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ÁGRIP 

Verkefnið Fjöllin kalla er lokaverkefni mitt til meistarasprófs í hagnýtri menningarmiðlun 

við Háskóla Íslands og felur í sér undirbúning, gerð og vinnslu á þáttaröð fyrir 

Ríkisútvarpið. Þættirnir eru fjórir og byggja á viðtölum við sjö einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að heillast af náttúru og fjallamennsku. Gerð útvarpsþáttanna var mjög 

lærdómsríkt ferli, á köflum krefjandi en einnig mjög ánægjulegt.  
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1. INNGANGUR 

Vorið 2013 tók ég áfangann Munnleg miðlun og útvarp. Áfanginn var valfag í 

meistaranámi mínu í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands, þar sem fjallað var 

um útvarpið sem miðil. Á námskeiðinu var meðal annars farið yfir viðtalstækni, 

útvarpsþáttagerð og upplesturstækni. Hver nemandi fékk síðan tækifæri til að miðla efni 

að eigin vali með gerð hálftíma útvarpsþáttar sem útvarpaður var á Rás 1. Þetta voru fyrstu 

kynni mín af útvarpsþáttagerð, en námskeiðið var mjög lærdómsríkt og eitt 

eftirminnilegasta námskeið sem ég hef sótt á háskólaárum mínum. 

Þegar kom að vali mínu á lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun var ég í fyrstu 

með nokkrar hugmyndir sem kröfðust ólíkra miðlunarleiða. Ein hugmyndin togaði að 

lokum meira í mig en aðrar. Mig langaði til að gera útvarpsþáttaröð um áhrif fjallaferða og 

útivistar á einstaklinga. Efnisvalið má rekja til upplifun minnar sumarið áður en ég hóf að 

vinna í lokaverkefninu. Ég hafði þá skráð mig í ferðafélagið Útivist og fór í fyrstu ferðina í 

ágúst, þar sem ég gekk með hópi fólks á Fimmvörðuháls. Fyrir ferðina var ég hreint ekki 

viss hvort ég hefði úthald í göngu sem þessa og var oft á mörkum þess að hætta við 

ferðina en ferðin reyndist frábær. Á köflum tók gangan vissulega á og veðrið breyttist ört: 

rigning, sól, vindur, þoka. Það var lagt af stað í birtu og komið á áfangastað í niðamyrkri. Í 

ferðinni upplifði ég náttúruna sterkt, ég naut þess að vera úti í náttúrunni laus við tölvuna 

og símann. Laus við umferðarnið og auglýsingaskilti. Ég naut þess að finna hvernig 

vindurinn blés á andlitið, hvernig gangan tók á lærvöðvana og hvernig sólin gat blindað 

augað en fyrst og fremst naut ég kyrrðarinnar sem virtist endalaus og óháð öllum vindum 

og veðri. Mér fannst ég vera heima langt að heiman.  

Í greinargerð þessari er fjallað um hugmyndina og gerð þáttaraðarinnar Fjöllin 

kalla. Gert er grein fyrir rannsóknarspurningum, markmiði og markhópi útvarpsþáttanna. 

Fjallað er um útvarpið sem miðil, um viðtalstækni og annan undirbúning við gerð 

þáttaraðarinnar. Farið er yfir val viðmælenda og framkvæmd viðtala ásamt því að skoða 

tæknivinnu á bak við gerð útvarpsþátta. Áhrif fjallganga og útivistar eru skoðuð með 

áherslu á jákvæð áhrif náttúrunnar á félagsleg tengsl og sjálfsmynd fólks.  

Greinargerðin skiptist í eftirfarandi kafla: Inngangur, Fjöllin kalla, Útvarpið sem 

miðill, Að undirbúa viðtal, Vinnsla þáttanna, Áhrifamáttur náttúrunnar, Lokaorð, 

Heimildaskrá og Viðauki.  



7 

 

Viðmælendur mínir voru sjö talsins: Björn Vilhjálmsson, Helgi Grímsson, Jakob Frímann 

Þorsteinsson, Jónas Guðmundsson, Maggý Magnúsdóttir, Páll Ásgeir Ásgeirsson  og 

Vilborg Arna Gissurardóttir. 

Björn Vilhjálmsson og Maggý Magnúsdóttir voru viðmælendur mínir í þættinum 

Fjöllin kalla: Hálendishópurinn. Þau voru hópstjórar Hálendishópsins, sem var 

meðferðarúrræði sem var í boði fyrir ungmenni á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs 

Reykjavíkur og Félagsþjónustunnar í Reykjavík, á árunum 1989-2000. Björn Vilhjálmsson 

og Maggý Magnúsdóttir hafa mikla reynslu af starfi með unglingum í vanda og eiga það 

sameiginleg að hafa mikinn áhuga á útivist.  

Helgi Grímsson og Jakob Frímann Þorsteinsson voru viðmælendur mínir í 

þættinum Fjöllin kalla: útinám. Helgi Grímsson er skólastjóri í Sjálandsskóla í Garðabæ. 

Sjálandsskóli er grunnskóli fyrir nemendur í fyrsta til tíunda bekk en útinám er liður í 

skólastafi Sjálandsskóla. Jakob Frímann Þorsteinsson er aðjúnkt í Tómstunda- og 

félagsmálafræðum við Háskóla Íslands en sérsvið hans er útinám og tómstundir. Jakob 

Frímann er menntaður grunnskólakennari og hefur reynslu af starfi með ungu fólki meðal 

annars í tengslum við félags- og menningarmiðstöðvar. 

Jónas Guðmundsson og Páll Ásgeir Ásgeirsson voru viðmælendur mínir í 

þættinum Fjöllin kalla: öryggismál á fjöllum. Jónas Guðmundsson vinnur að 

slysavarnarmálum hjá félaginu Landsbjörg. Starf hans felst meðal annars í umsjón með 

vef og fræðsluefni, samvinnu við ferðaþjónustuaðila, björgunarsveita og slysavarnardeilda 

ásamt samskiptum við hið opinbera. Páll Ásgeir Ásgeirsson hefur mikinn áhuga á 

fjallgöngum og starfar sem fararstjóri hjá Ferðafélagi Íslands.  

Vilborg Arna Gissurardóttir var viðmælandi minn í þættinum Fjöllin kalla: innri 

ganga. Vilborg Arna Gissurardóttir hefur mikinn áhuga á fjallgöngum og útivist og hefur 

sinnt ýmsum störfum innan ferðaþjónustunnar. Hún varð þekkt fyrir leiðangur sinn um 

Suðurpólinn, þar sem hún skíðaði eins síns liðs um 1.140 kílómetra. Ferðin tók Vilborgu 

Örnu 60 daga og fylgdist íslenska þjóðin með leiðangri hennar sem var um leið 

áheitaganga fyrir Líf, styrktarfélag kvennadeildar Landspítalans.  
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2. FJÖLLIN KALLA 

 

2.1 HUGMYNDIN 

Í útvarpsþáttaröðinni er markmiðið að kanna áhrif fjallaferða á fólk. Þættirnir eru fjórir 

talsins og er lengd hvers þáttar um það bil hálftími. Innan fjallaferða fellur ýmiss konar 

afþreying og til þess notar fólk ólíka ferðamáta. Talað er um fjallgöngur, fjallahjólreiðar 

og fjallahlaup. Sumir kjósa að fara á fjöll á vélsleðum, hestum, jeppum eða á skíðum. Mitt 

fyrsta skref í verkefninu var því að velja og hafna. Fyrsta hugmyndin að efnisvali og 

skiptingu á milli þátta var þessi: 

 

• Innri ganga 

• Fjallahlaup/hjól 

• Fjallgöngur 

• Hjálparsveitir á göngum 

 

Vinnan hófst á því að ég fór að safna að mér lesefni og las allt sem mér datt í hug að gæti 

komið að góðum notum. Með fyrstu bókunum sem ég las var bókin Að leika, læra og 

þroskast úti eftir Jakob Frímann Þorsteinsson. Í bókinni fjallar Jakob Frímann um útilíf, 

útinám og ævintýranám. Jakob er sannfærður um að námsumhverfið hafi mikil áhrif á 

hvort og hvernig nám á sér stað og það er ósk hans að úti- og ævintýranám fái aukið vægi í 

skólum landsins og í öllu frístundastarfi.
1
 Eins og Jakob Frímann orðar það: „Með því að 

nýta umhverfi skólans með markvissum hætti opnast ný tækifæri til náms. Náttúran getur 

verið mun ríkulegri námsumhverfi en skólastofan og veitir, ef rétt er að málum haldið, 

óteljandi námstækifæri.“
2
 Við lesturinn kviknaði áhugi á skólakerfinu, ég vildi kanna heim 

útinámsins betur og ákvað að tileinka útinámi einn útvarpsþáttinn. Í bók Jakobs var oft 

vísað í bókina Ævintýri á fjöllum eftir Sigrúnu Júlíusdóttur, sem byggir á rannsókn á 

reynslu unglinga af starfi með Hálendishópnum, meðferðarúrræði sem var í boði fyrir 

ungmenni á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur og Félagsþjónustunnar í 

Reykjavík, á árunum 1989-2000.  

Hálendishópurinn var stofnaður að tilstuðlan nokkurra fagaðila og áhugamanna um 

útivist og velferð ungs fólks. Meðferðin fólst í gönguferðum um hálendi Íslands þar sem 

                                                           
1
 Jakob Frímann Þorsteinsson, Að læra, leika og þroskast úti, 9.     

2
 Sama, 11. 
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meðferðaráhrif hópeflis, áhrifamáttur náttúrunnar og uppeldisgildi ábyrgrar samveru og 

samskipta var haft að leiðarljósi.
3
  

Sigrún Júlíusdóttir vann rannsókn sína út frá viðtölum við unglinga sem höfðu 

tekið þátt í Hálendishópnum. Þar skoðaði hún viðhorf þeirra til Hálendishópsins; 

aðdraganda ferðarinnar, sýn þeirra á ferðalagið sjálft og áhrif ferðarinnar á líðan 

unglinganna meðan á ferðalaginu stóð og eftir að heim var komið.  

Í ævintýri á fjöllum fjallar Sigrún um þrjú þemu sem komu fram í viðtölunum við 

unglingana og hafa áhrif á vellíðan og aðlögun einstaklingsins í samfélaginu. Þessi þættir 

eru: (1) afrek og sigrar, sem tengist styrk sjálfsmyndarinnar, (2) agi og sjálfsstjórn, sem 

tengist sjálfsmatinu og (3) tjáskipti og félagsleg aðlögun sem tengist sálfélagslegri 

aðlögun. Viðtölin við unglingana sýndu að ferðirnar höfðu í langflestum tilvikum haft 

áhrif á lífsviðhorf þeirra og sýn á sjálfa sig.
4
 Sem dæmi um áhrif ferðarinnar er hér 

tilvitnun í eitt af viðtölum Sigrúnar við ungling sem tók þátt í Hálendishópnum: 

 

Ég fann það á leiðinni... var ofboðslega stolt af sjálfri mér, að meika þetta... 

það getur enginn gert eins mikið... líka þótt hinir gerðu það líka... svo 

ræddum við um þetta á kvöldin, maður gat losað um og fá botn í þetta allt... 

allt annað sjálfsálit, allt sko – fá að heyra um sig. Fannst ég betri manneskja 

að hafa gengið í gegnum þetta allt... bara bera virðingu fyrir mér í fyrsta 

skipti, sanna að ég get gert þetta... svo þótt maður væri þreyttur þá bara: 

yesss... ég get þetta!
5
 

 

Ég vildi kynna mér efnið betur og las bók Sigrúnar. Ég heillaðist af Hálendishópnum og 

því góða starfi sem þar fór fram og vildi skapa pláss fyrir Hálendishópinn í verkefninu 

mínu. Mér fannst efnið passa vel með hugmyndinni að útinámsþættinum þar sem áherslan 

átti að vera á börn og unglinga og áhrif útiveru á þroska þeirra og sjálfsmynd. 

