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Ágrip 

 

Þetta verkefni er handbók og greinargerð um grunnnámskeið hvítasunnumanna í skátastarfi. 

Handbókin er nemendamappa fyrir þátttakendur sem eru 18. ára og eldri. Í greinargerðinni er 

gerð skil á fræðum sem námskeiðið byggir á. Markmið verkefnisins er að skoða nálgun og 

fræði útináms, reynslumiðað náms og ævintýranáms. Rannsóknarspurning mín er með hvaða 

hætti hvítasunnumenn skýra uppeldislegan og fræðilegan grunn kristilegs æskulýðsstarfs sem 

byggir á trúarlegu starfi úti í náttúrunni? Einnig er gerð grein fyrir hugmyndafræði skátastarfs 

hvítasunnumanna, áhrif kenninga og trú hvítasunnumanna í leiðtogaþjálfun og nálgun þeirra í 

útivistarstarfi. Það er skoðun höfundar að útinám, reynslumiðað nám og ævintýranám í 

náttúrulegu umhverfi barns geti stuðlað að vexti barna og unglinga á öllum þroskasviðum í 

skátastarfi hvítasunnumanna. 
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Formáli 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka mágkonu minni Söndru 

Jónasdóttur sem hefur lagt mér lið og Jakob Frímann Þorsteinssyni leiðbeinanda mínum. Að 

lokum þakka ég eiginkonu minni og börnum fyrir þolinmæði og stuðning. Undirritaður ber 

sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni 

Hvolsvöllur,____.____________________20__ 

____________________ __________________ 
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1 Inngangur                                                                                            

Hvítasunnukirkjan á Íslandi hefur um árabil lagt áherslu á opna leið fyrir börn að sækja 

kristilegt skátastarf. Skátastarf hvítasunnumanna á Íslandi heitir Royal Rangers og upphaf 

þessa æskulýðsstarfs á rætur að rekja til Hvítasunnukirkjunnar Assemblies of God í USA. 

Royal Rangers (Marsh, 2010:14) skátastarf er starfandi í 92 löndum, þar á meðal á 

norðurlöndunum. RR er ekki félag eða hreyfing. Það lýtur stjórn sinnar 

hvítasunnukirkjudeildar og staðbundinni söfnuði. Mér hefur þótt áhugavert hvernig 

hvítasunnumenn tengja saman boðun trúar í náttúrulegu umhverfi barns með það sem er 

kallað útinám. Því vildi ég skoða á hvaða hugmyndafræði þeir byggja sína leiðtogaþjálfun, til 

hvers er horft og framkvæmd. Rannsóknarspurning mín er með hvaða hætti hvítasunnumenn 

skýra uppeldislegan og fræðilegan grunn kristilegs æskulýðsstarfs sem byggir á trúarlegu 

starfi úti í náttúrunni? Markmið verkefnisins sem er að tengja saman trúarlegt starf úti í 

náttúrunni við hugmyndafræði um útinám, reynslumiðað nám og ævintýranám.  

1.2. Aðdragandi verkefnis                                                                                                       

RR (Royal Rangers) hefur síðan 1963 staðið fyrir grunnnámskeiði sem heitir NTC (e. national 

training camp). Aðferðarfræði NTC byggist á að þátttakendur fari á fjögurra daga námskeið 

og upplifi sjónarhorn barns í skátastarfi. Frá árinu 2006 hafa hvítasunnumenn frá Íslandi sótt 

NTC í Noregi undir leiðsögn Norðmanna. RR á Íslandi notast við norskt RR skátaefni í sínum 

söfnuðum. Hvítasunnukirkjan á Íslandi á rætur að rekja til starfs hvítasunnumanna í Noregi og 

nálgun þessara þjóða á sínu safnaðarstarfi byggð á sameiginlegum kenningum og túlkun á 

biblíunni (Daníel Jónasson, 2009). Aðferðafræði og starfshættir RR á Íslandi hafa þróast undir 

áhrifum frá RR í Noregi (Þröstur F. Sigfússon, 2013). Ég tók vettvangsnám II í safnaðarstarfi 

hvítasunnumanna. Í námi mínu á þeim vettvangi fékk ég betri innsýn á tengingu trúar og 

barna í skátastarfi sem fór fram í náttúrunni. Hvernig náttúran átti þátt í umgjörð 

hvítasunnumanna í boðun trúar og kristinna gilda í útivistarstarfi. Boðun kristinnar trúar og 

gilda fer því ekki einungis fram innan veggja safnaða í afmörkuðu rými heldur byggist 

boðunin á upplifun barna og leiðtoga í útivist. NTC grunnnámskeiðið fer fram í náttúrunni til 

að kalla fram þessi áhrif. Réttara er að tengja það starf sem fram fer úti og felst með einum 

eða öðrum hætti í að leika, læra og þroskast við nám og nota hugtakið útinám (Jakob F. 

Þorsteinsson, 2011:34). 
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1.3 Tilgangur verkefnis og rannsóknarspurning                                                         

Tilgangur verkefnisins er tvíþættur. Annars vegar er það nemendamappa fyrir nemendur sem 

sækja NTC námskeið og hins vegar er það greinargerð þar sem gerð eru skil á fræðum sem 

standa undir efni nemendamöppunnar. Ég hef sjálfur reynslu af því að sækja NTC. Bæði í 

Bandaríkjunum og í Noregi. Mín reynsla var sú að í grunninn var nálgunin á NTC sú sama. 

NTC er ætlað að hjálpa nemendum að nálgast sjónarhorn og tilfinningu barns sem sækir 

kristilegt skátastarf. Rannsóknarspurning mín er með hvaða hætti hvítasunnumenn skýra 

uppeldislegan og fræðilegan grunn kristilegs æskulýðsstarfs sem byggir á trúarlegu starfi úti í 

náttúrunni? 

1.4 Gildi verkefnis                                                                                                                 

 

Gildi þessa verkefnis er m.a. að búa til kennsluefni sem hægt er að nota í starfi innan RR 

(nemendamappa). Skýra út hugmyndafræðilegan grunn kennsluefnisins með vísan bæði í 

kristilegt og í fræði útinám, reynslumiðað nám og ævintýranám.  

Jafnframt að auka skilning þeirra aðila sem vinna innan RR og starfsfólks í almennu 

æskulýðs-og tómstundastarfi kirkjunnar með því að tengja þessa þætti saman.  

