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Formáli 

Þetta verkefni er 30 ECTS lokaverkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed gráðu í 

faggreinakennslu í grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

sumarið 2014. 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði í samráði við leiðbeinanda 

verkefnisins, Eggert Lárusson, en ég hef frá upphafi náms hrifist af 

hugmyndinni um útinám. Eftir að hafa fengið upplýsingar hjá Eggerti um 

störf Hálendishópsins sem var starfrækur á árunum 1989 til 2007, þar sem 

farið var með nemendur, í sálfélagslegum vanda, í tveggja vikna útiveru á 

hálendi landsins, kynnti ég mér betur störf hópsins. Þetta vakti áhuga minn 

þar sem ég hef ekki einungis áhuga á að kenna ungmennum samkvæmt 

aðalnámskránni heldur einnig að hjálpa þeim sem á þurfa að halda, þeim 

sem ná ekki að fóta sig í lífinu og/eða þeim sem koma frá brotnum 

heimilum og hafa engar fullorðnar fyrirmyndir líkt og þeir sem 

Hálendishópurinn annaðist. Mig langaði að tengja saman kennslufræðina, 

einkum náttúrufræði, þar sem það er mitt kjörsvið, og hálendisferð að 

þeirra fyrirmynd. Tilgangur og markmið verkefnisins er því sá að hægt verði 

að nota það í starfi mínu sem náttúrufræðikennari á unglingastigi og jafnvel 

á framhaldsskólastigi og að þetta verði verkefni sem nemendur muni hafa 

gagn og gaman af. 

Sérstakar þakkir fær Eggert Lárusson, leiðbeinandi verkefnisins, fyrir 

hvatningu og aðstoð við gerð þess sem og að hafa kynnt mig fyrir störfum 

Hálendishópsins. Einnig vil ég þakka Meyvant Þórólfssyni, meðleiðbeinanda 

verkefnisins, fyrir aðstoð og yfirlestur og jákvæða gagnrýni á verkefnið. Að 

lokum vil ég þakka móður minni, Unu Sölvadóttur, fyrir ómetanlegan 

stuðning og prófarkalestur verkefnisins og manninum mínum, Jósepi Halli 

Haraldssyni, fyrir þolinmæði og hvatningu við gerð þess.  
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Ágrip 

Þetta verkefni skiptist í tvo hluta, annars vegar greinargerð og hins vegar 

skipulag hálendisferðar ásamt hugmyndum að verkefnum, viðfangsefnum 

og leikjum. Ferðin, ásamt verkefnum og öðru, er hugsuð fyrir nemendur á 

unglingastigi grunnskóla, 12 til 16 ára, og er ætlað að sameina nám og 

þroska unglinga en það er margvíslegt nám sem á sér stað í hálendisferðum. 

Þá er ekki einungis átt við það formlega nám sem á sér stað, heldur einnig 

það óformlega. 

Í fræðilegri umfjöllun greinargerðarinnar er gerð grein fyrir 

lykilhugtökum er tengjast hálendisferðum sem eru útinám, reynslunám og 

ævintýranám. Rannsóknir voru skoðaðar hvað varðar hugtökin og 

hálendisferðirnar og viðtöl voru tekin við einn kennara Hólabrekkuskóla í 

Reykjavík og jafnframt einn af forsprökkum Hálendishópsins svonefnda. Var 

það gert til að fá fram mismunandi sjónarhorn við úrvinnslu verkefnasafns. 

Einnig má finna í greinargerðinni umfjöllun um Þórsmörk, staðinn sem 

hálendisferðin og verkefnin eru skipulögð í kringum.  

Í verkefnasafninu er fjallað um skipulag ferðarinnar en þar er að finna 

upplýsingar um útbúnað og áhöld, sem þurfa að vera meðferðis. Verkefnin 

sjálf eru einföld og hefðbundin en eru skipulögð með Þórsmerkursvæðið í 

huga.  

Niðurstöður rannsókna benda til að útinám geti haft jákvæð áhrif á 

líkamlegt heilbrigði barna, sjálfsmynd og sjálfstraust. Það geti líka haft 

örvandi áhrif á nám og auki áhuga, sköpunargleði og samskipti nemenda sín 

á milli og við kennara. Einnig kemur fram að ævintýranám hafi varanleg og 

veruleg áhrif á líf þátttakenda en ævintýranám fer fram í óbyggðum líkt og í 

Þórsmörk. Ævintýranám gerir nemendum kleift að þróa með sér líkamlega 

hæfni sem stuðlar að félagslegum þroska og/eða líkamlegri færni til 

útivistariðju og með reynslunámi öðlast nemendur reynslu og þekkingu sem 

þeir geta notað til að leysa raunveruleg verkefni.  
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Abstract 

Education and development in the wilderness: Ideas for projects, tasks 

and games. 