Mjög snemma í vinnuferlinu vildi ég taka viðtal við Vilborgu Örnu Gissurardóttur 

fyrir þáttinn Fjöllin kalla: innri ganga og fá hana til að fjalla um áhuga sinn á 

fjallaferðum, um mikilvægi þess að hafa markmið og hvað það væri sem heillaði hana við 

fjöllin. Þema lokaþáttarins í þáttaröðinni var svolítið öðruvísi en í hinum þremur sem 

lögðu áherslu á jákvæð áhrif fjallganga og útivistar á sálarlíf og þroska fólks. Í 

                                                           
3
 Sigrún Júlíusdóttir, Ævintýri á fjöllum, 14-16. 

4
 Sama, 129-130. 

5
 Sama, 83. 
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lokaþættinum var markmiðið að fjalla um öryggismál á fjöllum, um hætturnar sem þar 

leynast, um réttan aðbúnað og hegðun. Þar var hugmyndin að fá innsýn inn í starf 

fararstjórans og starfsemi Landsbjargar. Loka niðurstaða að skiptingu útvarpsþáttanna 

varð því þessi:  

 

• Útinám 

• Innri ganga 

• Hálendishópurinn 

• Öryggismál á fjöllum 

 

 

2.2 RANNSÓKNARSPURNINGAR OG MARKMIÐ 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru: Hafa fjallaferðir áhrif, og þá hvaða áhrif og hvers 

vegna?  

Ástæður þess að fólk stundar fjallgöngur eru margvíslegar. Sumir kjósa að stunda 

sína líkamsrækt úti í stað inniverunnar í líkamsræktarstöðvum og auka þannig líkamlega 

styrk sinn úti í náttúrunni. Fyrir aðra er það friðurinn í náttúrunni og innri ró sem það 

upplifir í náttúrunni sem dregur fólk á fjöll. Sumir kjósa einveruna á meðan aðrir njóta 

samverunnar úti í náttúrunni með vinum eða fjölskyldunni. Markmiðið með 

útvarpsþáttunum er að vekja athygli á áhrifum fjallaferða og möguleikum fólks á öllum 

aldri til að ganga á fjöll og njóta náttúrunnar.  

 

 

2.3 MARKHÓPUR 

Robert McLeish bendir á mikilvægi þess að hafa markhópinn í huga þegar handrit eru 

skrifuð. Markhópurinn hefur áhrif á hvaða orð við kjósum að nota, á uppbyggingu þáttar 

og hvernig við viljum koma til skila því sem við höfum að segja. Fyrsta skrefið er því að 

ákveða við hvern verið er að tala. McLeish bendir á að betra sé að skrifa handritið með 

einn hlustanda í huga í stað hóp fólks. Á þátturinn að höfða til einstaklings sem tilheyrir 

ákveðnum samfélagshópi? Til dæmis; er hlustandinn barn? Læknir? Bóndi? Eða er 

markmiðið að ná til hins almenna ósérhæfða hlustanda. Það getur þó verið flókið að tala 

um hinn almenna hlustanda, er hann yfirhöfuð til? Hægt er að flokka alla í ákveðna hópa 

til dæmis eftir kyni, aldri, búsetu, trú eða efnahag. Annað sem skiptir máli er sá tími sem 
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þættinum er útvarpað. Er þátturinn spilaður að kvöldi til, rétt fyrir svefninn? Eða er um að 

ræða morgunþátt, þar sem hlustendur eru á leiðinni út í daginn?
6
 

Þættirnir Fjöllin kalla tilheyra þáttaröðinni Fólk og fræði, sem er þáttur í umsjón 

háskólanema. Fólk og fræði er á dagskrá Rásar 1 klukkan 20:40 á sunnudögum. 

Markhópur þáttanna Fjöllin kalla eru hlustendur Rásar 1, þættirnir eru sérstaklega 

hugsaðir fyrir almenning sem hefur áhuga á fjallgöngum og útivist og fyrir fólk sem 

vinnur með börnum og unglingum.  

 

 

2.4 TÍMAÁÆTLUN 

September og október 2013: 

Efnisval og hugmyndavinna að útvarpsþáttaröðinni. Val viðmælenda og heimilda hafin. 

Undirbúningur fyrir viðtal við Jakob Frímann Þorsteinsson. Fyrirlestur sóttur hjá Vilborgu 

Örnu Gissurardóttur. 

 

Nóvember 2013:  

Spurningalisti útbúinn fyrir viðtal við Jakob Frímann Þorsteinsson. Viðtal tekið við Jakob 

Frímann. Undirbúningur og spurningalisti útbúinn fyrir viðtal við Vilborgu Örnu. 

 

Desember 2013:  

Viðtal tekið við Vilborgu Örnu Gissurardóttur. Viðtal tekið aftur við Jakob Frímann 

Þorsteinsson vegna mistaka í fyrri upptöku. Undirbúningur fyrir viðtal við Björn 

Vilhjálmsson og Maggý Magnúsdóttur.  

 

Janúar 2014: 

Viðtal tekið við Björn Vilhjálmsson og Maggý Magnúsdóttur. Undirbúningur fyrir viðtal 

við Pál Ásgeir Ásgeirsson. Viðtal tekið við Pál Ásgeir Ásgeirsson. Klipping hafin á viðtali 

við Vilborgu Örnu Gissurardóttur. 

 

Febrúar og mars 2014: 

Áframhaldandi klippivinna. Handritagerð fyrir þáttinn Fjöllin kalla: innri ganga. 

Undirbúningur fyrir viðtal við Helga Grímsson. Viðtal tekið við Helga Grímsson. 

                                                           
6
 Robert McLeish, Radio Production, 46. 
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Undirbúningur fyrir viðtal við Jónas Guðmundsson. Handritagerð og stúdíó tímar fyrir 

þættina Fjölin kalla: innriganga., Fjöllin kalla: útinám og Fjölin kalla: Hálendishópurinn. 

 

Apríl og maí 2014: 

Viðtal tekið við Jónas Guðmundsson. Áframhaldandi klippivinna. Handritagerð og stúdíó 

tími fyrir þáttinn Fjöllin kalla: öryggismál á fjöllum. Unnið í skýrslu. 

 

Júní, júlí og ágúst 2014: 

Áframhaldandi skýrsluvinna. Lokahönd lögð á útvarpsþætti og skýrslu. 

 

 

3. ÚTVARPIÐ SEM MIÐILL 

Útvarpið hentar vel til þess að miðla frásögnum, það sem mér finnst heillandi við útvarpið 

er að miðillinn virkjar ímyndunarafl hlustandans. 

Ólíkt sjónvarpinu, hefur útvarpsmiðillinn engan ramma: myndin í huga 

hlustandans getur því orðið jafn stór og hann kýs. Þegar rödd berst frá útvarpstækinu 

ímyndar hlustandinn sér gjarnan manneskjuna á bak við röddina og eitt af því sem 

þáttastjórnendur ættu að hafa í huga er vald orða og hljóða. Það skiptir máli fyrir þá mynd 

sem hlustandinn býr til í huga sér; hvaða orð þáttastjórnendur notar, hvernig raddblærinn 

er og hvernig tónlist er spiluð undir. Um hvað er verið að fjalla? Hverju á að koma til 

skila? Er efnið gleðilegt? Sorglegt? Þetta eru spurningar sem gott er að hafa í huga þegar 

skapa á andrúmsloft sem hæfir viðfangsefninu. Kostur útvarpsins, virkjun 

ímyndunaraflsins getur þó orðið að ókosti miðilsins, sé ekki vandað til orða og hljóða.
7
 

Annar kostur miðilsins er sá að útvarpið talar til einstaklingsins, hlustandinn er þátttakandi 

sem skapar myndina í huga sínum og áhrifin geta oft verið sterkari og persónulegri heldur 

en sjónvarpsmiðillinn býður upp á. Þar sem við horfum gjarnan á sjónvarpið með öðru 

fólki geta viðbrögð okkar litast af viðbrögðum fólksins í kringum okkur. Segja má að 

útvarpið sé án landamæra, það er mjög aðgengilegt og því fylgja ákveðnir kostir, það er 

hægt að miðla upplýsingum til mjög margra á stuttum tíma og það getur gefið 

minnihlutahópum rödd. Hins vegar getur aðgengi miðilsins einnig flokkast sem ókostur, 

við erum svo vön að hafa útvarpið „á bak við eyrun“ þegar við keyrum, í verslunum eða 

þegar við eldum matinn. Þáttastjórnendur þurfa því að hafa útbreiðslu miðilsins í huga og 

                                                           
7
 Robert McLeish, Radio Production, 1-2. 
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það að fólk er oft að gera eitthvað annað í leiðinni, ólíkt því þegar við setjumst niður til 

þess að horfa á þátt í sjónvarpinu.
8
 

Fyrsta íslenska útvarpsstöðin hóf útsendingar árið 1926, sú stöð var í einkaeign 

Ottós B. Arnar en til þess að reka stöðina þurfti hann sérstakt leyfi frá Alþingi. 

Útvarpsstöðin náði þó aldrei miklum vinsældum og var einungis rekin í tvö ár.
9
 

Ríkisútvarpið var síðan stofnað árið 1930, á þeim tíma var aðeins sent út á einni útvarpsrás 

í nokkra klukkutíma á kvöldin. Tveimur árum síðar bættust við hádegisútsendingar.
10

 Í 

dag rekur Ríkisútvarpið tvær útvarprásir: Rás 1 og Rás 2, útsending hefst snemma á 

morgnana og líkur með næturútvarpi.  

Í stefnuskrá RÚV frá árinu 2013 segir: 

 

Meginmarkmið RÚV er að upplýsa, fræða og skemmta. Þetta þríþætta 

hlutverk kemur fram í áherslum í fréttum, menningarefni og afþreyingu í 

útvarpi og öðrum miðlum RÚV. Á komandi árum verður meginmarkmið 

RÚV að skerpa á hlutverki sínu. Þetta endurspeglast í eftirfarandi þáttum: 

RÚV flytur fréttir, óháðar og traustar og er jafnframt vettvangur 

gagnrýninnar og viðtækrar umræðu um innlend málefni og alþjóðamál. 

RÚV eflir menningu og verður áfram mikilvægur þátttakandi í íslensku 

menningarlífi, leiðandi í efnistökum og gæðum. Jafnframt endurspeglar 

RÚV menningu annarra þjóða og er þannig gluggi Íslendinga að erlendri 

menningu. RÚV veitir afþreyingu og er vettvangur fyrir metnaðarfulla og 

fjölbreytta nýsköpun í dagskrárgerð, m.a. leikið efni og skemmtiefni og er 

samkeppnisfært við erlent efni. Frumleiki, gæði og sköpunarkraftur 

einkenna allt ferli dagskrárgerðar hjá RÚV. RÚV nær til allra og kemur 

dagskrárefni sínu á framfæri með þeim miðlum og á þann hátt sem best 

hentar á hverjum tíma. RÚV byggir á traustum starfsháttum og hefur 

sköpun, gæði og kostnaðarvitund í fyrirrúmi ásamt skýrum ferlum sem móta 

fagmennsku í öllu verklagi félagsins.
11

 

 

Eins og fram hefur komið verður þáttaröðin Fjöllin kalla á dagskrá Rásar 1, undir 

þáttaröðinni Fólk og fræði. Markmiðið er að þættirnir verði bæði fræðandi og 

                                                           
8
 Robert McLeish, Radio Production, 2-3.  

9
 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, 71. 

