandinn þarf að finna hinn gullna 

meðalveg á milli þess að mynda traust sambönd á milli sín og þátttakenda en viðhalda í 

leiðinni faglegum vinnubrögðum. Fyrst og fremst þurfa leiðbeinendur í ævintýranámi að 

tryggja öryggi þeirra einstaklinga sem þeir eru að vinna með. 

    Leiðbeinandinn hefur þrjár skyldur sem hann verður að sinna jafnt til að hlúa að velferð 

hópsins. Þessar þrjár skyldur eru: að taka ábyrgð, sýna frumkvæði og vera sálrænn 

stuðningur við einstaklinga sem og hópinn. Innan hópsins geta verið einstaklingar sem sýna 

frumkvæði og eru einstaklingum sálrænn stuðningur en leiðbeinandinn verður alltaf að taka 

alla ábyrgðina. Mikilvægt er fyrir leiðbeinendur að kunna þá tækni sem þörf er á hverju sinni 

í ævintýraverkefnum svo sem að kunna alla hnúta fyrir klifur eða sig. Einnig er mikilvægt að 

geta miðlað tækni sem og efni til þátttakenda. Þar sem mikið er um samvinnu og 

hópastarfsemi í ævintýranámi þá er skilningur á hópaþróun nauðsynlegur. Þar sem 

ævintýranám býður oft upp á hættur og líkamlegt erfiði verða leiðbeinendur að hafa góða 



22 
 

dómgreind og tekið ákvarðanir varðandi hópinn og verkefnin þegar reiðir á (Mitten og 

Clement, 2007: 80-92). Þar sem áhættan er fyrir hendi í ævintýranámi er gott að skoða hvað 

er átt við með því að einstaklingar upplifi áhættu þó í raun sé enginn hætta á ferðum.  

3.2.4. Áhætta og öryggi í ævintýranámi  

Áhætta (e. risk) er möguleikinn á því að það komi eitthvað fyrir er varðar einstaklinginn og 

hefur mikil áhrif á hann. Áhættan felst í því að einstaklingurinn óttast að eitthvað komi fyrir 

líkamlega eins og brotin bein eða tognaður vöðvi, einnig getur óttinn verið andlegur, 

félagslegur og fjárhagslegur. Einstaklingurinn finnur þá fyrir hræðslu eða óttast að verða að 

athlægi innan hópsins eða hann óttast að tapa miklu fé. Það getur enginn verið fullviss um að 

komast hjá þessum vandræðum og má vitna í óvissuna í verkefnum ævintýranáms, þ.e 

enginn veit hver útkoma verkefnanna verður því enginn veit hvaða reynslu hann tekur með 

sér heim (Priest, 1990: 115). 

    Öryggi er algjör andstæða við áhættu en í ævintýranámi verður að vinna með þessa tvo 

þætti. Því það er mikilvægt fyrir þátttakendurna að finna fyrir öryggi. Þó ættu leiðbeinendur í 

ævintýranámi að sneiða hjá því að nota orðið öryggi of mikið eða segja að verkefnin séu án 

áhættu. Ef því er haldið fram gera þátttakendur ósjálfrátt ráð fyrir því að ekkert geti komið 

fyrir þá sem er mjög slæmt því raunin er önnur. Leiðbeinendur eru þá að fara ranglega með 

staðreyndir. Lagalega séð er það ekki gott því það getur haft mikil áhrif á þátttakendurna og 

þeir orðið fyrir miklum vonbrigðum, orðið mjög reiðir og jafnvel lögsótt þá sem við er að 

sakast (Gregg, 2007: 50). 

    Gott ævintýranámskeið hefur áætlun um hvernig eigi að stýra áhættunni en útilokar ekki 

þær hættur sem upp geta komið. Áætlanirnar verða að vera sanngjarnar gagnvart 

þátttakendum og mæta væntingum þeirra, það mun skila gæðum til þátttakanda um leið og 

lagaleg ábyrgð skipuleggjanda fer minnkandi (Gregg, 2007: 50).   

 

3.3. Nám, reynsla og ævintýri  

Mikilvægt er að átta sig á því hvernig stuðlað er að námi og þroska einstaklinga í 

ævintýranámi. Aðferðin sem notuð er reynslumiðað nám og byggir ævintýranám á þeim 

grunni. Hugtökin reynsla og upplifun verður að skoða í upphafi til að skilja betur samhengið. 
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Þetta eru afar flókin hugtök en einföld útskýring á þeim gæti verið að reynsla sé upplifun sem 

búið er að melta og læra af (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011: 77). 

    Það að læra af reynslunni eða ,,learning by doing“ er vel þekkt orðræða á meðal fagfólks í 

uppeldisfræðum og það var heimspekingurinn John Dewey sem komst svo að orði. Hann 

lagði áherslu á að reynsla yrði þegar einstaklingur upplifði samliggjandi athafnir sem hefðu 

áhrif á hann. Dewey sagði einnig að á milli náms, menntunar og persónulegrar reynslu væru 

órjúfanleg tengsl og í raun yrði öll menntun til með reynslu en gera verði greinarmun á 

jákvæðri og neikvæðri reynslu. Hér er ekki átt við notalega eða ónotalega reynslu heldur þau 

áhrif sem tiltekin reynsla hefur á frekari reynslu (Dewey, 2000: 35; Ólafur Páll Jónsson, 2010: 

21). Vísað er til þess að áhrifin af reynslunni geti verið jákvæð eða neikvæð. Einstaklingur 

getur nýtt sér nýtilkomna reynslu annað hvort til hins betra eða verra. 