 

1.5 Viðeigandi bakgrunnsupplýsingar-Hvítasunnukirkna á Íslandi          

Hvítasunnukirkjan (e. pentecostal church) á Íslandi eru samtök sjálfstæðra hvítasunnukirkna 

sem aðhyllast sameiginlega trúarjátningu, kenningum og reglum um starfshætti auk þess að 

njóta viðurkenningar aðalfundar Hvítasunnukirkjunnar. Hvítasunnukirkjan er með 

sameiginlegt einkennismerki (Hvítasunnukirkjan. 2013). Hvítasunnumenn kenna sig við 

hvítasunnuguðfræði (e. pentecostalism)  alheimshvítasunnumanna sem byggir á kenningu 

biblíunnar um þríeinn Guð. Upphaf  hvítasunnukirkjunnar á rætur að rekja til trúarlegrar 

vakningar í Los Angeles í upphafi 20. aldar. Í dag bera hvítasunnumenn sig jafnframt  við 

evangelískar (e. evangelical) kirkjur og náðargjafahreyfinguna (e. charismatic movement)  

sem á sér rætur að rekja til Bandaríkjanna. Hugmyndafræðilegur grunnur hvítasunnumanna 

styðst við kenningar biblíunnar samkvæmt þeirra trú og skilningi. Kenningar 

Hvítasunnukirkjunnar byggjast á tólf greinum sem vísa til mismunandi ritningastaða úr 
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biblíunni og trúarjátningu hvers safnaðarmeðlims (Hvítasunnukirkjan,  2013). Trúarjátning 

trúfélagsins er 1. Kórintubréfi: 12:13  „Jesús er Drottinn“ (Biblían, 1981 ).  

Royal Rangers er kristilegt skátastarf. Upphaf þess og stofnun má rekja til Bandaríkjanna árið 

1962 (Royal Rangers, 2012). Hvítasunnumenn á Íslandi hófu innleiðingu RR uppúr 1999 

(Þröstur F. Sigfússon, 2013). Markmið RR er að börn og unglingar þroskist, læri, lifi og leiki 

sér í jákvæðu og uppbyggilegu tómstundastarfi sem fer fram innan kirkjunnar og í náttúrunni.  

1.6 Uppbygging greinargerðarinnar                                                                                      

Greinargerðin skiptist í inngang, fimm meginmálskafla og lokaorð. Í inngangi er gerð grein 

fyrir áherslum hvítasunnumanna á opinni leið fyrir börn í þátttöku á kristilegu skátastarfi og 

aðferðafræðum sem skátastarfið byggir. Í meginmálsköflunum er fjallað um verkefnið út frá 

þremur þáttum. Í kafla tvö og þrjú er gerð grein fyrir nemendamöppu þátttakenda NTC. 

Uppsetningu á dagskrá, skipulagi og framgang. Gerð er grein fyrir aðferðafræði 

hvítasunnumanna og áherslum RR í tómstundastarfi. Hvernig það gagnast staðbundum 

kirkjum á vettvangi frítímans á meðal safnaðarmeðlima. Gerð eru skil á rannsóknarspurningu 

og með hvaða leiðum henni er svarað út frá fræðum kirkjunnar og útinámi auk reynslumiðaðs 

náms og ævintýranáms. Tekið er fyrir fræðilegt samhengi á rannsóknum barna og náttúrulegu 

umhverfi. Í greinargerðinni eru gerð skil á reynslu og upplifun íslendinga á NTC í Noregi, 

væntingar þeirra og hvernig þau hafa getað nýtt námið sitt í starfi meðal barna í staðbundnum 

kirkjum á Íslandi. Í fræðilegu samhengi í kafla þrjú eru teknar fyrir kenningar John Dewey um 

reynslumiðað nám og áherslur, einnig rýnt í störf  Kurt Khan og námshring Davids Kolb. Í 

lokin geri ég grein fyrir niðurstöðum út frá rannsóknarspurningu minni  með hvaða hætti 

hvítasunnumenn skýra uppeldislegan og fræðilegan grunn kristilegs æskulýðsstarfs sem 

byggir á trúarlegu starfi úti í náttúrunni. 

2  NTC grunnnámskeið  

 

Verkefnið er tvíþætt. Annars vegar er það nemendamappa fyrir þátttakendur á NTC 

grunnnámskeiði RR skátastarfi hvítasunnumanna og hins vegar er það greinargerð þessi sem 

er gerð skil á uppeldislegan og fræðilegan grunn RR skátastarfs og tengingu við útinám, 

reynslumiðað nám og ævintýranám.  
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2.1 Skipulag NTC grunnnámskeiðs  

 

NTC námskeið er fjögurra daga grunnnámskeið um RR skátastarf. Skipulag námskeiðsins er í 

höndum starfsfólks landsskrifstofu RR. Fylgt er eftir tímaáætlun frá degi til dags. Nemendur 

sem eru á aldrinum 18. ára og eldri læra, taka þátt og skipuleggja ýmis útivistarstörf. Þ.á.m. 

notkun verkfæra, öryggi og útivist, hnútar, skyndihjálp, kveikja eld, útieldun, súrra staura og 

notkun áttavita. Nemendur fá sýnikennslu og leiðsögn um framkvæmd. Skipulag 

námskeiðsins byggir á að nemendur sýni færni á kunnáttu og leiðbeinendur kvitta fyrir með 

undirskrift sinni ef svo er. Einnig er yfirferð á starfssemi RR í staðbundinni kirkju. Kennt er 

um RR heitið, yfirlýsingu, kjörorð, uppbyggingu RR skátafunda í kirkjunni, tengingu trúar í 

útivistarstarfi barna og starfsreglur Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi í barna- og unglingastarfi. 

Þátttakendur gista í tjöldum og er þeim kynjaskipt. Þau mynda skátaflokk, æfa kall og búa til 

hróp. Skipulag námskeiðsins byggir á heildrænni áætlun um starfsemi RR á Íslandi, hver eru 

uppeldisleg gildi og markmið hvítasunnumanna í skátastarfi.                              

 

2.2 Mikilvægi námskeiðsins í ljósi vísinda og fræða 

 

RR er opin leið fyrir börn og unglinga að taka virkan þátt hafi í útivist í safnaðarstarfi 

hvítasunnumanna (RRR, 2013). Á NTC námskeiði er farið yfir atriði sem viðkemur hugtaki 

eins og útinám. Farið er yfir æskulýðslög og lög réttindi barna. Nemendur á NTC læra um 

starfsreglur Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi fyrir starfsfólk í barna- og unglingastarfi. Á 

námskeiðinu er yfirferð yfir námsefni RR er og áherslur. Námsefni RR byggir á að börn og 

unglingar taki virkan þátt útivistarstarfi undir leiðsögn leiðbeinanda. Kröfur námsefnisins 

tekur mið af þroska og getu hvers barns þar sem áhersla er lögð á áskorun eftir vali en ekki 

skyldumætingu og ákveðinni einkunn til að fá umbun. Mat foringjans er huglægt og tekur mið 

af framförum barns  (Fortier, 1995) í þroska en ekki getu, úrlausnum og lokaeinkunn.  