10
 Vefur. RÚV. Saga Ríkisútvarpsins. 

11
 Vefur. RÚV. Stefna RÚV 2012-2016.  
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skemmtilegir á þann hátt að þættirnir vekji áhuga hlustandans á fjallgöngum og útivist, 

virkji ímyndunarafl hlustandans með frásögnum viðmælanda minna og að uppbygging 

útvarpsþáttanna hjálpi hlustandanum að halda einbeitingu og athygli. Ég tel að þættirnir 

eigi erindi á Rás 1 sem menningartengd afþreying fyrir hlustendur. 

 

 

4. AÐ UNDIRBÚA VIÐTAL 

Fyrstu samskipti mín við viðmælendur mína fóru fram í gegnum tölvupóst, þar sem ég 

sagði frá verkefninu og óskaði eftir viðtali. Næsta skref var að finna tíma og staðsetningu, 

stundum þurfti að fresta viðtalinu vegna þess að viðkomandi komst ekki en þá var bara 

annar tími ákveðinn. Tvisvar tók ég viðtöl heima hjá mér, einu sinni heima hjá 

viðmælanda mínum og tvö viðtöl fóru fram á vinnustað viðmælandans.  

Áður en ég hitti viðmælendur mína reyndi ég að setja mig vel inn í efnið, ég las 

bækur, greinar og skoðaði vefsíður sem tengdust efni þáttanna og kynnti mér störf 

viðmælenda minna. 

 

 

4.1 SPURNINGAR OG VIÐTALSTÆKNI 

Spurningarlistinn varð smám saman til í undirbúningsferlinu, ég hafði ákveðnar 

hugmyndir í byrjun en síðan mótuðust þær og aðrar bættust við þegar ég var búin að lesa 

mér meira til um efnið.
12

  

Í bókinni  Aim for the heart fjallar Al Tompkins meðal annars um viðtalstækni og 

mikilvægi þess að huga að því hvernig spurningar eru orðaðar. Hvert er markmið 

viðtalsins? Eftir hverju er verið að leita? Viljum við fá stutt eða löng svör? Er markmiðið 

að ná fram skoðunum viðmælandans eða erum við að leita eftir ákveðnum staðreyndum? 

Þegar við vitum þetta er hægt að orða spurningarnar þannig að meiri líkur eru á því að við 

fáum svörin sem leitast er eftir. Þannig bjóða opnar spurningar eins og „Segðu mér frá...“, 

„Hvar...“ eða „Hvernig...“ upp á löng svör og koma í veg fyrir að svarað sé með 

einsatkvæða orðum eins og „nei“ eða „já“. Al Tompkins fjallar líka um mikilvægi þess að 

hlusta á viðmælandann, að sýna áhuga og skapa andrúmsloft þannig að viðmælandinn 

upplifi öryggi en með því aukast líkur á að við fáum þær upplýsingar sem markmiðið með 

viðtalinu er. Betra er að spyrja einnar spurningar í einu en Tompkins bendir á að 

                                                           
12

 Sjá spurningarlista í viðauka bls. 44-49. 
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margþættar spurningar geta valdið ruglingi bæði hjá viðmælandanum og hjá hlustendum. 

Að taka viðtal snýst að mörgu leyti um að tala minna og hlusta meira, en Tompkins bendir 

á að hlustun er líka að hlusta eftir því ósagða. Ef þáttarstjórnandi er í tímaþröng verður 

hann að passa sig á að láta viðmælandann ekki skynja það, mikilvægt er að sýna áhuga og 

hafa andrúmsloftið afslappað.
13

  

Í áfanganum Munnleg miðlun og útvarp í hagnýtri menningarmiðlun sem ég tók 

vorið 2013, var okkur bent á að sýna viðmælandanum áhuga með því að mynda 

augnsamband og kinka kolli í stað þess að svara með orðum eins og „einmitt“ og „já“ sem 

margir eru gjarnir á í samtölum. Ástæðan er sú að ef það er gert getur það haft mjög 

truflandi áhrif á hlustandann og beint athygli hans frá viðtalinu sjálfu. Ég var mjög 

meðvituð um þetta þegar að ég tók viðtölin en mér fannst gott að nota svokallaðar H-

spurningar: „Hvernig... Hvað... Hvers vegna...“. Einnig fannst mér þægilegt að byrja 

spurningarnar á: „Segðu mér frá...“. Það sem reyndist mér líka vel var að hafa nokkrar 

vara spurningar tilbúnar, til þess að hjálpa mér að fá viðbótar upplýsingar fram þar sem 

ómögulegt er að vita hvernig viðmælandinn svarar. Viðtölin gengu nokkuð vel, það sem 

mér fannst erfiðast var að fylgjast með tímanum án þess að sýnast óáhugasöm. Sum 

viðtalanna urðu því í styttri kantinum, en ég notaði mjög mikið af efninu sem ég tók upp. 

 

 

4.2 VAL VIÐMÆLENDA  

Viðmælendur mínir voru sjö talsins: Björn Vilhjálmsson, Helgi Grímsson, Jakob Frímann 

Þorsteinsson, Jónas Guðmundsson, Maggý Magnúsdóttir, Páll Ásgeir Ásgeirsson  og 

Vilborg Arna Gissurardóttir. Fyrstu samskiptin voru í gegnum tölvupósta þar sem við 

ákváðum tíma og staðsetningu viðtalsins. 

Kristín Einarsdóttir benti mér á að tala við Jakob Frímann Þorsteinsson, aðjúnkt í 

Tómstunda- og félagsmálafræðum við Háskóla Íslands en sérsvið hans er útinám og 

tómstundir. Jakob er menntaður grunnskólakennari og hefur reynslu af starfi með ungu 

fólki meðal annars í tengslum við félags- og menningarmiðstöðvar. Hann var viðmælandi 

minn í þættinum Fjöllin kalla: útinám ásamt Helga Grímssyni, skólastjóra Sjálandsskóla í 

Garðabæ. Ég komst í kynni við Helga í gegnum Jakob Frímann þegar að ég var að leita að 

grunnskóla sem legði áherslu á útinám í kennslu. 

                                                           
13

 Al Tompkins, Aim for the Heart, 61-62. 
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Í október 2013 fór ég á fyrirlestur í Háskólabíói sem kallaðist Toppaðu með Leifi 

og Vilborgu. Þar sagði Leifur Örn Svavarsson frá leiðangri sínum upp norðurhlíð Everest 

og sýndi gestum áhrifamiklar myndir úr leiðangrinum, en Leifur var fyrsti Íslendingurinn 

til þess að fara þess leið á Everest. Eftir að Leifur flutti erindi sitt hélt Vilborg Arna 

Gissurardóttir, fyrirlestur þar sem hún fjallaði meðal annars um markmið og undirbúning 

ferða sinna. Fyrirlestrarnir voru báðir mjög áhugverðir en eftir að hafa hlustað á Vilborgu 

vildi ég kanna hvort hún hefði áhuga á að koma í viðtal. Vilborg sýndi verkefninu áhuga 

og hitti ég hana í desember 2013. Vilborg Arna Gissurardóttir var viðmælandi minn í 

þættinum Fjöllin kalla: innri ganga. 

Páll Ásgeir Ásgeirsson og Jónas Guðmundsson voru viðmælendur mínir í 

þættinum Fjöllin kalla: öryggi á fjöllum. Páll Ásgeir er fararstjóri hjá Ferðafélagi Íslands 

og er einn þeirra sem leiðir meðal annars 52 fjalla hópinn sem ég er þátttakandi í. Kristín 

Einarsdóttir benti mér á Jónas Guðmundsson en Jónas vinnur að slysavarnarmálum hjá 

Slysavarnarfélaginu Landsbjörg.  

Það var í gegnum bókina Að leika, læra og þroskast úti eftir Jakob Frímann 

Þorsteinsson sem ég heyrði um Hálendishópinn, meðferðarúrræði fyrir unglinga. Í bókinni 

var vísað í bókina Ævintýri á fjöllum eftir Sigrúnu Júlíusdóttur. Eftir að hafa lesið bókina 

og lokaritgerð Björns Vilhjálmssonar vildi ég tileinka einn þátt Hálendishópnum. Ég hafði 

samband við Björn og hann stakk upp á að ég tæki viðtal við hann og Maggý 

Magnúsdóttur saman. Þau voru bæði hópstjórar Hálendishóps ásamt Þórarni Eyfjörð. 

Björn Vilhjámsson og Maggý Magnúsdóttir voru viðmælendur mínir í þættinum Fjöllin 

kalla: Hálendishópurinn. 

 

 

4. 3 DAGBÓK UM FRAMKVÆMD VIÐTALA 

Ég fékk upptökutækið fjórum sinnum yfir veturinn. Fyrsta viðtalið var tekið upp í 

nóvember 2013 og það síðasta í maí 2014.  

 

28. nóvember 2013 - Gufunes 

Hitti Jakob Frímann Þorsteinsson í Gufunesi þar sem síðasta kennslustund námskeiðsins 

útivist og útinám fór fram. Vegna lélegra hljóðgæða tók ég aftur viðtal við Jakob nokkrum 

dögum seinna. Ég gat hins vegar notað umhverfishljóð sem ég tók upp í Gufunesi.  
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4. desember 2013 – Bolholt 6 

Viðtal tekið við Jakob Frímann Þorsteinsson á skrifstofu hans. Við ræddum um útinám og 

gildi þess fyrir unglinga og börn.  

 

5. desember 2013 - Kelduland 11  

Viðtal tekið við Vilborgu Örnu Gissurardóttur heima hjá mér. Hún sagði mér frá ferð sinni 

um Suðurpólinn og hvað væri framundan hjá henni. Við ræddum meðal annars um 

mikilvægi markmiðasetningar og að fylgja eftir draumum sínum.  

 

31. janúar 2014 - Kelduland 11  

Viðtal tekið við Björn Vilhjálmsson og Maggý Magnúsdóttur, heima hjá mér. Fann að það 

var erfiðara að taka viðtal við fleiri en einn í einu, þau töluðu til skiptis. Viðtalið var 

heldur langt og því var tímafrekt að klippa viðtalið. Þau sögðu mér frá Hálendishópnum, 

hlutverki þeirra í hópnum og starfinu sem þar fór fram.  

 

31. janúar 2014 – Langholtsvegur 115  

Tók viðtal við Pál Ásgeir Ásgeirsson á heimili hans. Páll sagði mér frá starfi sínu sem 

fararstjóri hjá Ferðafélagi Íslands. 

 

3. mars 2014 – Löngulínu 8  

Tók viðtal við Helga Grímsson á skólastofu hans í Sjálandsskóla. Helgi sagði mér frá 

skólanum og frá því útinámi sem þar fer fram. Einu sinni þurfti ég að stöðva upptökuna 

vegna þess að Helgi þurfti að skreppa frá en það kom ekki að sök.  

 

20. maí  2014 – Skógarhlíð 14 

Ég hitti Jónas Guðmundsson í húsnæði Landsbjargar þar sem hann var í vinnunni. Við 

ræddum um björgunarstarfið, um forvarnir og hætturnar á fjöllum. 

 

 

5. VINNSLA ÞÁTTANNA 

Upptökutækið fékk ég að láni frá RÚV, áður en viðtölin fóru fram prófaði ég 

upptökutækið, athugaði hvort að það væri pláss á minniskubbnum, athugaði hljóðstyrk og 

stöðu battería. Þegar ég tók viðtölin hafði ég auka batterí með mér og heyrnatól til þess að 
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nota í upphafi viðtalsins. Eftir hvert viðtal hlóð ég viðtalinu inn í tölvuna og tók afrit á 

USB lykil. Eftir það hlustaði ég á viðtalið, skráði á hvaða tíma spurningarnar byrjuðu og 

punktaði niður efnislista úr svari viðmælandans. Eftir það tók við handritagerð, þar sem ég 

setti saman stúdíótexta, viðtöl og umhverfishljóð eða tónlist. 