    Eðli reynslunnar er að hún getur bæði verið virk og óvirk. Sá þáttur er snýr að virkri reynslu 

felur í sér að reyna, einstaklingurinn gerir eitthvað og öðlast þannig reynslu. Óvirki þáttur 

reynslunnar er að verða fyrir einhverju og einstaklingurinn tekur þá afleiðingum þess. Þannig 

að sá sem verður fyrir reynslu bregst við aðstæðum með því að gera eitthvað og þarf þar á 

eftir að takast á við afleiðingarnar. Dewey nefnir einnig að reynslan verði ekki merkingabær 

fyrr en búið er að hugsa hana, því með hugsun geta einstaklingarnir tengt það sem þeir gera 

og það sem leiðir af því sem þeir gera (Jóhanna Einarsdóttir, 2010: 59).  

    Nú þegar búið er að skilgreina hugtökin er tímabært að kanna hvernig reynsla getur orðið 

að námi. Jafnframt þarf að skoða hvernig það ferli fer fram, þ.e. frá upplifun einstaklingsins 

þar til hann hefur tileinkað sér nýja siði og venjur útfrá nýtilkominni reynslu. Aðferðin er 

kölluð reynslumiðað nám.  
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3.3.1. Reynslumiðað nám 

Reynslumiðað nám er ein aðferð úr hinu hlutstæða námi þar sem einstaklingurinn lærir með 

því að framkvæma. Árið 1976 kom fram að reynslunám væri þegar breyting yrði á 

dómgreind, tilfinningum, þekkingu eða færni einstaklingsins fyrir tilstilli þátttöku hans og 

upplifunar á atviki eða atvikum (Itin, 1999: 91; Chickering, 1976 í Northedge, 2005: 77). Eftir 

umræður, rannsóknir og skoðanir komust Kraft og Sakofs 12 árum seinna, árið 1988, svo að 

orði um reynslunám:  

Reynslumiðað nám er aðferð þar sem nemendur eru virkir og öðlast 
raunverulegar upplifanir sem hafa afleiðingar. Nemendur gera uppgötvanir 
og tilraunir sem upplýsa þá í stað þess að heyra eða lesa um upplifanir 
annarra. Nemendurnir ígrunda svo upplifanir sínar og þróa með sér 
hæfileika, viðhorf, kenningar og þankagang (Kraft og Sakofs, 1988: í Prouty, 
2007: 23). 

 
Kraft og Sakofs eru hér búnir að bæta við mikilvægi þess ígrundunaraðferðum sé beitt með 

nemendum til að endurupplifa atvikið og vinna úr því þannig að það hafi jákvæðar 

afleiðingar. 

    Reynslumiðað nám felur í sér ferli þar sem einstaklingar taka þátt í afþreyingu þar sem þeir 

hljóta innsýn í verkefnið og sjá breytingu á skilningi sínum sem og hegðun. Ferlið miðar að 

því að öll þekking verði að byrja hjá einstaklingnum og áhuga hans á efninu. Þegar 

einstaklingurinn öðlast nýja þekkingu getur hann tengt hana við aðra reynslu og upplifanir og 

verður fyrir vikið fljótari að vinna úr efninu. Það að tengja eitt atvik við annað stillir inn 

eignarnám einstaklingsins á því sem lært er. Einstaklingurinn tengir sjálfan sig við efnið sem 

eykur áhuga og tengsl þátttakandans við viðfangsefnið. Þetta gerir það að verkum að 

einstaklingar eru líklegri til að taka ábyrgð á náminu sínu sem og hegðun frekar en að hengja 

ábyrgðina á einhvern annan (Luckner og Nadler, 1997: 4).  

    Nú hefur verið farið yfir það helsta í reynslumiðuðu námi og nokkur atriði sem einkenna 

það skilgreind. Fræðimenn eru sammála um meginatriði reynslunáms og telja að eftirfarandi 

fjögur atriði séu ómissandi (Itin, 1999: 91): 

1. Upplifun/ Reynsla: Gjörðir sem kalla á reynslu (e. action). 

2. Athugun og ígrundun : Hugsa um gjörðirnar sem og reynsluna (e. reflection).  

3. Alhæfing : Samantekt og ályktanir sem dregnar eru af ígrunduninni (e. abstraction). 

4. Beiting: Notkun nýju reynslunnar og nýjar gjörðir (e. application)  
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    David A. Kolb er fræðimaður sem hefur fjallað um reynslumiðað nám og er hvað frægastur 

fyrir útskýringamynd (sjá mynd 2) sína á reynslunámi þar sem hann setti fram hugmyndir 

sínar um hringlaga ferli, sem lýsir því sem á sér stað þegar reynslunám verður. Hann notar 

þessi fjögur atriði að ofan þar sem hvert leiðir annað og nefnir að hægt sé að byrja hvar sem 

er í ferlinu. Hins vegar er oft einfaldast að ferlið byrji á athöfninni þar sem einstaklingurinn 

framkvæmir eða gerir eitthvað til að kalla á reynslu og fylgir henni eftir til að sjá 

afleiðingarnar, þó er einnig hægt að byrja á ígrundun á t.d. eldri reynslu. Ferlið er ekki 

hringur heldur spírall þar sem það byggir á reynslu sem ekki er hægt að loka á og fer því í 

endurtekna hringi (Smith, M. K., 2001; Jakob Frímann Magnússon, 2011: 78). 

 

Mynd 2. Reynslunámshringur Kolbs. 

(Kolb, 1984: 21. Þýð: óþekktur). 