Útinám er ákveðin leið til að læra og er reynslumiðað námsferli sem á sér stað í náttúrulegu 

umhverfi (Ord & Leather, 2011). Rannsóknir sýna fram á ótvíræða kosti fyrir börn með að 

vera í náttúrunni (Jakob Fríamann Þorsteinsson, 2009:3) þar sem líkamlegur, persónulegur og 

félagslegur þroski dafnar. Börn í RR njóta ávinnings á að læra í náttúrulegu umhverfi. Í 
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útinámi geta þau tekið framförum á öllum þroskasviðum en á sínum hraða og forsendum 

(Jakob F. Þorsteinsson, 2009:3). Börn í skátastarfi eru þátttakendur og velferð þeirra skal höfð 

að leiðarljósi. Ábyrgð þeirra sem vinna með börnum á vettvangi frítímans er einnig töluverð 

og því ber þeim aðilum  að sýna ábyrgð og skyldur til að tryggja að hagsmunir og velferð 

barnsins séu höfð að leiðarljósi. Fræðsla og símenntun leiðbeinanda þarf að vera til staðar. 

Það eykur fagmennsku sem er barninu til heilla. Í 10 grein laga frá alþingi (Alþingi, 2007) er 

grein fyrir starfsskilyrði í æskulýðsstarfi: 

 

Miða skal við að þeir sem starfa með eða hafa umsjón með börnum og ungmennum í 

æskulýðsstarfi séu lögráða og hafi þjálfun, menntun, þekkingu eða reynslu til starfsins. 

 

2.3 Markmið námskeiðsins  

 

Markmið námskeiðsins er hagnýt þjálfun fyrir leiðbeinendur sem starfa í RR skátastarfi. Enn 

fremur er lögð áhersla tómstunda- og uppeldisgildi Hvítasunnukirkjunnar á jákvætt og 

uppbyggjandi umhverfi fyrir börn og unglinga. Í lögum frá alþingi 2007 (Alþingi, 2007) um 

æskulýðsmál kemur fram í 1. Kafla: 

 

Tilgangur laga þessara er að styðja börn og ungmenni til þátttöku í æskulýðsstarfi. Með æskulýðsstarfi 

er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í 

frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum. Í 

skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarlegt gildi þess sem 

miðar að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda. Í öllu starfi með börnum og 

ungmennum skal velferð þeirra höfð að leiðarljósi og þau hvött til frumkvæðis og virkrar þátttöku. 

Lögin miðast við æskulýðsstarf fyrir börn og ungmenni, einkum á aldrinum 6–25 ára. 

 

Börn í skátastarfi eru þátttakendur og velferð þeirra skal höfð að leiðarljósi. Ábyrgð þeirra 

sem vinna með börnum á vettvangi frítímans er einnig töluverð og því ber þeim aðilum  að 

sýna ábyrgð og skyldur til að tryggja að hagsmunir og velferð barnsins séu höfð að leiðarljósi.  

Starfsreglur Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi um starfsfólk í barna- og unglingastarfi 

(Starfsreglur, 2013) skyldar presta og safnaðarstjórnir á að allir leiðbeinendur farið í gegnum 

skimum. Skimunin tekur meðal annars á að prestur kanni sakavottorð viðkomandi og tali við 

meðmælendur. Á Kirkjuþingi Unga fólksins (Kirkjuþing, 2012) var meðal annars krafist að 

þeir sem starfa sem unglingaleiðtogar og eru átján ára og yngri fari í gegnum sömu skimum 
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eins og hjá KFUM. Hvítasunnukirkjan hefur á sama hátt tekið þá starfsreglu að einstaklingar 

átján ára og yngri sem vinna með börnum skrifi undir yfirlýsingu um leyfi prests til að skoða 

sakavottorð og og tala við meðmælendur (Starfsreglur, 2013).    

Námskeiðinu er ætlað styðja og auka fagmennsku þeirra sem vinna í æskulýðsstarfi 

hvítasunnumanna. Á heimasíðu BIS (Bandalag íslenskra Skáta) má lesa að markmið 

skátahreyfingarinnar er að þroska börn og ungt fólk til að verða sjálfstæðir, virkir, hjálpsamir 

og ábyrgir einstaklingar í samfélaginu. Í huga hvers barns er fólginn sá kraftur sem þarf til 

þess að breyta heiminum. Bandalag íslenskra skáta vill skapa börnum skilyrði til þess að nýta 

hæfileika sína á uppbyggjandi hátt og hvetja þau til að nýta eigin reynslu til að verða 

heilsteyptir einstaklingar og virkir samfélagsþegnar. Hreyfingin leggur áherslu á jákvæða 

ímynd, nútímalega búninga og einkenni og hefur frumkvæði að þessari þróun. BIS leggur 

áherslu á rétt sjálfsmat og á skemmtilegt, fjölbreytt og krefjandi starf fyrir börn og ungmenni, 

stutt og unnið af fullorðnum og byggt á skátaanda og vináttu. Hreyfingin leggur áherslu á 

jákvæða ímynd, nútímalega búninga og einkenni og hefur frumkvæði að þessari þróun (BIS, 

2013). RR er ekki hluti af BIS en starfsemi RR er að sumu leiti lík, þar má nefna útivist, 

skátabúning og barnvænt starf. Í starfsreglum Hvítasunnukirkjunnar (Starfsreglur, 2013) segir 

að bera skuli virðingu fyrir gildi hvers einstaklings og að allir séu jafnir frammi fyrir Guði. 

Hvers kyns greinarmunur sem gerður er á fólki eftir kyni, kynþætti, aldri og stétt er andstæður 

vilja Guðs. Stjórn kirkjunnar heldur árlega fræðslu fyrir allt starfsfólk kirkjunnar sem vinnur 

að barna eða unglingastarfi, þar sem skyldur og starfsreglur kirkjunnar eru kynntar. Allir þeir 

sem vinna með börnum og unglingum þurfa að huga að vernd þeirra og læra að virða þau 

mörk sem barnið eða unglingurinn setur (Starfsreglur, 2013). 

   

2.4 Markhópur - Hverjum það á að gagnast og á hvaða hátt  

 

Nemendamappan er fyrir þátttakendur á NTC grunnnámskeiði. Þátttakendur eru einstaklingar 

sem eru átján ára og eldri og skráðir safnaðarmeðlimir í hvítasunnusöfnuði. Prestur 

hvítasunnukirkju þarf að vera meðmælandi og skimum á þátttakenda á námskeiðinu þarf að 

vera lokið áður en umsókn er samþykkt. Með þessum hætti er komið til móts við starfsreglur 

Hvítnunnukirkjunnar um starfsfólk í barna- og unglingastarfi. Á námskeiðinu er yfirferð á 

starfsemi RR. Þar er meðal annars komið inná fyrir starfsemi hvers aldurshóps og verklýsingu 

sveitarforingja sem og starfi aðstoðar sveitarforingja sem vinna með flokkunum. 