This thesis is divided into two sections, an academic article and an 

organized trip into the wilderness along with ideas for projects, tasks and 

games. This trip is for 12 to 16 year old students and is intended to combine 

both learning and development since there are various things that one can 

see, learn and experience out in the wilderness, both formal and informal 

learning. 

The key concepts of the wilderness trip are clarified in the academic part 

of the thesis. These key concepts are outdoor education, experiential 

learning and outdoor adventure activities. Studies are reviewed in terms of 

concepts and the wilderness trip itself and woven into interviews with both 

the teacher in Hólabrekkuskóli and one of the leading figures of 

Hálendishópnum. 

The interview subjects were chosen because of their different 

perspectives and knowledge of the subject matter. The reason was to 

obtain information on both the educational and development factor of this 

trip. There is also an existing discussion about Þórsmörk, the place which 

the trip and the assignments where organized for. 

In second section of this thesis you will find the organization of the trip 

along with information about equipment and utensils that students need to 

use in the assignments. 

In the research results it is shown that outdoor activities have a positive 

impact on the children's physical health, self-image, self-confidence, 

education, interests and communication between them and the teacher. 

Furthermore, adventure education has been shown to have a long 

lasting and significant impact on the participants lifes when conducted in 

the wilderness area like Þórsmörk. 

Outdoor education makes it possible for students to develop skills for 

outdoor pursuits and educational experience while gaining know-how and 

knowledge that will also be of use to them in solving other problems in life. 
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1 Inngangur  

Með lengingu starfstíma grunnskóla á síðustu árum hefur samvera kennara 

og nemenda aukist og segja má að kennarar eyði meiri tíma með 

nemendum sínum heldur en jafnvel foreldrar þeirra á starfstíma skólans. 

Það er þó ekki óeðlilegt ef horft er á samfélagið þar sem langir vinnudagar 

eru algengir hjá Íslendingum og unglingar, margir hverjir, lítið heima við í lok 

skóladagsins vegna íþróttaiðkunar, tómstundastarfs eða félagslífs. Það er 

því mikilvægt að kennarinn myndi sterk og góð tengsl við nemendur sína og 

sé tilbúinn til að vera sá aðili sem nemendur geta leitað til með vandamál. 

Einnig þarf að huga að því að ekki hafa allir nemendur fullorðna fyrirmynd 

til að leita til, þeir geta komið frá brotnum heimilum og er því mikilvægt að 

kennarinn sé meðvitaður um þessa tengslamyndun gagnvart nemendum 

sínum. 

Einn af grunnþáttum Aðalnámskrár grunnskóla (2013) er heilbrigði og 

velferð og kemur þar fram að eitt af hlutverkum skólans sé að hlúa að 

heilbrigði og þroska nemenda. Efla þurfi meðal annars sjálfsmynd, færni í 

samskiptum og ákvarðanartöku. Eins og nafnið á verkefninu gefur til kynna 

er markmið þess að skipuleggja hálendisferð með unglinga í 8. til 10. bekk í 

huga með áherslu á nám og þroska einstaklingsins. Greinagerðin, lýsir því 

hvernig hálendisferðin nýtist nemendum til fræðslu og hefur áhrif á þroska 

þeirra. Verkefnasafnið myndar síðan heildstætt skipulag með hugmyndum 

að verkefnum og leikjum, hópavinnu og gönguferðum til að ná fram settum 

markmiðum og hæfniviðmiðum sem gefin eru í verkefnasafninu.  

Í greinargerðinni er að finna fræðilegan hluta verkefnasafnsins og rök 

færð fyrir mögulegum ávinningi ferðar sem þessarar. Fjallað er um útinám 

og tengsl þess við ævintýranám og reynslunám. Fjallað er um 

ævintýrameðferð og hugmyndir og vinna Hálendishópsins kynnt ásamt því 

að fjalla um þær ferðir sem Hólabrekkuskóli fór í á árum áður. Stutt 

umfjöllun er um Þórsmörk en það er það svæði sem unnið er út frá í 

verkefnasafninu. Enn fremur er að finna upplýsingar um þau hæfniviðmið 

sem verkefni af þessu tagi ná til og eru þau fengin úr Aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Hálendishópurinn stóð fyrir hálendis- eða öræfaferðum en það er 

meðferðarhnykkur sem notaður var á árunum 1989 til 2008 á vegum 

Æskulýðsráðs, nú Íþrótta- og tómstundaráðs og Unglingaheimilis ríkisins, nú 

Barnaverndarstofu. Hálendismeðferðin reyndist góð leið til að efla 
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sjálfsmynd ungmennanna með því að yfirstíga hindranir og sigrast á 

erfiðleikum og fá trú á sjálf sig. Gangan sjálf á Hornströndum var erfið og því 

afrekuðu þau mikið við að ljúka göngunni og eins var hún á afskekktum stað 

svo ekki var hægt að hætta við eða koma sér í burtu úr erfiðu aðstæðunum. 