 

Hægt er að kalla atriðin fjögur stig þó ferlið sé í raun ekki stigþætt og til að sjá betur hvað fer 

fram á hverju stigi er gagnlegt að skoða hvert þeirra fyrir sig. 

    Eins og sjá má á mynd 2 þá upplifun efst í ferlinu, þetta er stigið þar sem einstaklingar taka 

þátt í athöfn og verða fyrir reynslu sem þeir geta svo nýtt á næstu stigum. Ef hér verður 

stoppað og ekki haldið áfram á næsta stig er hætta á að námið skili sér ekki og þá hafa 

leiðbeinendurnir ekki lokið verki sínu. Næsta stig er ígrundun og athugun. Reynslan ein og sér 

er ekki nóg til þess að koma af stað úrvinnslu hjá einstaklingnum þess vegna þarf að 

samþætta nýju reynsluna við aðra reynslu sem var til fyrir í gegnum ígrundun. Hér fá 
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einstaklingarnir tækifæri til að líta til baka og rýna í hvernig þeim leið, hvað þeir sáu, fundu 

og hugsuðu á meðan athöfnin stóð yfir. Alhæfing er þegar einstaklingurinn flokkar hugsanir 

sínar og tilfinningar, dregur af þeim ályktanir um hvar og við hvaða aðstæður sömu hugsanir 

og tilfinningar koma upp. Einnig mátar hann hugsanirnar og tilfinningarnar við daglegt líf og 

reynir að setja þær í hversdagslegt samhengi. Þegar einstaklingurinn er kominn með ágæta 

hugmynd um hvernig hann geti notað sér það sem hann hefur lært, þ.e. þegar hann er búinn 

að finna út í hvaða aðstæðum hann bregst við á ákveðinn hátt og hvar það á við í amstri 

hversdagsins getur hann farið að beita því sem hann hefur lært (Luckner og Nadler, 1997: 6).  

 

3.3.2. Þroski einstaklingsins í ævintýranámi  

Þar sem markmið ævintýranáms er að stuðla að breytingum einstaklingsins annað hvort í 

hegðun eða hugsun þarf að skoða við hvaða aðstæður maðurinn kemst í það hugarástand að 

breytast. Til er líkan, þótt sumir segi það frekar myndlíkingu, sem nefnist Breytingarsvæðin 

(e. change zones). Þar er talað um fjögur svæði: þægindasvæðið (e. comfort zone), 

andvörpunarsvæðið (e. groan zone), þroskasvæðið (e. growth zone) og örvæntingarsvæðið 

(e. panic zone). Á þægindasvæðinu er öll þekking einstaklingsins, honum líður vel en hann 

gerir hlutina ávallt á sama hátt þegar hann er á þessu svæði og lærir því ekkert nýtt. Til að 

fara út á andvörpunarsvæðið þarfnast einstaklingurinn áskorunar og hvatningar en einnig að 

taka þátt í upplifun eða reynslu sem hann þekkir ekki til. Hann reynir að setja óþekkta og 

þekkta reynslu saman og reynir þannig að koma jafnvægi á þekkingu sína. Á 

andvörpunarsvæðinu finnur einstaklingurinn fyrir kvíða þar sem hann þekkir ekki til 

aðstæðna en með því að þræða ótroðnar slóðir og leita fyrir sér með trú á sjálfum sér finnur 

hann leiðina að þroskasvæðinu þar sem breytingarnar verða. Einstaklingurinn lærir og 

þroskast. Hann notar það sem hann var að læra og setur það í samhengi við daglegt líf. 

Mismunandi er hvaða aðstæður og hvaða hlutir gera það að verkum að fólk fer á milli svæða. 

Örvæntingarsvæðið er svæði sem við reynum að forðast, því fylgir mikið stress og 

einstaklingurinn getur ekki unnið úr upplýsingum (Luckner og Nadler, 1997: 19-20; Panicucci, 

2007: 39). 

    Breytingasvæðið gerir einstaklinga berskjaldaða, þeir fá tækifæri til að upplifa sinn innri 

mann og fá öðruvísi hugmyndir. Einstaklingar forðast yfirleitt það að fara yfir á þroskasvæðið 

vegna þess að það hefur óþægindi í för með sér. Vegna þessa og hættunnar á að 
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einstaklingurinn fari á örvæntingarsvæðið þarf að útfæra vel þær aðferðir og verkefni sem 

notuð eru til að ná fram þroska hjá einstaklingum (Panicucci, 2007: 39). 

4. Frítíminn og unglingar  

Í þessum hluta verður áherslan á tómstundir, unglinga og þroskaferli þeirra. Ævintýranám fer 

að einhverju leyti fram í frítímanum en einnig í skólum. Því verða hér kynnt markmið og 

ávinningur tómstundastarfs og reynt að sjá hvort þau falli að markmiðum ævintýranáms. Ef 

ætlunin er að vinna með ævintýranám og unglinga er nauðsynlegt að vita hvar við ætlum að 

sækja unglingana heim. Þessu til stuðnings verður skoðuð skýrslan Ungt fólk 2009. 

4.1. Tómstundir  

Einfaldasta skilgreiningin á tómstundum er sá frjálsi tími sem eftir stendur þegar 

einstaklingur hefur lokið skyldum sínum, þ.e. þegar hann er ekki í vinnu, skóla eða að sinna 

lífsnauðsynlegum þörfum sínum (Leitner og Leitner, 2004: 3).  