Sveitarforingi kemur ekki beint að starfi barna í flokkunum. Hlutverk þeirra er meira samhæfa 
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starfsemi flokksins eins og fundi og verkefni. Þar reynir á að sveitarforingi og aðrir foringjar 

hafi þekkingu og skilningu á starfsemi  RR.  

RR byggir á að börnin taki virkan þátt í því, þau þurfa að leggja ýmislegt á sig líkt og 

læra utanbókar RR heitið, yfirlýsingu og kjörorð. Þau fá viðurkenningar í formi taumerkja á 

einkennisbúning sem sýnir hvað þau hafa lært og hvar þau eru stödd í námsefninu. Það reynir 

á athygli, einbeitingu og skipulagi að ljúka viðurkenningum. Ef ekki er fyrir NTC er mun 

erfiðara fyrir foringja að starfrækja starfið eins námsefni RR er sett upp. Sveitarforingi þarf að 

vera sveigjanlegur ásamt öðrum foringjum og finna leiðir þar sem allir leggja sitt af mörkum 

sem stuðlar að þroska barnsins en gæta að kröfurnar séu þeim ekki íþyngjandi. Þessi nálgun 

tekur mið af því að barnið fái þann tíma og stuðning sem þau þurfa. Kjarninn í skátastarfi er 

skátaflokkurinn. Þar eru um sex til átta börn og mynda flokk, þau velja sér flokksforingja úr 

sínum röðum, semja lag fyrir flokkinn, æfa kall og hróp og mynda heild. Mikil samskipti eru 

innan hópsins. Allir í flokknum hafa verk að vinna og eru þátttakendur. Það getur reynst erfitt 

fyrir barn að starfa í skátastarfi ef óformleg menntun líkt og NTC er ekki til staðar fyrir 

leiðbeinendur. Til að mynda á ferðalögum skipa öryggismál mikilvægan sess þar sem reynir á 

að börn villist ekki frá hópnum og að þau taki ekki hvatvísar ákvarðanir. Til að mynda er með 

handöxi og hníf, einnig eldaður matur á opnum eldi. Gott er að aðstoðarsveitarforingi fari vel 

yfir gátlista fyrir fundi og ferðalög með barninu og foreldrum, hvetji foreldra til að pakka með 

barni sínu í bakpokann og þannig tryggja að allt sé á sínum stað.  

Rannsóknir sýna (Jakob F. Þorsteinsson, 2009:2) að náttúran hjálpi börnum að þroska 

með sér sköpunargáfu og fylgjast með. Umgengni við náttúruna hefur í för með sér tilfinningu 

friðar og jákvæðni að vera hluti af heiminum. Þessi þættir draga úr vanlíðan og kvíða sem 

mörg börn glíma við og börn sem leika sér í náttúrunni hafa jákvæðar tifinningar í garð hvors 

annars (Jakob F. Þorsteinsson, 2009:3).    

Ekki má heldur líta framhjá réttindum barna. Í barnalögum (Alþingi, 2003) frá árinu 2003 1. 

gr. er gerð grein fyrir réttindum barna: 

 

Barn á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn 

og þroska og án mismununar af nokkru tagi. Óheimilt er að beita barn hvers kyns ofbeldi eða annarri 

vanvirðandi háttsemi.  
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2.5 Rannsóknarspurning og rannsóknir um áhrif náttúru á börn 

 

Rannsóknarspurning mín er með hvaða hætti hvítasunnumenn skýra uppeldislegan og 

fræðilegan grunn kristilegs æskulýðsstarfs sem byggir á trúarlegu starfi úti í náttúrunni? 

Markmið verkefnisins sem er að tengja saman trúarlegt starf úti í náttúrunni við 

hugmyndafræði um útinám, reynslu-og ævintýranám.  

RR er kristilegt æskulýðsstarf. Það byggir á því að hvetja börn til útivistar og að sækja 

vikulega fundi sem fer fram innan kirkju. RR notast við einkennisbúning líkt og klút eins og 

skátar. Börn í RR vinna í umbunakerfi samkvæmt námsefni sem leggur áherslu á útivist, 

útistörf og biblíusögur. Boðun kristinnar trúar til barna í RR skátastarfi byggir trú og 

kenningum hvítasunnumanna á heimildum biblíunnar um Jesúm Krist. RR leggur upp með á 

orðum biblíunnar að jörðin og lífið er sköpun Guðs (Biblían, 1981). Jörðin og náttúran er 

heimili mannsins (White, 2004).  

RR leitast við að trúboð er ekki einungis bundin við hugvekjur og kristilega söngva 

heldur er hluti af námsferli barns á lærdómi um Guð á útivist í náttúrunni (Guðný Birgisdóttir, 

2013). Rannsóknir sýna að náttúran  hjálpar börnum að þróa með sér sköpunargáfu og fylgjast 

með (White, 2004). Umgengi barna í náttúrunni hefur í för með sér friðsæld og jákvæða 

tilfinningu fyrir að vera hluti af heiminum. Útivist er einnig mikilvæg fyrir þróun sjálfstæðis 

barna og náttúran sjálf verður því besti kennarinn þeirra (White, 2004). 

Opin leið í kristilegu skátastarfi  byggir á nálgun sjónarhorns barns á útivist (RRR, 

2013). Þar með fer saman bæði kennsla úr biblíunni um Guð af hendi foringja og útistarfa í 

náttúrunni (Yngvar, 2013). Hvítasunnumenn á Íslandi hafa ekki skilgreint RR starf sitt útfrá 

fræðum tengt útinám, reynslumiðað nám og ævintýranám (Þröstur F. Sigfússon, 2013). Þessi 

greinargerð leitast við tengja þau fræði við starfsemi RR á vettvangi safnaðarstarfs.      

 

2.6 Þátttaka Íslendinga á NTC í Noregi                  

Frá árinu 2006 hafa Íslendingar sótt NTC námskeið í Noregi (Þröstur F. Sigfússon, 2013). 