 

 

5.1 HANDRITAGERÐ 

Robert McLeish bendir á að mikilvægt sé að fanga athygli hlustandans strax í upphafi 

þáttar, það er hægt að gera með því að skapa skýra mynd í huga hlustandans í byrjun þáttar 

eða segja áhugaverða setningu sem fær hlustandann til þess að vilja vita meira. Þegar 

handrit eru skrifuð er best að hafa markmið þáttarins í huga og vera meðvitaður um við 

hvern er verið að tala. Það þarf að spyrja sjálfan sig að því hverjir eru líklegir hlustendur 

og átta sig á hvað við viljum segja við þá? Betra er að skrifa í talmálsstíl og forðast of 

formlegar setningar. Betra er að skrifa í stuttum og hnitmiðuðum setningum.
14

 

Við gerð handritanna reyndi ég að koma efninu frá mér á áhugaverðan hátt en 

markmiðið var að þættirnir væru bæði fræðandi og skemmtilegir; að frásagnir viðmælanda 

minna næðu til ímyndunarafls hlustandans og vektu með honum áhuga á fjallgöngum og 

útivist. Ég reyndi að skapa sterka byrjun sem gæti fangað athygli hlustandans. Einnig 

fannst mér mikilvægt að brjóta þættina upp með tónlist eða umhverfishljóðum til þess að 

halda frekar einbeitingu hlustandans út þáttinn. 

 

 

5.2 KLIPPING 

Viðtölin vann ég í Audacity, sem er gjaldfrjálst hljóðvinnsluforrit. Ég byrjaði á því að 

hlusta á viðtalið og klippa það á milli spurninga og búa til nýjan layer sem ég merkti. 

Þannig varð hvert viðtal að nokkrum bútum og það auðveldaði mér síðar þegar ég setti 

þættina saman að finna ákveðið efni í viðtalinu án þess að þurfa að fara í gegnum allt 

viðtalið. Hvern bút vann ég svo frekar, klippti í burtu hikorð, bætti inn í þögn og tók í 

burtu það sem ég ætlaði ekki að nota. Í lokin skeytti ég viðtalsbútunum saman en var með 

skil þar sem stúdíótexti átti að koma. Tæknimenn RÚV settu síðan alla hljóðbútana saman, 

bættu inni stúdíótexta og unnu alla hljóðvinnslu.  

 

                                                           
14
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Úr þættinum Fjöllin kalla: öryggi á fjöllum. Hér er viðtölunum skipt niður eftir spurningum. 

 

 

 

 

 

 

Hér er handritið tilbúið og hljóðbútum raðað upp eftir því. Þarna á bara eftir að vista viðtalsbútana í fjóra hljóðfæla. 

Fyrsti layerinn er undir lög og umhverfishljóð, sá næsti er fyrir ljóð, því næst koma viðtölin tvö og síðasti layerinn er 

fyrir krækjur.  
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5.3 HLJÓÐHEIMUR 

Upplifun hlustandans verður oft sterkari ef hann heyrir umhverfishljóð með frásögninni, 

þannig sér hann skýrar atburðinn eða myndina sem hann hefur búið til í huga sínum. Þegar 

tónlist eða umhverfishljóð eru valin þarf að hafa í huga efni þáttarins og markmið. Hljóð 

geta hjálpað til við að búa til rétta stemningu en tónlist er einnig notuð til að brjóta upp 

þáttinn. 

Ég notaði tónlist, ljóðaupplestur, upplestur úr bók og umhverfishljóð til þess að 

brjóta upp þættina. Val hljóða tengdist þema hvers þáttar fyrir sig, þannig notaðist ég til að 

mynda við söng barnakórs í þættinum Fjöllin kalla: útinám og upptöku af göngu í vindi í 

þættinum Fjöllin kalla: innri ganga. Upptökuna af göngu í vindi bjó ég til með því skeyta 

saman þremur hljóðfælum, um var að ræða tvo mismunandi hljóðfæla af upptöku af vindi 

og einn hljóðfæl af göngu í snjó. Hljóðfælarnir voru fengnir af síðunni 

https://www.freesound.org/ en þar er hægt að nálgast ýmis hljóðdæmi gjaldfrjálst.  

 

 

5.4 STÚDÍÓ 

Ég fékk Kristínu Einarsdóttur til þess að lesa upp úr bókinni Ein á enda jarðar eftir 

Sigmund Erni Rúnarsson og samnemanda minn Hafþór Ragnarsson til þess að lesa upp úr 

bókinni Útkall eftir Óttar Sveinsson. Annan stúdíótexta las ég sjálf upp.  

Flestir eru óvanir að heyra rödd sína á upptöku, það getur því verið svolítið skrýtið 

að lesa upp í stúdíói. Fyrir óvana getur það verið stressandi en stress getur haft áhrif á 

upplestur og heyrst á upptöku til dæmis með of hröðum lestri og hraðari öndun.  

Margrét Pálsdóttir fjallar um röddina sem hljóðfæri líkamans í bókinni Talað mál. 

Röddin er mjög mismunandi hjá fólki og fer eftir gerð raddbandanna, þykkt þeirra og 

lengd. Hún bendir á ýmsar æfingar sem hægt er að gera til að þjálfa raddbeitingu, styrk 

raddarinnar og framburð.
15

 Þessar æfingar geta verið mjög gagnlegar ásamt öðrum 

slökunaræfingum áður en farið er í stúdíó.  

 

 

6. ÁHRIFAMÁTTUR NÁTTÚRUNNAR  

Það er ekkert nýtt að ætla að náttúran hafi jákvæð áhrif á okkur mannfólkið, lengi tíðkaðist 

að senda börn í sumardvöl í sveit en dvölin þótti þroskandi fyrir börnin.  

                                                           
15

 Margrét Pálsdóttir, Talað mál, 21. 

https://www.freesound.org/
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Náttúran hefur löngum veitt listamönnum innblástur. Guðmundur Einarsson 

kenndur við Miðdal fæddist árið 1895. Hann fékk ungur áhuga á listsköpun, en  áhugi 

hans beindist einkum að höggmyndalist, þar sem hann vann gjarnan með íslenskan leir. 

Annars átti náttúran og fjallaferðir hug hans allan og kemur sú ástríða fram í verkum hans. 

Guðmundur hafði áhuga á áhrifum náttúrunnar á ungt fólk, hann leit svo á að fjallgöngur 

og útilíf væri þroskandi fyrir ungmenni landsins. Ávinningurinn væri ekki einungis betra 

líkamlegt form og heilsa heldur bætt félagsfærni. Í fjallgöngum þyrftu ungmennin að læra 

að bjarga sjálfum sér og aðstoða aðra. Hann sá fyrir sér að hægt væri að bjóða unglingum 

upp á sérstakt námskeið í undirbúningsatriði um fjallamennsku. Guðmundur sá fyrir sér að 

unga fólkið fengi þjálfun og síðan vinnu sem fjallaverðir eða sem verkstjórar við lagningu 

fjallavega og byggingu skála á hálendinu.
16

  

Þótt ekki hafi ræst úr óskum Guðmundar hefur áhugi á fjallgöngum og útivist 

aukist mjög á undanförnum árum. Við sjáum það með auknu framboði útivistarfélaga og 

gönguklúbbum um allt land, sífellt fleiri kjósa að ganga á fjöll sér til heilsubótar og 

skemmtunar. Páll Ásgeir Ásgeirsson hefur unnið sem leiðsögumaður hjá Ferðafélagi 

Íslands í mörg ár, hann finnur fyrir þessum aukna áhuga almennings á fjallaferðum í starfi 

sínu. Ferðafélag Íslands var stofnað árið 1927, félagsmönnum hefur fjölgað ár frá ári og í 

dag eru um sjö þúsund félagsmenn í Ferðafélagi Íslands. Félagið býður upp á ýmiss konar 

afþreyingu: dagsferðir, helgarferðir, ákveðin fjallaverkefni sem ganga út á reglulegar 

göngur yfir allt árið og sérstakar ferðir ætlaðar börnum.
17

 Það ætti því að vera auðvelt að 

finna skipulagðar ferðir við sitt hæfi eða að fara á eigin vegum en óháð áfangastað er 

mikilvægt að undirbúa ferðina vel. Páll Ásgeir Ásgeirsson fararstjóri og Jónas 

Guðmundsson starfsmaður Landsbjargar benda á að góð regla sé að láta alltaf einhvern 

vita hvert þú ert að fara, hvaða leið og hvenær þú ætlar að leggja af stað, en góður 

undirbúningur eykur líkur á farsælum ferðalokum. 

Flestir tengja menntun við skólastofnanir þar sem formlegt nám fer fram. Það er þó 

almennt viðurkennt að nám á sér stað víðar en í skólastofunni og að við lærum svo lengi 

sem við lifum.
18

 Jakob Frímann Þorsteinsson finnur fyrir auknum áhuga á útinámi og 

bendir á að með útinámi sé kjörið tækifæri til þess að vinna með líkamlega færni og 

þroska samskiptafærni nemenda og hjálpa þeim að skilja vistfræðileg tengsl í 

                                                           
16

 Guðmundur Einarsson, Fjallamenn, 164, 388. 
17

 Vefur. FÍ. Um FÍ.         
18

 Jakob Frímann Þorsteinsson, Að leika, læra og þroskast úti, 9. 
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umhverfinu.
19

 Í bókinni Að leika, læra og þroskast úti skilgreinir Jakob útinám á eftir 

farandi hátt: 

 

Útinám er náms- og kennsluaðferð sem leggur áherslu á nám undir berum 

himni þar sem öll skynfæri eru virkjuð með þátttöku í beinum upplifunum 

og reynslu. Markmiðið er að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og 

skapa tengsl milli einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins. 
20

 

 

Það er mismunandi eftir skólum hversu mikil áhersla er lögð á útinám eða útikennslu eins 

og það er einnig kallað. Það virðist vera mest notað í leikskólum en minnst á 

unglingsaldri. Í Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi árið 2011 er fjallað um gildi 

útináms undir kaflanum Náttúrufræði og umhverfismennt. Þar segir: 

 

Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju 

leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt 

bæði líkama og sál. Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í 

náttúrufræðinámi þar sem úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er sá 

raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að þekkja, skilja og 

skynja, Það er því mikilvægt að skólar samþætti útikennslu í skólanámskrá 

sinni þannig að nemendum gefist tækifæri til að kynnast og njóta nánasta 

umhverfis og um leið efla virðingu þeirra fyrir því. Vegna sérstöðu lands 

okkar og þjóðar er nauðsynlegt að nemendur, og þar með framtíðarþegnar 

þessa lands, séu vel upplýstir á sviðum náttúrufræðanna. Með því að efla 

þekkingu og þjálfa vinnulag nemenda eflum við skynjun þeirra á 

umhverfinu. Vart er hægt að hugsa sér betri vettvang fyrir 

náttúrufræðikennslu en náttúruna sjálfa.
21

 

 

Í Sjálandsskóla er útinám fastur liður í kennslu fyrsta til sjöunda bekkjar og hefur það 

fyrirkomulag reynst vel. Útinámið er tengt hinum ýmsu námsgreinum til dæmis íslensku, 

stærðfræði, náttúrufræði, íþróttum, heimilisfræði og hefur skólinn safnað að sér ýmsum 

búnaði sem hentar til útináms svo sem tæki til þess að skoða vatnsyfirborðið og 

                                                           
19

 Sama, 29. 
20

 Sama, 21 
21

 Vefur. Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Aðalnámskrá grunnskóla, 9. 
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eldunarbúnaði fyrir útieldun. Í kennslunni er leitast við að tengja saman skóla, umhverfi 

og samfélag og rjúfa þannig veggi hefðbundinna faggreina. Helgi Grímsson nefnir sem 

dæmi að hægt sé að fara í vettfangsferð í fyrirtæki þegar nemendur eiga að læra um 

rafmagn, í heimsókn á Þjóðminjasafnið þegar landnámið er kennt, að nemendur geti 

skoðað himingeiminn úti á skólalóðinni með sjónauka og að útieldun geti verið hluti af 

heimilsfræði.  