    Þessi skýring á hugtakinu virðist vera of einföld í samfélagi samtímans því erfitt getur verið 

að greina á milli frítíma, skyldutíma eða tíma sem notaður er í að sinna þörfum okkar. Einnig 

segir þessi skýring ekkert um innihald frítímans, sem getur boðið upp á þann kost að hægt sé 

að stunda neikvæðar tómstundir og þar með gætu þeir sem stunda ólöglega starfsemi í 

frjálsa tímanum farið að kalla það tómstund. Útfrá þessu hafa fræðimenn farið að nálgast 

hugtakið frá fimm sjónarmiðum. Það er: tíma-, athafna-, gæða-, viðhorfa- og hlutverkanálgun 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010: 5).  

    Vanda Sigurgeirsdóttir telur að tómstundir eigi sér stað í frítímanum og eru ávallt einhvers 

konar athöfn, hegðun eða starfsemi sem verða að uppfylla ákveðin skilyrði. Þau skilyrði eru 

að sá sem framkvæmir verður sjálfur að líta á afþreyinguna sem tómstund, að auki þarf 

afþreyingin að vera frjálst val einstaklingsins og veita ánægju. Helsti kostur 

tómstundaiðkunar samkvæmt Vöndu er að auka lífsgæði og vellíðan hjá þeim sem hana 

stundar (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010: 9-10). 

    Þó að skólinn spili stórt hlutverk í að koma nemendum sínum til manns og að þeir verði 

færir um að taka virkan þátt í samfélaginu þá hafa ungmenni mikinn tíma aflögu eftir skóla 

sem getur nýst í uppbyggilegar tómstundir og geta þá jafnframt gegnt uppeldislegu hlutverki 

í lífi ungmennanna (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009: 1). 
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Tómstundastarf hefur mikilvægt uppeldislegt og forvarnarlegt gildi og getur þátttaka 

ungmenna í tómstundastarfi virkjað samfélagskennd þeirra sem og kennt þeim að vinna 

saman að lýðræðislegum vinnubrögðum. Þar eru þau einnig þjálfuð í að koma fram og segja 

sínar skoðanir (Umboðsmaður barna, e.d.).  

 

4.1.1. Áhrif og markmið tómstundastarfs  

Ef áhersla er lögð á innihaldsrík og vönduð vinnubrögð þá eru tómstundir góður vettvangur 

til að efla og þróa félags- og persónuleikaþroska (e. social og personality developement). Þær 

veita einstaklingum tækifæri til að kanna sjálfan sig, fá viðbrögð við hegðun sinni og 

skoðunum. Þess vegna er þetta talin vera góð leið til að þróa persónuleikaþroskann. 

Tómstundir eru jafnframt sérstaklega mikilvægar á unglingsárunum því þær bjóða upp á röð 

upplifana er varða sjálfið. Þar geta unglingar fengið tækifæri til að prófa sjálfsmynd sína við 

ýmsar aðstæður og í tómstundum er oft að finna jákvæðar fyrirmyndir, t.d. þjálfari hjá 

fótboltaliði (Duerden, Widmer, Taniguchi og McCoy, 2009: 344).  

    Sjálfsmynd ungmenna mótast þegar þau þróa færni sína, uppgötva sínar innri þrár og ná 

að tengja sig við aðra. Tómstundaiðkun er því kjörin staður til að mynda félagsleg tengsl í 

gegnum óformlegt nám bæði við fullorðna sem og jafningja. Þegar tengslanet myndast læra 

einstaklingar að þekkja hvor annan persónulega og mynda gagnkvæmt traust og skuldbinda 

sig til að koma fram af virðingu við hvort annan (Feldman og Matjasko, 2005: 162; Duerden, 

o.fl., 2009: 344). 

    Rannsóknir hafa sýnt að þegar unglingar eru í hópi jafningja verður valið á tómstundum 

einhæft og staðalmyndað. Einstaklingarnir velja sér þá tómstund eftir því sem jafningjarnir 

gera og tengjast tómstundirnar ákveðnum staðalímyndum. Þar sem ævintýramiðaðar 

tómstundir eru frekar óhefðbundnar afþreyingar sem meðaljónin hefur ekki stundað geta 

þær brotið upp þessar staðalmyndanir. Slíkar afþreyingar innihalda mikla áskorun fyrir 

einstaklingana sem fá þá tækifæri til að losa um töffaraskapinn og verða opnari fyrir að íhuga 

sjálfan sig og hlusta á endurgjöf og ábendingar frá öðrum (Duerden, o.fl., 2009: 345). 
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4.1.2. Unglingar og tómstundir  

Þar sem ég tel afar gagnlegt að nota ævintýranám í tómstundastarfi unglinga er rétt að gera 

grein fyrir þátttöku og virkni unglinga í skipulögðu tómstundastarfi. Samkvæmt skýrslunni 

Ungt fólk 2009 um rannsókn á högum og líðan ungs fólks árið 2009 má sjá á mynd þrjú 

hlutfall þeirra sem tóku þátt í skipulögðu félags- eða tómstundastarfi í 9. og 10. bekk árið 

2009. Tæplega helmingurinn segjast taka þátt í þannig starfi einu sinni í viku eða oftar. Það er 

frekar lítill munur á kynjunum en þeir einstaklingar sem búsettir eru á landsbyggðinni virðast 

þó vera líklegri til að taka þátt í einhverju skipulögðu félags- eða tómstundastarfi. 53% 

stúlkna á landsbyggðinni segja að þær taki þátt í slíku starfi einu sinni í viku eða oftar á 

meðan stúlkur á höfuðborgarsvæðinu eru um 46% sem segjast taka þátt. Einnig eru fleiri 

drengir sem segjast taka þátt í skipulögðu félags- og tómstundastarfi á landsbyggðinni eða 

um 51% þeirra á meðan á höfuðborgarsvæðinu eru þeir 47% (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 

 

 

Mynd 3. Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk, greint eftir kynferði og búsetu, sem tóku þátt í skipulögðu félags- 
eða tómstundastarfi. 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). 
 