Landsskrifstofu RR á Íslandi hefur haft milligöngu um val á þátttakendum og annast 

umsóknarferlið. Íslendingar hafa sótt námskeið árlega og eru námskeiðin haldin ár hvert í 

kringum hvítasunnuhelgina í Tangen nærri vatninu Mjosa. NTC hjá norðmönnum er hannað 

með tillit námsefni sem þeir nota á vikulegum fundum með börnum og á skátamótum. Ísland 
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hafa þýtt og staðfært námsefnið með tillit til síns safnaðarstarfs (Matthildur Þorsteinsdóttir, 

2013) og lagaumhverfi. Vísir að NTC námskeiðinu og hluti þess hefur verið notað í 

foringjaþjálfun nýs starfsfólk á Íslandi (Þröstur F. Sigfússon, 2013). Landsskrifstofa hefur þó 

beint því til safnaða að söfnuðir sendi sína starfsmenn til Noregs með milligöngu 

landsskrifstofu.     

 

3  Fræðilegt samhengi  

 

Uppruni RR (Marsh, 2010:14) á rætur að rekja til ársins 1962 innan Hvítasunnukirkjunnar 

(assemblies of God) í Bandaríkjunum. Hvítsunnumenn vildu æskulýðsstarf sem myndi vekja 

áhuga drengja á útivist með áherslu á kristna trú og gildi kirkjunnar. Hvítasunnumenn í USA 

hönnuðu merki sem vísar til þroska drengja samkvæmt þeirra skilningi og vitund.  Merki RR 

er stjarna með sextán oddum og fjórum litum, sjá mynd 1. 

 

 

Gylltu oddarnir tákna fjögur þroskasvið mannsins, andlegan, 

félagslegan, líkamlegan og vitrænan þroska. Rauðu oddarnir 

tákna fjögur atriði í kennslu og boðun hvítasunnukirkjunnar.  

Það er hjálpræði, Heilagur Andi, söfnuðurinn og endurkoma 

Krists og bláu oddarnir vísa til átta heiti RR, sjá mynd 1.  

Mynd 1. Merki Royal Rangers. 

 

RR á Íslandi hefur ekki stuðst við að útskýra starfsemi sína út frá hugtökum tengdum útinámi. 

Með því tengja saman fræði útináms og hugtökum reynslumiðað nám og ævintýranám gefst 

hvítasunnumönnum færi á að skilgreina uppeldisgildi RR útfrá sjónarhorni félagsvísinda. Það 

gefur leiðbeinendum betri skilning á hvers vegna hann eða hún hagar sínum starfsháttum á 

meðal barna og unglinga í RR. 
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3.1 Kenningarlegur grunnur námskeiðsins og tengsl við rannsóknir 

 

Í verkefni mínu vildi ég skoða tengsl barna við náttúruna og hvernig útivist í náttúrulegu 

umhverfi barnsins stuðlar að þroska þess og vellíðan. Starf RR fer mikið fram í náttúrunni. 

Markmið starfsins er að börn læri ýmis störf úti sem tengjast skátastarfi. Á RR skátamótum 

geta þau svo sýnt fram á færni sína og jafnvel lært eitthvað nýtt (Jóhanna Eldborg 

Hilmarsdóttir, 2013).  

Randy White tók fyrir rannsóknir sem gerðar hafa verið á jákvæðum áhrifum 

náttúrunnar á þroska barna og gerði grein fyrir þeim (White, 2004). Þessar rannsóknir sýna 

meðal annars að börn með einkenni ofvirkni (ADHD) eiga betur með að einbeita sér eftir 

„snertingu“ við náttúruna (Taylor og fl., 2001). Börn sem hafa skoðanir og eru í snertingu við 

náttúruna fá hærri einkunnir í prófum þar sem einbeiting og sjálfsagi eru mæld. Eftir því sem 

þau eru grænni, því betri verður árangurinn (Wells, 2000, Taylor og fl., 2002). Það hefur 

einnig verið sýnt fram á að börn sem leika sér reglulega í náttúrulegu umhverfi sýna betri 

líkamlega færni, þar á meðal samhæfingu, jafnvægi og liðleika og auk þess eru þau minna 

veik (Grahn og fl., 1997, Fjortoft, 2001). Þegar börn leika sér í náttúrulegu umhverfi er leikur 

þeirra fjölbreyttari, hann verður hugmyndaríkur og skapandi sem bætir svo málnotkun þeirra 

og samvinnufærni (Moore & Wong, 1997, Taylor og fl., 1998, Fjortoft, 2000). 

Að vera úti í náttúrulegu umhverfi eykur vitsmunaþroska barna með því að gera þau 

meðvitaðri, bæta skilning og hæfileikann til að taka eftir (Pyle,  2002).  

Náttúran virðist hafa þau áhrif að minnka streitu sem er í lífi margra barna og hjálpar þeim að 

fást við mótlæti og erfiðleika, eftir því sem þau eru meira úti í náttúrunni því meiri verður 

hagnaðurinn (Wells & Evans, 2003). Leikir í náttúrulegu umhverfi geta dregið úr eða komið í 

veg fyrir einelti (Malone & Tranter, 2003). Náttúran hjálpar börnum að þróa með sér 

sköpunargáfu og það að fylgjast með því sem verið er að gera. Auk þess hefur umgengni við 

náttúruna í för með sér friðsæld og jákvæða tilfinningu (Crain, 2001). Reynsla af náttúrunni á 

unga aldri hefur verið tengd við þróun ímyndunarafls og hrifnæmis (Cobb, 1977, Louv, 

1991). Hrifnæmi er mikilvægt fyrir allt nám (Wilson, 1997). Börn sem leika sér í náttúrunni 

hafa jákvæðar tilfinningar í garð hvors annars (Moore, 1996), og félagsleg samskipti þeirra á 



 

18 

 

milli örvast (Moore, 1986, Bixler og fl., 2002). Útivist er mikilvæg til að þróa sjálfstæði barna 

(Bartlett, 1996).  

Starfsemi safnaða byggir á boðun og tengingu við Guð. Samkvæmt niðurstöðum 

bandarískar rannsóknar þar sem skoðað var úrtak 1000 einstaklinga, völdu 32% á að gera 

Krist að leiðtoga lífs síns á aldrinum fimm til þrettán ára, 4 % völdu á aldrinum fjórtán til 

átján ára og 6% nítján ára og eldri. (Barna, 2001) Með öðrum orðum þá sýnir þessi ákveðna 

rannsókn að börn sem eru þrettán ára og yngri eru fimm til átta sinnum líklegri til að taka 

afstöðu með kristin gildi og trúar sem hefur afgerandi áhrif á líf þeirra (Barna, 2001).  