Ungmennin urðu að læra að treysta hópstjórunum og fylgja reglum þeirra 

og jafnframt að eiga stöðug samskipti við þá og samferðafélaga. Traustið 

var grundvöllur ferðarinnar sem og að fá þau til að fylgja settum reglum. 

Mörg hver höfðu aldrei haft fullorðna fyrirmynd til að leita til og treysta fyrir 

einkamálum sínum og hugsunum og reyndist þessi meðferðarhnykkur því 

góð leið til að mynda sterk tengsl milli hópstjóranna og ungmennanna. 

Það er mikilvægur árangur að öðlast traust ungmenna en í þessu 

samhengi er um að ræða stöðugt samband milli unglings og fullorðinna sem 

stuðlar að æskilegum þroska þeirra. Einnig eru hugmyndir Kolbs, Piaget og 

Dewey, um nám og þroska barna, kynntar í greinargerðinni en til að mynda 

er fjallað um reynslunámshring Kolbs sem skipar veigamikið hlutverk í 

reynslunámi.  

Í verkefnasafninu er að finna upplýsingar um þá forvinnu sem mikilvægt 

er að vinna áður en lagt er af stað líkt og upplýsingar um Þórsmörk, um 

landslagið, fjöllin, árnar og fleira sem æskilegt er að nemendur þekki og eins 

til að vekja áhuga þeirra á ferðinni og svæðinu. Einnig eru upplýsingar um 

gönguleiðirnar, sem höfundur telur ákjósanlegar, um nauðsynlegan 

útbúnað í gönguferðirnar, skyndihjálp, gistiaðstöðu og hugmynd að dagskrá 

sem hægt er að styðjast við í ferðinni. Upplýsingar um hæfniviðmið og 

námsmat er einnig að finna í verkefnasafninu.  

Aðalmarkmiðið með verkefnasafninu er að safna saman fjölbreyttum og 

skemmtilegum verkefnum og leikjum sem ekki einungis eru bundin 

Þórsmerkursvæðinu heldur sem hægt er að nota hvar sem er í náttúrunni. 

Verkefnin  eiga að vera auðveld og aðgengileg öllum þeim sem kenna 

náttúrufræði í grunnskólum landsins og eru valin með það að leiðarljósi að 

hægt sé að vinna þau öll utandyra. Verkefnin eru stutt og meðfærileg og 

koma hvaðanæva, af erlendum heimasíðum, úr leikjabönkum og verkefni 

sem höfundur hefur viðað að sér í gegnum nám sitt. Þau eru öll eins uppsett 

en í byrjun eru hæfniviðmiðin sett fram, örlítið ritað um verkefnið sjálft, 

hvaða áhöld eru nauðsynleg og svo eru einfaldar hugmyndir um úrvinnslu 

hvers verkefnis. 
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2 Útinám og útikennsla 

Hugmyndin um útinám er ekki ný af nálinni en árið 1943 ritaði Francis 

Butler að börn væru áhugasöm og leggðu mikið kapp á að fræðast um 

lifandi plöntur og dýr í þeirra náttúrulega umhverfi og væru kennarar í 

auknum mæli farnir að hvetja til útináms.  Ísland er þar ekki undanskilið eins 

og sjá má í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2007 en þar kemur fram að 

útinám styrki og auðgi námið, sé nemendum holl og nauðsynleg viðbót í 

náttúrufræðinámi til að þeir geti tengt það, sem þeir læra, við 

raunveruleikann.  Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla, (2013) er þó ekki mikið 

fjallað um útinám en þó er örlítið í kaflanum um íþróttir. Þar kemur fram að 

í útikennslu nýti nemendur öll skynfærin ásamt því að taka þátt í fjölbreyttu 

hreyfinámi. Það er mikilvægt að þeir þekki og virði náttúruna, skilji hana og 

umhverfið í kring og séu meðvituð um það hvað sé manngert og hvað sé 

náttúrulegt. Í útivistarferðum öðlast nemendur líka ratvísi, stjórnun og 

skipulagni sem er mikilvægt veganesti út í samfélagið.  