    Þessi rannsókn leiddi í ljós að tæplega helmingur 9. og 10. bekkinga árið 2009 stunduðu 

skipulagt félags- eða tómstundastarf. Það er gott og gilt en það segir ekkert til um innihald 

starfsins og það er mjög mikilvægt þegar verið er að vinna að skipulögðu félags – og 
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tómstundastarfi með unglinga. Í starfsskrá ÍTR um félagsmiðstöðvar segir að í frítímanum 

geti farið fram þroski og nám á annan hátt en í skólanum. Þar er verið að vísa til hins 

óformlega náms og reynslunámsins. Einnig er tekið fram að í félagsmiðstöðvum er lögð 

áhersla á samskiptafærni, félagsfærni, sjálfsmynd og samfélagslega virkni og þátttöku 

(Íþrótta – og tómstundaráð Reykjavíkur, e.d). 

    Á mynd 4 má sjá þátttöku ungmenna í óskipulgöðu tómstundastarfi. Hér er um að ræða 

samanburðamynd frá árunum 1997, 2003, 2006 og 2009. Þar sést að árið 2009 fóru 4% 

unglinga í bíó vikulega, 2% fóru á kaffihús vikulega og 4% fóru í partí vikulega (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, o.fl., 2009). 

    Rannsóknin tekur því bæði tillit til þátttöku unglinga í skipulögðu og óskipulögðu 

tómstundastarfi. Þar sem um helmingur þeirra sem tók þátt í rannsókninni tekur þátt í 

skipulögðum tómstundum má draga þá ályktun að þær nýtist vel og séu ákjósanlegur 

vettvangur til að ná ungmenna. 

 

 

 

Mynd 4. Samanburðarmynd milli ára á hlutfalli nemenda sem fara vikulega eða oftar í bíó, partí og/eða á 
kaffihús. 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir, o.fl., 2009). 
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4.2. Unglingar  

Þótt unglingar hafi alltaf verið til þá er hugtakið unglingur rétt rúmlega 100 ára gamalt og 

varð til í kjölfar iðnbyltingarinnar. Á þessum tíma urðu miklar þjóðfélagsbreytingar sem urðu 

þess valdandi að fræðimenn fóru að líta á unglingsárin sem sérstakt æviskeið og hefur 

hugtakið þróast hratt á seinni hluta 20. aldar (Árni Guðmundsson, 2001: 231). Unglingsárin 

tengja barnæskuna við fullorðinsárin en tímasetning þeirra getur verið mismunandi eftir 

menningarheimum, þar sem ungt fólk er á ekki á sama aldri þegar það tekur á sig ábyrgð og 

skyldur fullorðinsáranna. Þannig er ekki hægt að skoða unglinga eingöngu út frá aldri heldur 

verður að taka mið af því að þeir séu félagslega myndaður hópur þar sem einstaklingarnir eru 

á vissu aldursbili (Priestley, 2003: 88). Í aldanna rás hefur viðhorf til unglinga tekið miklum 

breytingum. Á miðölum var til að mynda litið á unglinga sem litlar útgáfur af fullorðnum. Um 

miðja 18. öld varð nokkur breyting á viðhorfi til ungs fólks og má þar nefna skoðun franska 

heimspekingsins Jean Jacques Rousseau að ekki væri hægt að líta á börn og unglinga sem 

ótilbúna fullorðna. Nú á tímum er það viðtekin skoðun að unglingsárin séu sér æviskeið og 

hafi sína merkingu rétt eins og fullorðinsárin (Santrock, 2003: 6; Priestley, 2003: 88). 

4.2.1. Þroski unglinga 

Unglingsárin eru oft tengd því hvernig og hvenær líkaminn byrjar að þroskast auk þess sem 

miklar breytingar verða á vitrænum-, félags – og persónuleikaþroska. Unglingar eru í leit að 

svörum við spurningum á borð við hver er ég, hvaðan kem ég og hvað ætla ég að verða. 

Þessar spurningar eru lykilatriði í þroskaferli unglinganna og snýst lífið og tilveran að mestu 

leyti um þær (Berger, 2011: 366; Árni Guðmundsson, 2001: 231).  

    Félags- og persónuleikaþroski snýr að þroska tilfinninga, skapgerð og félagsfærni. Einnig 

tilheyra þessum þætti tilfinningaviðbrögð og þróun sjálfsmyndar. Fjölskylda, vinir, menning 

og samfélagið eru aðaláhrifavaldar framfara á þessu sviði þroska (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 1996: 35). Þessir þættir þroskast ekki eins og líffræðilegur þroski sem er 

ósjálfráður heldur þroskast þeir í samskiptum við aðra og í hópi jafnaldra fær unglingurinn 

tækifæri til þess að æfa ýmis hlutverk og sjá viðbrögð annarra við hegðun hans og viðhorfum 

(Sigurjón Björnsson, 1986: 17). 