Það eru ekki til rannsóknir á meðal hvítasunnumanna á Íslandi hvenær börn taka 

ákvörðun um að gera Krist að leiðtoga síns lífs. Þessi rannsókn sýnir þó að á vissu aldursbili 

eru börn líklegri til að taka afstöðu með trúnni. Miðað við þá þekkingu sem orðin er á útinámi 

má segja að það sé ómissandi þáttur í lífi hvers barns.  Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð 

áhrif útináms á svo marga þætti sem stuðlar að þroska einstaklingsins og getur með því mótað 

framtíð hans. Í starfi RR er hægt að ná fram áhrifum frá náttúrunni eins og rannsóknir hafa 

sýnt fram á með útinámi. Boðun trúar og kristinna gilda er ómissandi þáttur í starfi RR. 

Jákvæð áhrif náttúru á þroska barns eykur lífsgæði þeirra. Barn sem tekur virkan þátt í RR 

skátastarfi tengist þessum jákvæðu áhrifum sem verða á milli náttúrunnar og boðun 

kirkjunnar.     

3.2 Skilgreiningar á hugtökum 

 

RR skátastarf hvítasunnumanna á Íslandi hefur ekki hefur stuðst við að skilgreina starf sitt út 

frá hugtökum tengt félagsfræði. Hér verður reynt að tengja saman hugtök ýmissa fræða við 

starfsemi RR. Með því má skýra og skerpa á uppeldisgildi Hvítasunnukirkjunnar á 

æskulýðsvettvangi í safnaðarstarfi.   

 

 

3.2.1 Reynslunám  

 

Heimspekingurinn John Dewey (1859-1952)  er upphafsmaður reynslumiðaðs náms (e. 

experimental learning) (Panicucci, 2007:34). Reynslumiðað nám er ferli nemenda sem er í 

virkni og hefur áhrif auk afleiðingar. Nemendur finna fyrir og fá reynslu þar sem þeir eru 

þátttakendur í ferli í stað þess að horfa og hlusta á reynslu annarra. Nemendur endurspegla því 
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reynslu sína og ná þannig því fram, að öðlast nýja færni, ný viðhorf og kenningar auk breytta 

hugsun.(Kraft  og Sakofs, 1988 í Prouty, 2008:12). John Dewey boðaði þá stefnu að ekki beri 

að skilgreina meginmarkmið náms fyrirfram heldur skuli litið á nám sem leit. Jafnframt er 

ekki litið á einstaklingin einan og sér heldur fremur á tengsl sem myndast á milli persóna í 

námi og í öðru mannlífi (Gestur Guðmundsson, 2008:37). Reynslunám og ígrundandi nám er 

merkingaleit einstaklingsins, sem byggist á gagnvirku samtali milli innra hugmynda hans um 

heiminn og veruleika eins og hann birtist í umhverfinu (Jakob F. Þorsteinsson, 2009: 3)  

Ævintýranám (e. adventure education) fer oftast fram utandyra og í því á sér stað bein og virk 

þátttaka einstaklingsins sem hefur raunverulegar afleiðingar fyrir hann (Prouty, 2007:4). 

Námshringur David Kolb‘s byggir líkan sitt á reynslumiðuðu námi á kenningum fjölmargra 

fræðimanna sem fjalla um viðfangsefnið úr frá ólíkum sjónarhornum, sjá mynd 2. Einkum 

byggir hann framsetningu sína á kenningum John Dewey, sem nálgast viðfangsefnið frá 

heimspekilegu og pragmatísku sjónarhorni (Jakob F. Þorsteinsson, 2008:79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Námshringur David Kolb´s. 

 

3.2.2 Úti- og ævintýranám   

 

Þjóðverjinn Kurt Hahn er einn af brautryðjendum og helstu áhrifamönnum er varðar upphaf 

og þróun úti-og ævintýranáms (Jakob F. Þorsteinsson, 2011:93). Sýn Kurt Hahn á nám var að 

námsferlið í heild sinni byggði upp persónuleika nemenda. Áskorunar ferli og námsefni ættu 

að eiga jafnmikið vægi í þroskaferli barns. Áhrif og kenningar Hahns hafa haft mikil áhrif á 

skilgreiningar ævintýranáms (Prouty, 2007:6-7).  Útinám (e. outdoor education) er vítt svið og 

sem dæmi má nefna að árið 2003 voru á Bretlandi kennd yfir 100 mismunandi námskeið í yfir 

30 háskólum um ólíka þætti útináms. Samhliða auknu framboði á námskeiðum og 
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námsleiðum á háskólastigi hefur rannsóknum á útinámi fjölgað og hefur það leitt af sér aukna 

þekkingu og aukið vægi þess (Humberstone og Brown, 2006:12 í Jakob F. Þorsteinsson, 

2011:34). 

 

 

3.2.3 Útinám  

 

Simon Priest 16 fræðimaður á sviði útináms telur að útinám feli í sér sex grundvallarþætti, 

þeir eru að  útinám (1) sé aðferð til að læra, (2) byggi á reynslu, (3) eigi sér einkum stað utan 

dyra, (4) að öll skynfærin séu virkjuð, (5) samskiptin varði fólk og náttúru (6) og byggt sé á 

þverfaglegri námsskrá (Priest, 1986:13 í Jakob F. Þorsteinsson, 2011:40).  

Priest (1986) setur útinám fram á myndrænan hátt, sjá mynd 3. Útinámið er sett fram sem 

stofn á tré með tvær megingreinar, ævintýragrein og umhverfisgrein. Myndin sýnir fjölbreytta 

skynjun sem á sér stað úti og á krónum trésins prýða ávextirnir. „Ávextir“ útináms eru þá þeir 

þættir sem unnið er með (Jakob F. Þorsteinsson, 2011:39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Útinám sett fram á myndrænan hátt. (Priest 1988 í Gilbertson o.fl. 2006:5). Þýð JFÞ 

                                                         

Námshringurinn byggir á fjórum þáttum. Hann hefst á reynslu (e. concrete experience), heldur 

áfram með ígrundun (e. observation og reflection), þá kemur að myndun alhæfingar og 

lærdómur (e. concept og generalizing) og að beiting (e. applying)  (Jakob F. Þorsteinsson, 

2011:79) 
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Reynsla er bein þátttaka einstaklinga í reynslumiðuðu námi. þátttakendur geta öðlast nýja 

færni, ný viðhorf  auk breyttrar hugsunar (Kraft  og Sakofs, 1988 í Prouty, 2008:12 ).  