Björn Vilhjálmsson og Maggý Magnúsdóttir ræddu við mig um Hálendishópinn, 

meðferðarúrræði fyrir ungmenni á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur og 

Félagsþjónustunnar í Reykjavík, sem var í boði á árunum 1989-2000. Hálendishópurinn 

var stofnaður að tilstuðlan nokkurra fagaðila og áhugamanna um útivist og velferð ungs 

fólks. Meðferðin fólst í gönguferðum um hálendi Íslands þar sem meðferðaráhrif hópeflis, 

áhrifamáttur náttúrunnar og uppeldisgildi ábyrgrar samveru og samskipta var haft að 

leiðarljósi.
22

 Björn og Maggý voru hópstjórarnir lungann af tímanum ásamt Þórarni 

Eyfjörð en ferðalagið reyndi á líkamlega, andlega og félagslega en þau töluðu um að 

náttúran hafi verið eins og fjórði meðferðaraðilinn. Björn og Maggý töluðu um mikilvægi 

traustsins og um sigrana í ferðinni. Þau hrósuðu unglingunum mikið og það var innistæða 

fyrir hrósinu. Unglingarnir gengu þetta sjálf, það gat enginn gengið þetta fyrir þau. Þau 

sigruðust á hindrunum og náðu ákveðnu markmiði, að fara í þetta ferðalag. Vilborg Arna 

Gissurardóttir talaði líka um þessa sigurtilfinningu sem kemur þegar maður sigrast á 

markmiði sínu. Útivistin hjálpaði henni að læra á sjálfa sig, að þekkja bæði styrkleika og 

veikleika sína og vinna með styrkleika sína. Vilborg Arna benti á að útivist væri góð leið 

til að stækka þægindahringinn og auka sjálfstraustið.  

Áhrif fjallganga og útivistar getur því verið meiri en einungis bætt líkamleg heilsa, 

fjallgöngur og útivist geta haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd okkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Jakob Frímann Þorsteinsson, Að leika, læra og þroskast úti, 14-16. 
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7. LOKAORÐ 

Áhugi á útivist og virðing fyrir náttúrunni kom mjög sterkt fram í viðtölunum sem tekin 

voru vegna útvarpsþáttaraðarinnar. Vilborg Arna Gissurardóttir talaði um innri frið sem 

hún finnur þegar hún er á fjöllum. Það sem heillaði hana líka var einfaldleiki lífsins, úti í 

náttúrunni ertu laus við mikið af áreiti sem dynur á þér dagsdaglega. Björn Vilhjálmsson 

talaði um að þetta þarna úti væri okkar heima, við mannfólkið hefðum farið úr náttúrunni 

inn í húsin. Í viðtalinu við Björn og Maggý Magnúsdóttur kom skýrt fram áhugi á 

fjallaferðum og trú þeirra á lækningarmátt náttúrunnar. Þegar gengið er á fjöll er það 

náttúran sem ræður, veðrið getur breyst á skömmum tíma og þú verður að vera undirbúinn 

ýmsum aðstæðum. Öryggið er þannig mikilvægara lönguninni að ná tilteknu markmiði. Ef 

náttúran mótmælir þá ber að hlusta á það. Páll Ásgeir Ásgeirsson er að jafnaði á ferðinni 

með hópa fyrir Ferðafélag Íslands í 110-120 daga á ári en honum finnst samt alltaf jafn 

skemmtilegt að ganga upp að Steini á Esjunni. Páli finnst heillandi að kynna öðrum fyrir 

þessum heimi sem hefur ef til vill verið þeim hulinn áður.  

Það var áhugavert að fá innsýn í þá vinnu sem felst í gerð útvarpsþáttar, útvarpið 

sem miðill hefur marga kosti og vinnan að baki getur verið mjög skapandi og gefandi. Að 

mörgu er að huga við gerð útvarpsþáttar. Mikilvægt er að skipluleggja sig vel í byrjun 

áður en farið er að framkvæma, hafa í huga markhóp þáttarins og hvað það er sem koma á 

til skila til hlustandans. Heimildavinna, val viðmælenda og spurningar skipta einnig miklu 

máli til þess að ná fram markmiðum þáttarins. Gerð útvarpsþáttar snýr að miklu leyti að 

samskiptum og hlustun, en tæknivinnan höfðaði mest til mín, að kynnast klippiforritinu 

Audacity og sjá þættina verða til.  

Að lokum vitna ég í orð Páls Ásgeirs Ásgeirssonar sem talaði um að náttúran 

kallaði til okkar, það væru tímabundnar aðstæður í lífinu sem tefði okkur frá þeim, til 

dæmis barneignir eða nám, en fyrr eða síðar fylgdum við kallinu.  
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9. VIÐAUKI 

 

HANDRIT - Fjöllin kalla: innri ganga 

 

UMHVERFISHLJÓÐ 1 (að ganga í snjó)                

INN 00.00  

ÚT   00.19.2 (fade out) 

 

STÚDÍÓ      - Upplestur úr bók ca. 1. mín -             

 „Ég slekk á vekjaraklukkunni við hliðina á svefnpokanum og þoka svarta buffinu mínu til 

svo ég sjái út úr augunum. Klukkan er á slaginu sex í glannabítið. Það er freistandi að 

draga buffið aftur fyrir augun og liggja aðeins lengur og njóta velgjunnar inni í 

sérsaumuðum pokanum sem lagar sig þétt að líkamanum, en ég læt ekki ginnast. Ég hef 

skrifað mér hvatningu á tjaldþakið, beint yfir höfðalaginu – og því kemst ég ekki hjá því 

að sjá alltaf sömu herhvötina um leið og ég opna augun á morgnana; you snooze, you lose.  

Þetta er gott á þig, hugsa ég, þar sem ég stari á stafina sem ég hef tússað vandlega á gula 

loftið innan í tjaldinu. Nei, stelpa mín; þú ert ekki komin alla þessa leið ofan af Íslandi til 

þess að sofa út“  

 

STÚDÍÓ      - lestur ca. 2. mín -             

Svona hljómar brot úr bókinni Ein á enda jarðar. Bókin er skrifuð af Sigmundi Erni 

Rúnarssyni og þar segir frá leiðangri Vilborgar Örnu Gissurardóttur á Suðurpólinn.  

Vilborg sem er fædd árið 1980, hafði í ein tíu ár látið sig dreyma um ferð á Suðurpólinn. 

Þetta var stór draumur sem krafðist margvíslegs undirbúnings. Til að mynda þurfti að 

huga að hentugum búnaði, fatnaði og vistum fyrir ferðina en Vilborg hafði með sér tvo 

sleða undir vistirnar. Sleðarnir eru kallaðir púlkur og dró Vilborg púlkurnar á eftir sér með 

vistunum sem vógu um 115 kíló í upphafi ferðar. Hluti af undirbúningi ferðarinnar var að 

kortleggja leiðina sjálfa og vera viðbúin hinum ýmsum aðstæðum sem upp gátu komið. 

Vilborg var einnig meðvituð um að ferð af þessari stærðargráðu krefst mikils líkamlegs og 

andlegs styrks. Í nóvember árið 2012 var Vilborg tilbúin og ferðalagið hófst. Íslenska 

þjóðin fylgdist grannt með leiðangri Vilborgar, sem var um leið áheitaganga fyrir Líf, 

styrktarfélag kvennadeildar Landspítalans en með göngunni söfnuðust um 37 milljónir 

króna. Vilborg var 60 daga á leiðinni og náði á pólinn þann 17. janúar 2013. Draumurinn 



27 

 

var orðinn að veruleika og að baki voru 1140 kílómetrar í landi sem er 140 sinnum stærra 

en Ísland. Og þetta ferðalag fór Vilborg ein. 

Það er ljóst að svona leiðangur fer enginn í, nema að baki búi mikil ástríða.  

En hvenær kviknaði þessi ástríða Vilborgar? Við skulum heyra hvernig Vilborg lýsir 

fyrstu fjallgöngunni sinni, deginum sem breytti lífi hennar. 

 

VIÐTAL, bútur 1  

INN 00.19.2     Ég fór í fyrstu fjallgönguna mína sumarið 2002 

ÚT   03.05.9     og fann bara strax að þetta var eitthvað sem að ég vildi halda                                

                         áfram að gera 

 

STÚDÍÓ      - lestur ca. 1.30. mín -             

Vilborg kynntist ferðaþjónustunni þegar hún var unglingur og vann á hóteli hjá frænku 

sinni. Síðan þá hefur Vilborg sinnt ýmsum störfum innan ferðaþjónustunnar. Eftir að hafa 

verið rekin þrisvar úr menntaskóla og verið týndur unglingur fann hún loksins sína hillu í 

lífinu, í gegnum náttúruna og í útivist.  Það fór því svo að Vilborg stundaði nám í 

ferðamálafræði  í Háskólanum á Hólum í Hjaltadal þar sem hún sérhæfði sig í 

ferðþjónustu í dreifbýli. Í framhaldi af því vann hún í nokkur ár hjá 

Atvinnuþróunarfélaginu á Húsavík.  Vilborg ákvað síðan að bæta við sig MBA gráðu í 

Viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Námið hefur komið að góðum notum til að mynda við 

undirbúning leiðangra en Vilborg bendir á að það að fara í leiðangur sé ákveðin 

verkefnastjórnun. Jú, markmiðin þurfa að vera skýr og leiðirnar að markmiðunum þurfa að 

vera skýrar. Það þarf síðan aga til að fylgja markmiðunum eftir og einmitt þannig kemst 

maður á leiðarenda. Undirbúningur leiðangra eins og leiðangurinn á Suðurpólinn er því 

um margt líkar aðferðum sem notaðar eru þegar verið er að leysa stór verkefni úti í 

atvinnulífinu. 

Ég spurði Vilborgu út í lífsgildin, um gildi dagdrauma og þennan lífsstíl þar sem 

aðstæður eru oft krefjandi og erfiðar. Þar sem hið sanna þú kemur alltaf fram.  

  

VIÐTAL, bútur 2   

INN 03.05.9     Hver eru lífsgildin þín og hvernig nýtast þau í ferðum þínum? 

ÚT   09.16.3     þannig að sigurtilfinningin gerir oftast ekki vart við sig fyrr en  

                         maður er komin niður úr aðstæðunum 
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STÚDÍÓ      - Upplestur úr bók ca. 3.5. mín -             

„Ég ligg í volgum svefnpokanum og horfi á sólina voka yfir litla tjaldinu mínu. Hún er 

eins og risastórt auga sem mænir á þennan rauða díl á kaldri jökulbreiðunni. Aldrei er hún 

hærra á lofti en einmitt þessi dægrin þegar sumarsólstöður bregða birtu sinni á suðurhvel 

jarðar. Ég hef ákveðið að gefa mér góðan tíma í að vakna. Það eru nokkrir dagar liðnir frá 

því ég uppgötvaði kalið á lærunum á mér – og einhverra hluta vegna fékk ég það á 

tilfinninguna í svefnrofunum undir morgun að fleiri sár gætu átt eftir að opnast. En mig 

langar ekki að hugsa um það. Mér finnst ég eiga það inni hjá sjálfri mér að horfast aðeins 

lengur í augu við sólina eins og hún rís hæst á þaki jarðar. Svo rifja ég upp gildin mín. Það 

geri ég jafnan ef hugurinn er á einhverju reiki. Ég hef skrifað þau á tjaldvegginn, mér á 

vinstri hönd þar sem ég ligg, svo ég hafi þau alltaf fyrir augunum þegar ég bý mig undir 

nýjan göngudag. Þar er skrifað hiklausri rithönd, með svörtu þykku tússi; jákvæðni, 

áræðni, hugrekki. Ég horfi á þessi orð mín. Þau skipta mig máli. Þau rétta af alla hugsun.  