    Hugsjón Erik H. Erikson var undir áhrifum Sigmund Freud og vildi meina og sagði að sálin 

væri þríþætt og skiptist í sjálf, yfirsjálf og það. Erikson einbeitti sér aðallega að 

persónuleikaþroska og beindust rannsóknir hans einkum að þroska og þróun sjálfsins á 
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unglings – og fullorðinsárunum. Þrepalíkan Eriksons útskýrir þroskaferlið sem svo að þróun 

einstaklinga fari fram í þrepum, það er að segja að á hverju þrepi skapast aðstæður þar sem 

einstaklingurinn hefur tækifæri til þess að þroskast, læra eitthvað nýtt, nýjar áskoranir birtast 

honum og gefa honum tækifæri til þess að bæta við það sem þegar er til staðar. Líkanið gefur 

til kynna að aðeins sé hægt að fara í gegnum eitt þrep í einu, ekki sé hægt að hlaupa yfir þrep 

og að hugsanlegt sé að staðna á ákveðnu þrepi (Jón Björnsson, 1996: 151). Líkan Eriksons 

hefur átta þrep og hvert þrep einkennist af því að einstaklingurinn þarf í samskiptum sínum 

við aðra að leysa verkefni er varða mótun persónuleika hans og er lausn undir því komin 

hvert framhald þróunarinnar verður. Á unglingsárunum eru meginverkefni einstaklingsins að 

byggja upp sjálfsmynd og einkennast þau af togstreitu á milli sjálfsmyndar og 

hlutverkaruglings (Sigurjón Björnsson, 1986:7). 

    Það að hafa góða sjálfsmynd er að vita hver maður er, hafa tilfinningu fyrir eigin 

persónuleika og hugmyndir um það hvað maður vill vera og verða en jafnframt hvernig hægt 

er að ná þeim markmiðum. Þessir eiginleikar eru taldir styrkja og einfalda ferlið frá því að 

vera unglingur og að því að vera fullorðinn (Sigurjón Björnsson, 1986: 7; Duerden o.fl., 2009: 

342). Þegar sjálfsmyndin hefur ekki verið mótuð hjá unglingum þá gegnir hópurinn sem 

unglingurinn tilheyrir því hlutverki. Þá verður til hópleg eða sameiginlega sjálfsmynd sem 

unglingurinn getur stillt sig saman við og fundið að aðrir séu eins og hann. Þegar 

einstaklingur hefur svo unnið á verkefnum sínum og er farin að mynda sína sjálfsmynd og 

hættur í hlutverkaruglingi fer hann að stíga út úr hópnum og hann sér sína eigin sjálfsmynd 

(Sigurjón Björnsson, 1986: 17).  

    Það að finna út hver maður er getur reynst þrautinni þyngri og því fara unglingar oft 

ótroðnar slóðir til að finna út hverjir þeir eru. Það eitt getur framkallað hegðun sem veldur 

neikvæðum afleiðingum hjá unglingum og nefnist það áhættuhegðun. Að þróa með sér 

félagslega hæfni og hafa góða sjálfsmynd getur verið góð vörn gegn áhættuhegðun á borð 

við ofbeldishneigð, að hætta í skóla og/eða stunda óheilbrigt líferni (Shirilla, P., 2009). Í 

ævintýranámi er stöðugt verið að setja einstaklinginn í aðstæður þar sem hann þarf að takast 

á við sjálfan sig. Verkefnin eru þannig upp byggð að einstaklingurinn þarf oftar en ekki að 

leysa úr þeim í samvinnu við hópinn sinn og í leiðinni að spyrja sjálfan sig að því hvort hann 

mögulega geti tekist á við þær aðstæður sem hann er kominn í og klárað þau verkefni sem 

fyrir hann eru sett. 
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5. Rannsóknir og niðurstöður  

Þeir sem rannsaka ævintýranám skoða iðulega hvernig þroski fer fram í náminu. Í gegnum 

árin hefur komið fram mynstur af atriðum sem einkenna oftast ævintýranám, en þau eru að 

þátttakendur fá aukið sjálfstraust, þeir finna fyrir breyttri hegðun, öðlast hæfni í félagslegum 

þáttum og eiginleika til að leysa úr vandamálum (Duerden, M. D., Taniguchi, S., og Widmer, 

M. ,2011: 383; Luckner, J.L.,1994:57). 

    Innan raða skipulagðrar afþreyingar hefur ævintýranám sérstöðu þar sem það skorar á 

einstaklingana að klára verkefni við aðstæður sem geta falið í sér ákveðna áhættu. 

Rannsóknir sýna að takist einstaklingum að sigrast á áskorunum og þróa með sér nýja hæfni 

þá ætti það að vera hvati fyrir þroska og þróun sjálfsmyndar (Duerden o.fl., 2009: 343). 

    Í rannsókn Duerden, Widmer, Taniguchi, og McCoy frá árinu 2009 um áhrif 

ævintýranámskeiðs á þroska og þróun persónuleika unglinga, tóku þátttakendur þátt í 

tveggja vikna ævintýranámskeiði og þurftu þar að leysa ævintýratengd verkefni. Má þar 

nefna klifur, flúðasiglingar, landkönnun, hópefli og fjallahjólaferðir. Þátttakendurnir voru í 

heildina 43 drengir og 45 stúlkur á aldrinum 11-15 ára. Helmingur tók þátt í sjálfu 

námskeiðinu og voru hinir notaðir sem samanburðarhópur. Notað var mælitæki sem nefnist:  

Félagssjálfsþróunarstigsskrá Eriksons (e. The Erikson psychosocial stage inventory) og byggist 

á þrepalíkani Eriksons til að meta á hvaða stigi einstaklingarnir voru í mótun persónuleika 

(Duerden o.fl., 2009: 343).  