Ígrundun er mjög mikilvægur þáttur í námslíkaninu. Reynsla sem slík tryggir ekki nám,  

en ígrundun eykur líkur á að nám eigi sér stað. Líkingar yfirfærsla felst í því að nýta reynslu 

úr sérstökum aðstæðum við aðrar mjög ólíkar aðstæður. Þá er leitað að því sem er líkt í báðum 

tilfellunum sem um ræðir. Dæmi um slíkt er það að sigrast á erfiðri áskorun (t.d. krefjandi 

ferðlagi) sem eflir og veitir viðkomandi þor og styrk til að hefja nám. Í allri vinnu með 

reynslu, ígrundun og hugsanlega yfirfærslu þarf að huga að fyrri reynslu þátttakenda, ræða um 

markmið og væntingar þeirra (jafnvel setja sér sameiginleg markmið eða 

einstaklingsmarkmið) og gefa færi á ígrundun í ferlinu (e. reflection in action) og ígrundun 

eftir reynsluna (e. refection on action). Mikilvægt er að gefa þátttakendum kost á að orða 

hlutina sjálfir eða að túlka reynslu sína gegnum teikningar eða leikræna tjáningu (Jakob F. 

Þorsteinsson, 2008: 80-82).  

Hlutverk kennara í reynslumiðuðu námi tekur mið að aðstæðum og ákveður kennarinn hvað 

hentar best hverju sinni. Út frá sjónarhóli hugsmíðahyggjunnar hafa verið skilgreind fjögur 

meginhlutverk við hið ígrundandi hlutverk nemandans. Þau er vegvísir (e. facilitator), 

hvatamaður (e. instigator), þjálfari (e, coach) og matsmaður (e. assessor). Þessi hlutverk og 

greining getur verið hjálpleg þegar unnið er með reynslumiðað nám, t.d. í útinámi. (Jakob 

2008: 84). 

 

3.3 Breytingarsvæðið 

 

Áskorun, breytingasvæðið og áhætta gegna mjög mikilvægu hlutverki í ævintýranámi.  

Með reynslumiðuðu námi er hægt að hvetja og styrkja nám einstaklingsins og hæfileika  

hans til að takast á við eða stuðla að breytingum (Jakob F. Þorsteinsson, 2008:86).  
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Mynd 4. Breytingarsvæðið. Achieving Fitness, 2008:30.  

Sett hefur verðið fram líkan sem er nefnt breytingasvæðin (e. change zones). Alhæfingin og 

yfirfærsla í námshring Kolbs tengist hér líkaninu um breytingarsvæðið. Markmiðið er að 

stuðla að námi í einum aðstæðum sem nýta má í öðrum. Í því líkani gegnir áskorunin 

mikilvægu hlutverki. Fyrir fagmenn, sem vinna með áskoranir og áhættu (alvöru og „að því er 

virðist“), er það mjög gefandi upplifun og reynsla að sjá þátttakendur takast á við og sigrast á 

áskorunum og áhættu, og öðlast með því nýja persónubundna þekkingu (Jakob F. 

Þorsteinsson, 2008:87).  

Á þægindasvæðinu (e. comfort zone) á lítið eða ekkert nám sér stað, því einkenni 

þægindasvæðisins eru að þar erum við í hámarksöryggi, og að innan þess er allt staðsett sem 

við höfum þegar lært. Þegar við gerum hlutina eins og við höfum alltaf gert þá, fáum við 

sömu útkomu og við höfum alltaf fengið og ekkert nýtt lærist (Jakob F. Þorsteinsson, 

2008:87).  

Andvörpunarsvæðið (e. groan zone), er staðurinn þar sem einstaklingurinn finnur fyrst fyrir 

óöryggi og ójafnvægi, og með því að yfirstíga þessar tilfinningar og hugsanir, þ.e. vantrú á 

sjálfan sig og andstöðu við breytingar, stígur einstaklingurinn yfir á svæði mögulegs náms 

(Jakob F. Þorsteinsson, 2008:87).  

Þroskasvæðið (e. growth zone), stundum kallað teygjusvæði eða námssvæði, er vettvangur 

nýs náms. Þar eru allir möguleikar nýs náms staðsettir og þess vegna er mikilvægt að hvetja 

þátttakendur til að setja sér markmið sem eru á þroskasvæðinu. En veru á þroskasvæðinu 

fylgir ákveðið ójafnvægi og óöryggi, sérstaklega í upphafi (Jakob F. Þorsteinsson, 2008:87).  
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Örvæntingarsvæðið (e. panic zone) er ekki vænlegt til náms. Þar steðjar svo mikil ógn, 

raunveruleg eða ímynduð, að einstaklingnum að nám getur ekki farið fram og líklegt er að 

hann bregðist við með flótta eða árás. Frá sjónarhorni náms er forðast að setja nemandann í 

slíkar aðstæður og hlutverk leiðbeinandans er að gera umhverfið svo öruggt að engir 

nemendur lendi þar (Jakob F. Þorsteinsson, 2008:88).  

3.4 RR og tenging við fræði 

 

RR skipuleggur ævintýraferðir, en þær eru sérstaklega nefndar sem slíkar til að vísa formið á 

ferðinni. Þetta eru hjólaferðir, kajak róður, ísklifur, skíði, háloftabraut og klettaklifur svo 

eitthvað sé nefnt (Guðný Birgisdóttir, 2013). Börn eru misjafnlega tilbúin að takast á við þær 

áskoranir sem fylgja slíku ferðalagi. NTC námskeiðið leiðbeinir á þann hátt að fyrir viðburð 

hittast skátaforingi og skátaflokkur og ræða saman um hvað verði gert. Það eru gert í 

umræðuformi og öllum er gert ljóst að það er val á að fara eða ekki. Ísklifur er til dæmis 

áskorun fyrir marga, þar reynir á á líkamlegan styrk og úthald auk færni á að beita ísöxi. Eftir 

að umræðum er lokið undirbýr hópurinn sig. Á þessum tímapunkti getur einstaklingur fundið 

sig á andvörpunarsvæði. Einstaklingur getur fundið fyrir óöryggi og ójafnvægi en með því að 

yfirstíga þessar tilfinningar og hugsanir og flytja sig yfir á vaxtarsvæði, gefst honum tækifæri 

til nýs náms. Í ísklifrinu finnur einstaklingurinn hvernig hann hefur náð settum markmiðum, 

bæði sem einstaklingur og sem hópur. Hættusvæðið væri sá staður í ísklifrinu þar sem 

einstaklingurinn finnur að það sé verið að þröngva sér í ísklifur og getur átt í hættu á að lenda 

í sjálfheldu. Þar ríkir örvænting og ekkert nám á sér stað. Ísklifur getur framkallað neikvæðar 

tilfinningar og hætta er á skaða, bæði tilfinningalegum og líkamlegum. Í slíkri ferð getur 

leiðbeinandinn í reynslumiðuðu námi hvatt einstaklinginn áfram og styrkt nám hans og 

hæfileika til að takast á við eða stuðla að breytingum (Jakob F. Þorsteinsson, 2008:86).  