Ég man þegar ég var að setja þau saman í hugarskoti mínu, góðu ári áður en lagt var af 

stað í þessa langferð niður heimskortið. Mig langaði að finna orð sem stæðu álíka vel fyrir 

veikleika mína og styrk; orð sem stilltu mig af, héldu aftur af mér þar sem á þyrfti að 

halda, en ýttu þess utan við mér og hristu duftið af fótunum. Ég sæki afl mitt í þrautseigju, 

þrjósku og jafnaðargeð, en vanmættið lýtur helst að hvatvísi, fljótfærni og óbilgirni. Á 

stundum fer þetta afskaplega illa saman, svo sem þrautseiglan og óbilgirnin. Ég get sýnt af 

mér svo mikla seiglu og festu, á sama tíma og ég get verið stíf og frek, að fólki, sem 

ferðast með mér, finnst á stundum kappið full til mikið. Ég geri miklar kröfur til 

samferðafólks míns, á köflum litlu minni en til sjálfrar mín. Eftir að ég fann mína 

bjargbrún í lífinu og byrjaði að leiðsegja fólki upp um fjöll og firnindi hef ég öðru hvoru 

staðið sjálfa mig að því að gera of miklar kröfur til ferðafélaga minna. Það er gjarnan 

undir þeim kringumstæðum þegar manneskjan á að vera fær um að leggja meira á sig en 

hún gerir, þegar hún virðist geta farið hraðar yfir en hún reynir – og þegar hún megnar að 

komast hærra en hún þorir. Það er einstaklega ánægjulegt að sjá framan í fólk á fjöllum 

þegar það nær meiru út úr sjálfu sér en það hafði þorað að láta sig dreyma um. Þá er 

sigurinn sætur hjá þeim sem kynnst hefur nýjum mörkum – og kannski sjálfum sér upp á 

nýtt.“ 

 

LAG  (brot úr laginu On top of the world – Imagine Dragons) 

INN 09.16.3  

ÚT   10.33.1 (fade out) 
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STÚDÍÓ      - lestur ca. 2. mín -             

Útivist er góð leið til þess að stækka þægindahringinn og þannig stuðla að auknu 

sjálfstrausti. En hvað er þessi þægindahringur? Þægindahringurinn er tákn fyrir tengsl 

áskorunar og náms. Hringum er gjarnan skipti niður í fjóra hringi, þar sem innsti 

hringurinn er nefndur þægindasvæði. Á þægindasvæðinu ríkir algjört öryggi, við gerum 

hlutina eins og við höfum alltaf gert þá og fáum sömu niðurstöðu. Nánast ekkert nám á sér 

því stað á þessu svæði. Hringurinn fyrir utan innsta hringinn nefnist andvörpunarsvæðið. 

Þá finnum við fyrst örla fyrir óöryggi og ójafnvægi. Við erum á brúninni getum stigið 

skrefið áfram og farið yfir á næsta hring sem nefnist þroskasvæðið eða teygjusvæðið. Það 

er svæði námsmöguleika. Í fyrstu finnum við fyrir óöryggi, eitthvað nýtt verður á vegi 

okkar sem við þurfum að takast á við. En smá saman stækkar þroskasvæðið, þar sem við 

bætum við okkur þekkingu og reynslu. Ef við tökum of stór skref í þroskasvæðinu getum 

við lent á ysta svæði þægindahringsins, sem nefnist örvæntingarsvæðið. 

Örvæntingarsvæðið er eins og nafnið gefur til kynna ekki vænlegt til náms. Þar er ógnin 

einfaldlega of mikil og líklegast er að við bregðumst við með því að flýja aðstæðurnar.  

Vilborg var einu sinni týndur unglingur sem þekkti ekki styrkleika né veikleika 

sína. Margir hafa einhvern tímann á lífsleiðinni staðið í svipuðum sporum. Í dag hefur 

Vilborg fundið sína leið í lífinu en er að vinna að verkefni ásamt fleirum, sem á að hjálpa 

unglingum með lágt sjálfstraust. Við skulum gefa Vilborgu orðið. 

 

VIÐTAL, bútur 3   

INN 10.33.1     Ég hef þann bakgrunn að ég var mjög lengi að finna mig í lífinu 

ÚT   13.28.4     og vonandi koma þau þá full sjálfstraust til baka úr þessu  

                         ferðalagi og það er svona já það sem verkefnið gengur út á 

 

STÚDÍÓ      - Upplestur úr bók ca. 2. mín -             

 „Ég er lifandi og nokkurn veginn í fullu fjöri – og það sem meira er; ég sé fyrir endann á 

verkefni mínu þrátt fyrir einar erfiðustu aðstæður á Suðurskautslandinu sem menn rekur 

minni til um langa hríð. Ég komst þetta ein þrátt fyrir eilífan mótvind, nagandi kulda og 

afleitt færi, að ekki sé talað um alla tálma og torfærur jökulsins. Já, ég má vel við una. Og 

var þetta allt þess virði, hugleiði ég þar sem ég smjatta á kássunni minni undir gulum 

himni? Það á að heita kjúklingur í henni, en ég finn varla bragðið. Ég velti fyrir mér 

kostunum. Þeir voru vissulega tveir; að hrökkva eða stökkva. Koma sér vel fyrir í nýrri 

íbúð heima á Íslandi, eða taka allt niður og fara. Halda áfram í góðu og tryggu starfi sem 
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rekstrarstjóri Kötlujarðvangsins á Suðurlandi, eða hverfa eins langt á braut og jörðin leyfir. 

Menntun mín fyrir norðan og sunnan hafði fært mér áhugaverð störf innan ferðageirans 

víða um landið. Mér höfðu verið falin eftirsóknarverð verkefni á sviði atvinnuþróunar og 

nýsköpunar í náttúruskoðun – og líklega voru mér allir vegir færir í þessum geira 

vinnumarkaðarins. Hefði ég átt að halda áfram á þeirri braut, ellegar fara alla þessa leið 

með hálfa aðra líkamsþyngd mína í eftirdragi, spyr ég sjálfa mig þar sem ég klára daufa og 

tilþrifalausa kássuna. Svarið við þessu öllu saman er engu að síður einfalt. Ég þarf ekki 

einu sinni að hugsa mig um þar sem ég sting úr tönnunum og halla mér aftur á gulan 

svefnpokann. Ég myndi gera þetta allt aftur. Ég myndi ekki einu sinni hika við það.“  

 

UMHVERFISHLJÓÐ 2 (að ganga í snjó)                

INN 13.28.4  

ÚT   14.13.3 (fade out) 

 

STÚDÍÓ 

Í þættinum heyrðum við Vilborgu Örnu Gissurardóttur ræða um ferðir sínar. Lesið var upp 

úr bókinni Ein á enda jarðar eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Nú er þættinum lokið, verið 

þið sæl. 
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HANDRIT - Fjöllin kalla: útinám 

 

UMHVERFISHLJÓÐ 1 (skólabjalla og kliður)                

INN 00.00  

ÚT   00.20 (fade out) 

 

KRÆKJA 1 

INN 00.06.4  Það má eiginlega í ákveðinni einfaldari mynd segja það að þegar  

                      þú ferð út þá örvast skynfæri þín  

ÚT   00.25.2  á Íslandi er öllu jafnara kaldara úti en inni 

 

STÚDÍÓ TEXTI     - ca. 1. mín -             

Flestir tengja menntun við skólastofnanir þar sem námsumhverfið er skólastofan og 

nemendur sitja hver við sitt borð og læra af bókum. Þetta námsform er ríkjandi í samfélagi 

okkar og hentar mörgum vel, en ætli til séu aðrar leiðir?  

Jakob Frímann Þorsteinsson trúir á mátt náttúrunnar í námi. Hann er sannfærður 

um að námsumhverfið hafi mikil áhrif á hvort og hvernig nám á sér stað. Jakob er 

menntaður grunnskólakennari og hefur mikla reynslu af starfi með börnum og unglingum. 

Hann er aðjúnkt í Tómstunda- og félagsmálafræðum við Háskóla Íslands. Í því námi eru 

gildi, þýðing og hlutverk tómstunda og félagmála í nútímasamfélagi skoðuð, með sérstaka 

áherslu á börn og unglinga.  

Ég hitti Jakob og við ræddum um útinám og um námskeiðið Útivist og útinám 

sem hann kennir við Háskóla Íslands. 

 

VIÐTAL – Jakob, bútur 1  

INN 00.25.2        Þetta námskeið er skyldunámskeið í Tómstunda- og   

                            félagsmálafræði  

ÚT   03.03.3        og eignast þannig svona vinatengsl og vinna með svona 

                            félagslega þætti                                   

 

UMHVERFISHLJÓÐ 2  - kliður úti -       

INN 03.00.3 (fade in – fara smá yfir á texta) 

ÚT   03.23.2 (fade out – fara smá yfir á texta) 
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STÚDÍÓ TEXTI     - ca 1.5 mín -             

„Aðalnámskrá er sett af mennta- og menningarmálaráðherra með sama hætti og 

reglugerðir og gegnir margvíslegu hlutverki. Hún er allt í senn, stjórntæki til að fylgja eftir 

ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um skólastefnu og safn sameiginlegra 

markmiða skólastarfs í landinu. Aðalnámskrá er ætlað að samræma nám og kennslu að því 

marki sem þörf er talin á og tryggja rétt allra nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunar 

og jafnrétti til náms.“  

 

Sú aðalnámskrá sem nú er í gildi er mótuð af sex grunnþáttum menntunar. Þessir þættir 

eru:  

• læsi 

• sjálfbærni 

• heilbrigði og velferð 

• lýðræði og mannréttindi 

• jafnrétti 

• sköpun 

 

Jakob bendir á að náttúran geti verið ríkulegt námsumhverfi með ótal námstækifærum. En 

hvernig fellur útinám að markmiðum aðalnámskrár? Er hægt að kenna öll námsfög úti og 

hvernig nota grunnskólar umhverfið til kennslu? Ég byrjaði á því að spyrja Jakob um 

hlutverk kennarans í útinámi.  

 

VIÐTAL – Jakob, bútur 2   

INN 03.23.2     Í meginatriðum er líklega hlutverkið það sama 

ÚT   07.50.5     þá virðist hann vera minnstur á unglingastiginu og þá er   

                         mestan áherslan á svokallað bóknám 

 

LAG 1  (brot úr laginu: Út um mó – barnakór Guðrúnar Katrínar Arnad.) 

INN 07.49.0   

ÚT   08.17.5 (fade out) 

 

VIÐTAL – Jakob, bútur 3   

INN 08.17.5     Hverjir eru helstu kostir útináms 

ÚT   13.56.5     nýta þau tækifæri sem að felast í útinámi til þess að styrkja skólana    
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LAG 2  (brot úr laginu: Það er leikur að læra - ) 

INN 13.55.9   

ÚT   14.31.8 (fade out) 

 

KRÆKJA 2 

INN 14.16.2      Því það er svo mikið pláss, það má hafa háfaða 

ÚT   14.31.8      sem er kannski þröngra um vik að gera inni í skólastofunni eða 

                            inni í skólanum 

 

STÚDÍÓ TEXTI  – ca 1. mín - 

Helgi Grímsson er skólastjóri Sjálandsskóla í Garðabæ. Skólinn er ætlaður nemendum í 

fyrsta til tíunda bekk. Einkunnarorð skólans eru: Að vilja og virða.  Að vilja vísar til þess 

að nemendur eru hvattir til að gera sitt besta og vera virkir í náminu. Að þeir sýni 

sjálfstæði, áhuga og frumkvæði í námi, starfi og leik og að þeir vilji axla ábyrgð og hjálpa 

öðrum. Að virða vísar til þess að nemendur eru hvattir til þess að virða sjálfan sig og aðra 

og umhverfi sitt. Í Sjálandsskóla er útinám fastur liður í hverri skólaviku hjá nemendum 

fyrsta til sjöunda bekkjar.  