    Niðurstöður rannsóknarinnar voru í samræmi við kenningar um þróun persónuleikans  

sem og aðrar rannsóknir á ævintýranámi í frítímanum. Niðurstöðurnar sýndu að stutt 

námskeið eins og þetta hefði jákvæð áhrif á persónuleika- og félagsþroska þeirra sem tóku 

þátt. Einnig voru niðurstöðurnar í samræmi við þrepalíkan Erikson og hugmyndir hans um 

mótun einstaklingsins á unglingsárunum. Bæði kvenkyns og karlkyns þátttakendur höfðu hag 

af þátttökunni, en drengirnir upplifðu marktækt meiri grósku í þróun nándar á milli 

einstaklinga (Duerden o.fl., 2009: 356). 

    Rannsókn Jakobs Frímanns Þorsteinssonar (2011) á Hálendisferðum Smáraskóla, þar sem 

farið var í 2-4 daga ferðir um hálendi Íslands með efstu bekkina í skólanum. Þar kom fram að 

ferðirnar höfðu jákvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklinganna þó ekki allra. Sterkustu áhrifin sem 

ferðirnar höfðu voru á samskipti hópsins. Nemendunum fannst eftir ferðirnar að þeir urðu 

betri vinir og áttu auðveldara með samskipti sín á milli, þeim fannst þeir hafa kynnst öðrum 
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nemendum betur og eignuðust þannig nýja vini. Í ferðunum sögðu unglingarnir að helstu 

áhrifaþættirnir voru veður og náttúra, að geta sigrast á áskorunum og hættum og að vera 

saman heilu sólarhringana.  

    Niðurstöður margra eldri rannsókna af áhrifum ævintýranáms sýndu mismunandi 

niðurstöður, þar sem aðferðafræðin var ekki hentug og gögnin yfirleitt reynslusögur 

þátttakenda. Á síðustu 15 árum hefur rannsóknunum farið fram og eru nú mun faglegri en 

áður. Niðurstöður þeirra rannsókna sýna að sum ævintýranámskeið hafa jákvæð áhrif á 

sjálfið, sjálfstraust og leiðtogahæfni. Þau ævintýranámskeið sem sýna hvað mestan ávinning 

fyrir einstaklinginn eru þær sem innihalda afþreyingu sem ögrar, standa yfir í að minnsta 

kosti 20 daga. Þrátt fyrir að ýmis önnur þroskandi námskeið hafi leitt til samskonar 

niðurstöðu hefur ævintýranám vissa sérstöðu. Samkvæmt þátttakendum í rannsókn sem 

tekin var eftir að ævintýranámskeiði lauk, héldu þeir áfram að finna fyrir jákvæðum áhrifum 

löngu eftir námskeiðið (Duerden o.fl., 2009: 356) 

    Það er erfitt að finna rannsóknir sem sýna neikvæð áhrif ævintýranáms, einstaka 

rannsóknir sýna að engin breyting hafi orðið á þátttakendum (Shirilla, 2009). Hattie, Marsh, 

Neill, og Richards (1997) gerðu mjög viðamikla úttekt á 96 rannsóknum um áhrif 

ævintýranáms og voru þátttakendur um það bil 12.000 frá árunum 1968 -1994. Námskeiðin 

sem rannsökuð voru stóðu yfir í allt frá einum degi og upp í 120 daga og voru þátttakendur á 

aldrinum 11-42 ára. Þeir komust meðal annars að því að orsök þessara jákvæðu áhrifa sem 

ævintýranám hefur væri að finna í verkefnum ævintýranámsins. Þau bjóða upp á beina 

reynslu sem hefur raunverulegar afleiðingar. Verkefnin eru einnig sett þannig upp að þau 

hafa ákveðin tilgang og einstaklingar fá viðbrögð frá náttúrunni og einnig frá öðrum 

þátttakendum.  

6. Samantekt  

Hér í upphafi var lagt upp með að kanna hvernig ævintýranám tengist þroskaferli unglinga og 

hvaða hlutverk það hefur í tómstundastarfi fyrir þá. Þegar ég fór að skoða efnið varð mér 

fljótlega ljóst að fyrst þyrfti ég að svara nokkrum öðrum spurningum sem ég nefndi í inngangi 

og finna skilgreiningar á mikilvægum hugtökum innan fræðigreinarinnar. Fræðilegt samhengi 

ævintýranáms er mikilvægt þar sem lítið hefur verið skrifað um efnið hér heima, en nefna má 

rannsókn Jakobs Frímanns á Hálendisferðum Smáraskóla og rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur 
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um Hálendishópinn. Þar er lítið sagt um sögu ævintýranáms og því fannst mér að það þyrfti 

að stikla á stóru um áhugaverða áfanga í sögu ævintýranáms.  

    Saga ævintýranáms segir okkur hvernig ævintýranám þróaðist frá því að Kurt Hahn 

framkvæmdi hugmyndir sínar og bjó til námskeið sem innihélt hreyfingu, ferðalög, tækifæri 

til að finna sér ástríðu og til að gefa af sér til samfélagsins. Af þessu námskeiði spratt 

Outward Bound en hefði aldrei gert nema vegna þess að eigandi siglinga fyrirtækis fannst 

ungir sjómenn frekar duglitlir og fannst þessi námskeið gefa möguleika á að þeir bættu sig. 

Hann gaf því peninga til þess að hægt væri að starfrækja skóla þar sem Outward Bound 

námskeiðið var kennt.  