  

Hér á undan hefur verið skoðuð fræði sem ég álít að tengist RR skátastarfi. Það byggir á því 

að NTC námskeiðið fer fram úti í náttúrunni. Þátttakendur komast í kynni við fræði útináms, 

reynslumiðað náms og ævintýranáms. Þar sem námskeiðið hefur ekki verið framkvæmt hér á 

landi hafa einstaklingar frá Íslandi sótt NTC í Noregi. NTC byggir á að námsferlið eða 

ferðalagið sem þau fara saman sem hópur skili af sér reynslu sem þau seinna meir nýta sér í 

vinnu á meðal barna og unglinga í RR.  
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Áhrifaþættir NTC koma meðal annars fram að vegvísir (e. facilitator) sem er leiðbeinandi á 

námskeiðinu setur þeim verkefni sem krefst úrlausna. Þar má nefna þau koma sér sjálf í 

skátaflokk, setji upp eigin tjaldbúðir og vinna sem hópur. Í dagskránni er gefið færi á 

ígrundun eða halda dagbók. Þar geta þátttakendur skrifað niður þá reynslu sem þeir verða fyrir 

sem einstaklingar og hópur og geta dregið upp mynd af því sem þau hafa lært. 

Reynslunámsferlið gefur þeim nýja hugsun og breytt viðhorf út frá því sjónarhorni sem þau fá 

í útinámi. Raunveruleg reynsla sem þau upplifa er ævintýranám. Hópurinn þarf til að mynda 

að skipuleggja einnar nætur ferð þar sem reynir á notkun áttvita og landakorts. Þetta gera þau 

sem hópur. Sem viðburður reynir NTC að kalla fram áhrif sem gefur nýtt sjónarhorn.  

Sjónarhornið er hvernig fræði útináms hefur áhrif á börn og unglinga sem eru í umsjón þeirra 

sem sjá um tómstundarstarf  kirkjunnar. Einnig hvernig þau sem leiðbeinendur geti nýtt sér 

þessi fræði til að hafa jákvæð og uppeldisleg áhrif á manneskjuna, þ.e. að unnt sé að stuðla að 

þroska á öllum þroskasviðum hennar.  
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4 Lokaorð  

 

Í þessari greinargerð lagði ég upp með rannsóknarspurninguna með hvaða hætti 

hvítasunnumenn skýra uppeldislegan og fræðilegan grunn kristilegs æskulýðsstarfs sem 

byggir á trúarlegu starfi úti í náttúrunni?  

Mitt mat er að NTC grunnnámskeið hvítasunnumanna  er hagnýt þjálfun fyrir leiðbeinendur 

sem starfa í RR skátastarfi. RR leggur áherslu á tómstunda- og uppeldisgildi barna og 

unglinga í safnaðarstarfi. Hvítasunnukirkjan leggur áherslu á að ekki sé gerður greinarmunur á 

fólki eftir kyni, kynþætti, aldri og stétt. Allir þeir sem vinna með börnum og unglingum þurfa 

að huga að vernd þeirra og læra að virða þau mörk sem barnið eða unglingurinn setur. 

Uppbygging NTC er hagað með þarfir og þroska barns í huga. Það er gert með því að láta 

nemendur upplifa aðstæður og umhverfi líkt og barn myndi gera. Nemendur starfa saman út 

frá sjónarhorni barns til að öðlast ný viðhorf og breytta hugsun. Uppeldisgildi NTC námskeiðs 

kemur fram í kennslu þar sem notuð er hugmyndafræði RR stjörnunnar. Þar er hvatt til virkni 

á fjórum þroskasviðum einstaklingins þ.e. andlegum, félagslegum, líkamlegum og vitrænum 

þroska. Nemendur taka virkan þátt andlegri íhugun sem fer fram, bæði sem einstaklingar og 

sem hópur. Þau læra um mikilvægi þess að boðun trúar er ekki einungis bundin við að lesa úr 

Biblíunni og predika heldur að líf þeirra sem heilsteyptir einstaklingar endurspegli jákvætt 

kristið líferni sem byggist á náungakærleik og umhyggju fyrir náttúrunni. Ekki má heldur 

ganga framhjá þeim mikilvæga þætti þar sem félagsleg tenging og vinátta sem myndast milli 

ólíkra einstaklinga þegar þau vinna saman að störfum í skátaflokk. Þar reynir á samvinnu og 

nærgætni þar sem engir tveir eru eins. Að verja saman fjórum sólarhringun með öðru fólki og 

læra um hagnýt skátastörf er ferðalag. Að mínu mati er námskeiðið sett upp á þann hátt að 

lifa, leika og læra saman eins og fjölskylda. Nemendur búa saman í tjöldum, elda og borða 

saman auk þess er skátaflokkurinn stöðugt í óformlegu námsumhverfi. Uppeldisgildi 

hvítasunnumanna koma fram í mikilvægi þess að enginn ætti að fara í gegnum lífsins ferðalag 

einn og óstuddur. RR skátastarf tengir saman fólk með mismunandi skoðanir og ólíkan 

bakgrunn en leggur áherslu á að lifa saman í sátt og í samlyndi, leika og læra hvert af öðru 

innan ramma kirkjunnar og úti í náttúrunni.  

Ástæðan fyrir því að ég taldi mikilvægt að tengja saman þessi fræði er að skerpa þurfi á sýn 

hvítasunnumanna á hugmyndafræði RR skátastarfs. Það kom til vegna þess að slík tenging 

hefur ekki verið skilgreind. RR er opin leið fyrir börn og unglinga til að taka þátt í 

tómstundarstarfi sem fer fram á vettvangi skilgreinds æskulýðsstarfs safnaðar með áherslu á 
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trú, kristin gildi og útivist. Með því tengja saman fræði útináms og hugtökum reynslumiðað 

nám og ævintýranám gefst hvítasunnumönnum færi á að skilgreina uppeldisgildi RR útfrá 

sjónarhorni félagsvísinda. Þær rannsóknir sem ég hef komið inná um áhrif náttúrunnar á börn 

hafa sýnt fram á aukin lífsgæði og minni neikvæð áhrif á öllum þroskasviðum barna. Vegna 

þessa taldi ég mikilvægt að gera skil á þessum fræðum í nemendamöppunni fyrir þátttakendur 

á NTC námskeiði. Það gefur leiðbeinendum betri skilning á starfsháttum sem notaðir eru á 

meðal barna og unglinga sem sækja í RR skátastarf.  

Ég álít svo við lok þessarar greinargerðar að hvítasunnumenn geti betur skilgreint tómstunda- 

og uppeldisgildi síns skátastarfs á jákvæðan og uppbyggilegan hátt á meðal barna og unglinga 

á vettvangi safnaðarstarfs.        
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