Ég hitti Helga og hann sagði mér frá skólastarfinu og útináminu sem þar fer fram.  

 

VIÐTAL – Helgi, bútur 1  

INN 14.31.8     Sjálandsskóli er heilstæður grunnskóli í Garðabæ sem er  

                         staðsettur hérna við Arnarnesvoginn 

ÚT   16.00.4     Lífið er ekki þannig, þetta er allt ein heild sem að við reynum  

                         að vinna með 

 

LAG 3  (brot úr laginu: Bangsimon – barnakór Guðrúnar K. Arnad.) 

INN 16.00.1 (fade in – fara smá yfir á texta) 

ÚT   16.29.5 (fade out – fara smá yfir á texta) 

 

VIÐTAL – Helgi, bútur 2  

INN 16.29.5     Útinám fer fram með ólíkum hætti hér í skólanum  

ÚT   21.36.9     Þetta er allt hægt ef maður bara setur sér langtíma markmið 

                         og vinnur jafnt og þétt að hlutunum 
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LAG  (brot úr laginu: Vindur – Sólrún Sumarliðadóttir) 

INN 21.33.5  (fade in) 

ÚT   22.41.1 (fade out) 

 

STÚDÍÓ TEXTI                 

Við heyrðum Jakob Frímann Þorsteinsson og Helga Grímsson segja frá útinámi. Nú er 

þættinum lokið, verið þið sæl. 
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HANDRIT - Fjöllin kalla: Hálendishópurinn 

 

TÓNAR (brot úr laginu Vindur - Sólrún Sumarliðadóttir)                 

INN 00.00.0  

ÚT   00.55.5 (fade out) 

 

JÚLÍA, bútur 1 

INN 00.13.6    Ef þú ferð að skoða leiðina þá er þetta löng leið 

ÚT   00.38.9    með eitthvað svona rosalega stórt kort 

 

STÚDÍÓ TEXTI   -ca 1. mín-                

Hálendishópurinn var meðferðarúrræði fyrir unglinga á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs 

Reykjavíkur og Félagsþjónustunnar í Reykjavík. Meðferðin fólst í þrettán daga 

bakpokaferðalagi um hálendi Íslands. Í ferðunum var meðal annars unnið með hópefli, 

samveru, samskipti og áhrifamátt náttúrunnar. Hálendishópurinn var starfræktur á árunum 

1989 til 2007, en á þessu tímabili var farið í 22 ferðir með samtals um 200 unglinga.  

Frumkvöðlarnir sem jafnframt voru hópstjórarnir lungann af tímanum, voru þau Björn 

Vilhjálmsson, Maggý Magnúsdóttir og Þórarinn Eyfjörð. Öll höfðu þau reynslu af starfi 

með unglingum í vanda og áttu það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á útivist. Þessi 

hópur mótaði meðferðarúrræðið ásamt Gísla Árna Eggertssyni sem þá var skrifstofustjóri 

Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur.    

Ég hitti þau Björn og Maggý og spurði þau um fyrirmyndina og upphafið að 

Hálendishópnum. 

 

VIÐTAL – Björn og Maggý, bútur 1  

INN 00.55.5    Breskur hópur kom hingað 

ÚT   03.35.0    verum bara hérna á Íslandi, förum í ferðalag og förum svo heim     
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STÚDÍÓ TEXTI   -ca 1.5 mín-          

Þegar kom að því að velja gönguleiðina urðu Vestfirðir fyrir valinu en Björn hafði farið í 

göngur þar og þekkti vel til aðstæðna á svæðinu. Í fyrstu ferðinni var gengið frá 

Reykjafirði til Hornvíkur og þaðan til Aðalvíkur. Síðan ákváðu hópstjórarnir að breyta 

leiðinni þannig að þau byrjuðu í Norðurfirði, í Trékyllisvík. Á miðri leið var hópurinn 

kominn í Reykjafjörð, en þar gátu þau fyllt á birgðir og farið í sund. Frá Reykjafirði gengu 

þau síðan til Hornvíkur þar sem ferðalagið endaði. Upphaflega var meðferðarúrræðið 

hugsað þannig að það tengdist öðrum meðferðarúrræðum sem voru í boði á þessum tíma. 

Þau reiknuðu með að eitthvað væri búið að gerast áður en unglingarnir færu í ferðalagið 

og að meðferð héldi áfram eftir að heim var komið. Hálendishópurinn var því 

meðferðarhnykkur, eins og þau kölluðu það. Eins mikið og þau gátu á þrettán dögum í 

umhverfi sem var nýtt og framandi fyrir unglingana, en það er vel þekkt í meðferðum að 

grípa einstaklinga út úr sínu venjulega umhverfi og setja þá í nýtt umhverfi, það getur haft 

jákvæð áhrif og breytt miklu. 

En hvernig var lífið á Ströndum? Hver voru verkefni hópsins og hvernig gekk að 

vinna traust unglinga sem höfðu flest hver ekki mikla trú á heimi hinna fullorðnu? 

 

VIÐTAL – Björn og Maggý, bútur 2 

INN 03.35.0    Við erum þarna hálfu og heilu sumrin í öllum veðrum        

ÚT   09.10.1    þú þroskast í gegnum það að geta sjálfur 

 

UNDIRSPIL 

INN 09.03.6  (fade in)          

ÚT   09.48.6 (fade out)      

 

JÚLÍA, bútur 2 

INN 09.14.1    Já svo var það hrósið, alltaf þegar maður var búinn að vera 

                        duglegur   

ÚT   09.29.0    nei ekkert að óttast og við löbbum yfir 

 

VIÐTAL – Björn og Maggý, bútur 3 

INN 09.38.1    og svo vorum við náttúrulega, lifðum þarna í sögum         

ÚT   12.25.6    líka bara forvitni um fullorðin heim 
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UNDIRSPIL 

INN 12.18.8  (fade in)          

ÚT   13.22.9 (fade out)      

 

JÚLÍA, bútur 3 

INN 12.29.8    Þau þrjú voru líka bara svo miklir vinir manns 

ÚT   12.55.9    hvernig stöðu maður var í  

 

VIÐTAL – Björn og Maggý, bútur 4 

INN 13.08.1    Sko, það er líka eitt, þetta er ekki markmiðið         

ÚT   14.44.5    náttúran hún var svo fjórði meðferðaraðilinn, já algerlega já 

 

UNDIRSPIL 

INN 14.38.1  (fade in)          

ÚT   15.27.3 (fade out)      

 

JÚLÍA, bútur 4 

INN 14.49.2    Það kom bara mest á óvart hvað Ísland er fallegt land 

ÚT   15.03.1    samt var ég bólgin og hnén tvöföld, með svo mikla verki í bakinu  

 

VIÐTAL – Björn og Maggý, bútur 5 

INN 15.17.2    Þessir krakkar voru þarna vegna, hinn fullorðni heimur var  

                        eitthvað farinn að skipta sér af þeim         

ÚT   17.16.5    svo bara þróaðist þetta og svo kemstu yfir þessa hjalla 

 

UNDIRSPIL 

INN 17.11.4  (fade in)          

ÚT   18.00.7 (fade out)      

 

JÚLÍA, bútur 5 

INN 17.22.5    Þetta var allt svo nýtt eins og ævintýri   

ÚT   17.35.8    mæta sínu eigin ljóni 
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VIÐTAL – Björn og Maggý, bútur 6 

INN 17.51.2    Svo er eitt sem ég verð að koma að          

ÚT   18.57.4    og leyfa þessu þarna úti að tala við mig og ég að tala við það 

 

STÚDÍÓ TEXTI   -ca 1.5 mín  

Á fyrstu árunum hittu hópstjórarnir unglingana fyrst í maí eða apríl og héldu 

undirbúningsnámskeið fyrir ferðina. Hópurinn hittist svo aftur um haustið áður en 

skólarnir hófust og þá var ferðin rifjuð upp og haldin var myndasýning. Fljótlega varð ljóst 

að unglingarnir höfðu mikla þörf fyrir að hópstjórarnir væru áfram til taks eftir að 

ferðalaginu lauk. Meðferðin lengdist því smám saman og í lokin var Hálendishópurinn 

orðin að tíu til tólf mánaða prógrammi. Eitt af því sem hópstjórarnir urðu varir við var það 

að unglingarnir lærðu ákveðin samskipti við fullorðna í ferðinni en þegar heim var komin 

fóru sum fljótt aftur í gamla samskiptamynstrið. Það var því ákveðið að styðja betur við 

fólkið heima og undirbúa þau undir heimkomu unglingsins sem í mörgum tilfellum kom 

breyttur heim. Björn og Maggý bentu á að hálfur mánuður í Reykjavík er svo lítill tími 

miðað við hálfan mánuð á Ströndum, þar sem hópurinn var alltaf saman. Unglingarnir 

höfðu fæstir eytt svona miklu tíma með fullorðnum. Í ferðalaginu enduðu þau alltaf daginn 

á að sitja saman við eld og ræða um daginn, heyrum hvernig samveran við eldinn breyttist 

eftir því sem á leið. 

 

VIÐTAL – Björn og Maggý, bútur 7 

INN 18.57.4    Fyrsta kvöldið gáfum við því svona korter        

ÚT   22.43.3    það var að fara Strandir 

 

LAG  (Vindur - Sólrún Sumarliðadóttir) 

INN 22.32.6    

ÚT   25.02.7   

 

JÚLÍA, bútur 6 

INN 22.50.5    Maður eiginlega lærði að erfiðleikarnir væru til að komast yfir þá  

ÚT   23.18.4    ég ætla að ná þangað, ég ætla ekki að sætta mig bara við  

                        smámuni 
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STÚDÍÓ TEXTI                 

Við heyrðum Björn Vilhjálmsson og Maggý Magnúsdóttur ræða um Hálendishópinn. 

Lesið var upp úr bókinni Ævintýri á fjöllum, rannsókn á reynslu unglinga af stafi með 

Hálendishópnum. Nú er þættinum lokið, verið þið sæl. 
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HANDRIT - Fjöllin kalla: öryggismál á fjöllum 

 

UPPHAFS TÓNAR – byrjunin á Vor 

INN 00.00  

ÚT   00.15 (fade out) 

 

STÚDÍÓ TEXTI     - ca. 1 mín -             

„Þegar Magnús fann að hann var að hrapa fram af hugsaði hann að nú væri þessu lokið. 

Líklega væri nú komið að leiðarlokum í lífinu bæði hjá honum og Leifi. Eftir óvænta 

endurfundi „í neðra“ beindist hugurinn einungis að björgun – reyna að komast upp og ná 

sambandi við hina: Við Leifur höfðum verið þarna drjúga stund þegar rofaði aðeins til. 