    Eftir að hafa skoðað ævintýranám þá hef ég komist að því að verkefnin byggjast á 

reynslumiðuðu námi. Þar sem lært er með því að framkvæma og er ný eða fyrri reynsla, 

ígrundun á reynsluna, alhæfing um ígrundunina og beiting nýju reynslunnar í daglegu lífi þeir 

fjórir þættir sem nauðsynlegir eru til að fram fari nám hjá þátttakendum. Auk þess er þó 

mikilvægt að þátttakendum sé leiðbeint því þroski fer fram á þroskasvæðinu og verða 

verkefnin því að vera þannig að þátttakendur fari af þægindasvæðinu, því þar fá þeir enga 

ögrun, en passa verður að þeir fari ekki yfir á örvæntingarsvæðið, því þar verða 

þátttakendurnir mjög stressaðir og ekkert nám fer fram.  

    Ævintýranám fer fram í náttúrulegu umhverfi og byggjast verkefnin á því að þátttakendum 

er ögrað og þeir hvattir um leið til að takast á við þau. Það þykir ekki skipta máli hversu 

líkamlega vel þú ert á þig komin heldur hvernig hugarástand þitt er og hvernig þú tekur á 

móti verkefnunum. Verkefnin reyna á það hvernig einstaklingurinn kemst af með sjálfum sér 

og hvernig hann nær að tengjast öðrum. Unnið er í hópum og eru þátttakendurnir saman 

allan sólarhringinn á meðan á ferðinni stendur og þurfa hjálp frá hver öðrum til að komast 

yfir verkefnin. Ævintýranám er því tilvalið þegar unnið er með einstaklinga sem þurfa að 

styrkja sjálfsmynd sína og samskipta hæfni.  

    Því næst fjallaði ég nokkuð ítarlega um hugtakið tómstund og skoðaðar voru skilgreiningar 

Vöndu Sigurgeirsdóttur, Leitners og Leitners og Feldman og Matjasko á hugtakinu. Þegar ég 

dreg þær saman eru tómstundir afþreying sem á sér stað í frítímanum en verða að veita 

vellíðan, vera frjálst val einstaklingsins og hann þarf sjálfur að líta svo á að um tómstund sé 

að ræða. Því má segja að þrátt fyrir að skólar séu mikilvægir í uppeldi barna eru þeir samt 

ekki eini áhrifavaldurinn og er tómstundastarf góður vettvangur til að ná til barna og 
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unglinga. Sérstaklega þar sem skólaumhverfið hentar ekki öllum og frjáls leikur og þátttaka í 

tómstundastarfi er tækifæri þar sem börn geta ræktað hæfileika sína.   

    Með það í huga leitaðist ég við að skilgreina unglinga og þroskaferli þeirra. Út frá því var 

miðað við þrepalíkan Eriksons sem segir unglinga vera á því þrepi þar sem þeir eru í leit að 

sjálfum sér og reyna að finna út hvernig persóna þeir vilji verða. Til þess að finna það út prófa 

þeir ýmsar útgáfur af persónum í samskiptum við aðra og kanna viðbrögð annarra í kringum 

sig, velja sér svo þá persónueiginleika sem þeim finnst hvað eftirsóknarverðastir. Að því leiti 

er ævintýranám gagnlegt í faglegu starfi með unglinga því þar er vettvangur fyrir þá að vera 

saman í hóp, þar sem enginn undankomuleið er og erfitt er að þykjast vera annað en maður 

er. Því verkefni ævintýranáms fara fram úti í náttúrunni þar sem allra veðra er von og ekki er 

auðvelt að fela hræðslu sína.  

    Til að tryggja öflugt starf á þessum starfsvettvangi er mikilvægt að lögbinda 

tómstundastarf unglinga. Jafnframt er nauðsynlegt að fagaðilar sinni félags- og 

tómstundaiðju barna og unglinga og geri ríkar kröfur um innihald starfsins. Ég tel að 

umfjöllun mín hafi leitt í ljós að ævintýranám falli vel að þroska unglinga og væri gott 

verkfæri sem ýtir undir jákvæðan þroska þeirra. Þar sem meginmarkmið ævintýranáms er að 

auka sjálfsálit, sjálfstraust og samskiptahæfni. Sem leiðir að því að varla er hægt að hugsa sér 

samfélagshóp sem henti betur í nám af þessu tagi, þar sem tilfinninga-, persónuleika- og 

félagsþroski einstaklingsins mótast hratt á þessum árum. Afar mikilvægt er því að hlúa að 

sjálfsmynd unglinga, kenna þeim að standa með sér, efla samskiptahæfni þeirra og síðast en 

ekki síst að kenna þeim að bera virðingu fyrir sér, öðru fólki og umhverfi sínu. Því tel ég að 

ævintýranám sé tilvalið verkfæri fyrir starfsmenn í tómstundageiranum að nota í starfi sínu 

með unglinga. 
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Lokaorð 

Eftir að hafa lesið og skrifað um ævintýranám sé ég hversu mikilvægt það er að huga að 

tímanum eftir skóla og innihaldi hans. Mér finnst ævintýranám henta einstaklega vel fyrir 

unglinga. Þannig má líka beita því á einstaklinga sem eru félagslega einangraðir eða sýni 

áhættuhegðun. Mér finnst að það vanti rannsóknir á ævintýranámi á íslandi. Næsta verkefni 

væri því að rannsaka með formlegum hætti það ævintýranám sem er í boði á Íslandi. Í náinni 

framtíð hef ég hug á því að vinna meira með ævintýranám og finnst mér lýðháskólar vera 

mjög spennandi vettvangur til þess að spreyta mig á því. Ég fór sjálf í íþróttalýðsháskóla í 

Danmörku og fannst það hafa verið með betri tímum lífs míns hingað til. Því finnst mér 

spennandi að sjá hvort skóli af þessu tagi gæti gengið hér á Íslandi. Það er því spennandi að 

sjá hvort ævintýrin haldi ekki áfram að gerast. 
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