Mér fannst ég þá sjá mann vera að stíga fram af. Eftir þetta urðum við einskins varir. Ég 

fikraði mig aðeins upp brattann til að reyna að sjá betur aðstæður í fjallinu. En kófið var 

svo mikið að ég ákvað að ganga aftur niður til Leifs. Hann hafði verið með áttavita og 

hæðarmæli um hálsinn líkt og ég. Þessu var hann líka búinn að týna í fjallinu. Bót í máli 

var að Leifur hafði sleðann sinn og allan þann búnað sem á honum var. Við áttum nú 

þriggja kosta völ. Sá fyrsti var að ganga austur með fjallinu og freista þess að komast upp 

hrygginn. En slíkt var ómögulegt án þess að vera með áttavita. Þetta kom því ekki til 

greina. Annar möguleiki var að láta fyrirberast þar sem við vorum. Þriðji kosturinn var að 

reyna að komast upp svipaða leið og við höfðum fallið niður. Leifi hugnaðist best síðasti 

kosturinn: Niðurstaða okkar var að reyna að klifra þarna upp undir klettana og reyna að 

öskra okkur með einhverju móti í samband við hina og láta þá vita að við værum ekki 

komnir yfir móðuna miklu.“ 

 

LAG – brot úr laginu Rigning e. Sólrún Sumarliðadóttur  

INN 00.15  

ÚT   00.53 (fade out) 

 

KRÆKJA 1 (Jónas) (15.sek) 

INN 00.23.0  Félagið hefur náttúrulega alllengi sinnt slysavörnum                        

ÚT   00.37.9  það er aukning í ferðamennsku 
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STÚDÍÓ TEXTI     - ca. 1.10 mín -             

„Slysavarnarfélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita, slysavarna- og 

kvennadeila og unglingadeilda á Íslandi. Félagið var stofnað 2. október 1999, en þá urðu 

til ein stærstu samtök sjálfboðaliða á Íslandi með um 18 þúsund félögum. Starfsemin 

miðar að því að koma í veg fyrir slys og bjarga mannslífum og verðmætum. Í þeim 

tilgangi er öflugur hópur sjálfboðaliða til taks ef út af bregður, á nóttu sem degi, allt árið 

um kring.“  

Einn af starfsmönnum Landsbjargar er Jónas Guðmundsson en hann vinnur að 

slysavarnarmálum hjá félaginu. Starf hans felst meðal annars í umsjón með vef og 

fræðsluefni, samvinnu við ferðaþjónustuaðila, björgunarsveita og slysavarnardeilda ásamt 

samskiptum við hið opinbera. Ég hitti Jónas og spurði hann um útköllin, mistökin sem 

fólk gerir á fjöllum og það ferli sem fer á stað þegar að útkall kemur. 

 

VIÐTAL – Jónas, bútur 1  

INN 00.53. 0       Sko í heildina erum við með á ári eitthvað hvað 1200 – 1400 

                            útköll         

ÚT   03.15.2        fólk er að vanmeta veðrið og ofmeta kannski sína getu í   

                            veðrinu 

 

STÚDÍÓ TEXTI     - ca. 50. sek -             

Góður undirbúningur eykur líkur á farsælum ferðalokum. Að mörgu er að huga áður en 

lagt er af stað í göngu. Góð regla er að láta alltaf einhvern vita hvert þú ert að fara, hvaða 

leið og hvenær þú ætlar að leggja af stað. Með tækninni í dag er sífellt auðveldara að skrá 

ferðaáætlanir. Ferðamenn geta nýtt sér snjallsíma appið 112 Iceland en með því er hægt að 

kalla eftir aðstoð hjá Neyðarlínunni og láta rekja ferðaslóð sína ef leit er nauðsynleg. 

Landsbjörg hefur lagt áherslu á að fræða ferðamenn um góða ferðahegðun og bjóða upp á 

þann möguleika að skilja eftir ferðaáætlun á vefnum Safetravel.is. Ég spurði Jónast um 

virkni og notkun vefsins. 

 

VIÐTAL – Jónas, bútur 2  

INN  03.15.2       Safetravel.is er nú svona eitt af stærstu líffærunum í okkar  

                            slysavörnum í slysavörnum ferðamanna         

ÚT   06.29.1        og þannig að ná sér í reynsluna áður en maður fer að fara 

                            sjálfur  
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LAG – brot úr laginu Vor e. Sólrún Sumarliðadóttur 

INN 06.02.6  (fade in) 

ÚT   07.51.3 (fade out) 

 

KRÆKJA 2 (Palli) (ca.32.sek) 

INN 06.56.2       Ég hef fengist við fararstjórn fyrir ferðafélagið síðan 2006 2005                        

ÚT   07.28.4       verið á ferðinni með hópa fyrir ferðafélagið að jafnaði 110 -120 

                           daga á ári  

 

STÚDÍÓ TEXTI     - ca. 15 sek -         

Sífellt fleiri kjósa að ganga á fjöll sér til skemmtunar. Á undanförnum árum hafa 

ferðafélögum og gönguhópum fjölgað um allt land. Ferðafélag Íslands var stofnað árið 

1927 og eru félagsmenn þess um sjö þúsund í dag. Ég hitti Pál Ásgeir Ásgeirsson 

fararstjóra ferðafélags Íslands og spurði hann um starfið, undirbúning ferða og helstu 

hætturnar á fjöllum. 

 

VIÐTAL – Palli, bútur 1  

INN 07.51.3        Hann ræður hvert er farið, hvernig ferðalagið gengur fram                              

ÚT   12.36.8        það þarf bara að fara varlega 

 

LAG   

Egill Ólafsson syngur ljóðið Fjallganga  

 

VIÐTAL – Palli, bútur 2  

INN 12.36.8        Það sem mér finnst skemmtilegt við þetta starf                              

ÚT   14.09.6        en náttúran heldur alltaf áfram að kalla á okkur og fyrr   

                            eða síðar þá hlýðum við kallinu 

 

LAG – Vor e. Sólrún Sumarliðadóttur 

INN 13.47.2 (fade in) 

ÚT   17.43.8 (fade out) 
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STÚDÍÓ TEXTI      

Við heyrðum Jónas Guðmundsson starfsmann Landsbjargar og Pál Ásgeir Ásgeirsson 

fararstjóra Ferðafélags Íslands ræða um öryggisatriði á fjöllum. Lesið var upp úr bókinni 

Útkall eftir Óttar Sveinsson. Nú er þættinum lokið, verið þið sæl.  
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FJÖLLIN KALLA: innri ganga 

Spurningar Vilborg Arna Gissurardóttir : 

 

- Segðu mér frá fyrstu fjallgöngunni þinni... 

 

- Hver eru lífsgildin þín, og hvernig nýtast þau í ferðum þínum? 

 

- Hvað heillar þig mest við þennan lífsstíl? 

 

- Er mikilvægt að láta sér dreyma áður en farið er af stað 

 

- Hver er bakgrunnur þinn? 

 

- Segðu mér frá verkefnið sem þú ert að skipuleggja fyrir unglinga... 
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FJÖLLIN KALLA: útinám 

Spurningar Jakob Frímann Þorsteinsson: 

 

- Segðu mér frá námskeiðinu Útivist og útinám sem þú kennir við Háskóla 

Íslands..... 

 

- Hvað er útinám?  

 

- Hvernig nýta grunnskólar umhverfið til kennslu? 

 

- Hvert er hlutverk kennarans í útinámi? 

 

- Hentar útinám öllum námsgreinum og öllum aldri? 

 

- Hvernig hefur útinám þróast á undanförnum áratugum? Finnur þú fyrir 

auknum áhuga á útikennslu? 

 

- Hverjir eru helstu kostir útináms? En gallar?  

 

-  Hvernig sérðu fyrir þér næstu árin, heldur þú að útinám eigi eftir að fá aukið 

vægi í grunnskólum landsins?  
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FJÖLLIN KALLA: útinám 

Spurningar Helgi Grímsson  

 

Segðu mér frá Sjálandsskóla... 

 

Hvernig er útinám notað í skólanum? 

- Dæmi, um kennslu sem fer fram úti 

- Er hægt að tengja útinám við allar námsgreinar? 

- Fyrirkomulag 

 

Hentar útinám öllum aldursflokkum? 

- Mismunandi fyrirkomulag eftir bekkjum? 

 

Hvernig er útinám tekið af nemendum og kennurum skólans? 
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FJÖLLIN KALLA: Hálendishópinn 

Spurningar Björn Vilhjálmsson og Maggý Magnúsdóttir  

 

Hálendishópurinn – hvað er það? 

- Hvenær var Hálendishópurinn starfræktur 

- Hverjir komu að stofnun hans? 

- Hver er fyrirmyndin? 

- Fyrir hverja var Hálendishópurinn? 

- Hvernig var valið í hópinn? 

 

Hvaða hlutverk höfðu þið í Hálendishópnum? 

 

Hvað er það sem gerir hálendið að hentugum stað sem meðferðarúrræði fyrir 

unglinga? 

 

Segið mér frá leiðinni sem var farin? af hverju var þessi leið valin? 

- Skipti einangrunin máli? Skipti máli að þau voru háð leiðsögn hópstjóranna til að 

komast heim? 

 

Hvert var markmið ferðalagsins/meðferðarinnar? 

- Skilaði meðferðin árangri, hvernig árangri? 

 

Með hvaða þætti var unnið í meðferðinni? 

- Líkamlegt erfiði – reynir á samskiptin – andlegar áskoranir –  

- Að takast á við erfiðleika og sigrast á þeim. Hafði þessi sigur áhrif á unglinganna? 

- Urðu þið vör við breytta líðan unglinganna á meðan á ferðalaginu stóð? 

- Hver voru helstu kostir meðferðarinnar? En gallar? 

 

Haldið þið að svipað meðferðarúrræði eigi eftir að bjóðast unglingum á Íslandi 

aftur? 
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FJÖLLIN KALLA: öryggismál á fjöllum 

Spurningar Páll Ásgeir Ásgeirsson 

 

Segðu mér frá starfi þínu sem fararstjóri hjá Ferðafélagi Íslands... 

- Hvenær kviknaði áhuginn á útivist? 

- Hvað ertu búinn að starfa lengi sem fararstjóri? 

- Hvert er hlutverk fararstjórans? 

 

Hvað heillar þig mest við starfið? 

 

Hvernig  undirbýrðu hópferð sem er framundan 

- Í hverju felst góður undirbúningur? Hvað þarf að skipuleggja? 

- Heppileg hópstærð? 

- Varaáætlun? 

- Hvaða sérhæfði útbúnaður er nauðsynlegur? 

- Hvaða þættir eiga heima í ferðaáætlun? 

 

Hvað með öryggisbúnað? Hverjar eru hætturnar á fjöllum?  

 

Ef fólk er eitt á ferð, getur þú gefið því góð ráð?  

- Er einhver búnaður sem allir ættu að hafa með sér 

- Hvaða öryggisatriði er gott að hafa í huga ef þú ferðast einn 

- Er mikilvægt að fylgja ferðaáætlun 

- Er nauðsynlegt að reikna með sveigjanleika þegar ferðaáætlun er gerð  

- Hvernig klæðir maður sig rétt fyrir fjallgöngu 

 

Finnur þú fyrir auknum áhuga almennings á fjallaferðum?  

- Af hverju heldur þú að það sé? 

 

Ferðafélag Íslands bíður núna upp á nokkur fjallaverkefni, segðu mér aðeins frá 

því...  
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FJÖLLIN KALLA: öryggismál á fjöllum 

Spurningar Jónas Guðmundsson 

 

Segðu mér frá starfi þínu hjá Slysavarnarfélaginu Landsbjörg... 

- Fáið þið mörg útköll vegna óhappa eða slysa á fjöllum? 

- Segðu mér frá ferlinu sem fer í gang þegar útkall kemur.. 

 

Hvað er safetravel.is? 

- Hverjir nota vefinn? 

- Veistu hvort að ferðaþjónustuaðilar séu að benda ferðamönnum á þessa síðu? 

- Kostar þessi þjónusta? 

- Eru svipaðir vefir notaðir í öðrum löndum? 

 

Að hverju þarf að huga að, áður en farið er í fjallgöngu? 

 

Hver eru helstu mistökin sem fólk gerir í fjallgöngum? 

 

Hvernig er hægt að lágmarka áhættuna þegar gengið er á fjöll? 

 

 