Árið 2006 var útbúin útikennslustofa á vegum Náttúruskóla Reykjavíkur í 

samstarfi við Skógræktarfélag Reykjavíkur og Vinnuskóla Reykjavíkur. Er 

útikennslustofan staðsett við bæinn Elliðavatn í Heiðmörk og er aðgengileg 

öllum grunn- og leikskólum höfuðborgarinnar að kostnaðarlausu. Þar geta 

kennarar skipulagt kennslu sína í tengslum við skipulagða dagskrá 

Náttúruskólans, sem fer ýmist fram í Heiðmörk eða á öðrum stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig býður Náttúruskólinn upp á námskeið í 

útikennslu og umhverfismennt fyrir alla þá sem áhuga hafa á (Náttúruskóli 

Reykjavíkur, e.d.). 

2.1 Hvað er útinám? 

Útinám er skilgreint sem nám sem fer fram utandyra og utan hefðbundinnar 

kennslustofu (Rickinson o.fl., 2004) og samanstendur af þremur þáttum; 

útivist, umhverfismennt og félagslegum og persónulegum þroska (Higgins 

og Nicol, 2002) sjá skýringarmynd á bls. 12. Þar má sjá hvernig þessir hlutir 

skarast  og í sameiningu mynda útinám. 
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Mynd 1: Skilgreining Higgins og Nicol (2002) á útinámi.  

Í útinámi er margvíslegum kennsluaðferðum beitt en kennsluaðferð er 

það skipulag sem kennarar útbúa fyrir kennslustundir sínar, hvernig 

samskiptum þeirra er háttað við nemendur sína og hvaða námsefni og 

viðfangsefni þeir velja til að nemendur nái námsmarkmiðum sínum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009). Með þessum margvíslegu kennsluaðferðum er námi 

og kennslu fléttað saman og er áhersla lögð á fjölbreytta upplifun 

skynfæranna (Higgins og Nicol, 2002). Gæði námsins eykst einnig með 

útináminu þar sem nemendur fá tækifæri til að upplifa náttúruna frá fyrstu 

hendi og gerir það námið heildstæðara. 

Útinám á sér ekki eingöngu stað í nánasta umhverfi nemendanna, heldur 

er náttúran í heild sinni kennslustofan sem og samfélagið sjálft (Gilbertson, 

Bates, McLaughlin og Ewert, 2006). Markmiðið er ekki einungis að 

nemendur öðlist aukna þekkingu á viðfangsefnum sínum (Bogner, 1998) 

heldur vonast kennarar einnig til að útinám gefi nemendunum almenna 

þekkingu á umhverfi sínu. Það leiðir vonandi af sér umhverfisvænni nálgun   

og þar af leiðandi meiri skilning á vistkerfinu sem við búum í (Higgins og 

Nicol, 2002). Það er ekki síður mikilvæg þekking en hugtök náttúru-

fræðinnar þar sem mikilvægt er að kenna nemendum sjálfbærni, þar sem 

þeir læra meðal annars að skilja ekki við umhverfið og auðlindir jarðar í 

lakara ástandi en tekið var við þeim (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013). Einnig er mikilvægt að nemendur verði læsir á 

náttúruna og umhverfið sitt (Bogner, 1998) en það getur hugsanlega  aukið 

meðvitund þeirra um þær ógnir sem vistkerfi okkar glímir við. Það getur leitt 

af sér að nemendur séu líklegri til að grípa til aðgerða (Higgins og Nicol, 

Félagslegur og 
persónulegur 
þroski 
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2002) meðal annars með því að flokka rusl heimilisins og/eða sleppa því að 

henda rusli úti í náttúrunni. 

Með útinámi er farið út fyrir hið hefðbundna skólaumhverfi sem virðist 

hafa jákvæð áhrif á þroska og samskipti nemendanna þar sem nemendur 

glíma við raunveruleg verkefni, bæði einstaklings- og hópaverkefni. Unnið 

er með líkamlega færni nemendanna, þroska þeirra og samskiptafærni 

ásamt tengslum þeirra við þá sjálfa og aðra (Jakob Frímann Þorsteinsson, 

2011). Kostir útinámsins eru því margir og geta stuðlað að því að nemendur 

takist á við vandamál og reyni að leysa þau, taki áhættu, fái aukið 

sjálfstraust  og hafi jákvæð áhrif á hópastarf (Higgins og Nicol, 2002). 

Fræðimaðurinn Simon Priest heldur því fram að útinám sé allt frá því að 

klífa hæstu fjöll heims yfir í það að fara með nemendur út á skólalóðina í 

kennslustundum og samanstendur hans skilgreining á útinámi af sex 

grundvallarþáttum. Þeir eru að útinám sé aðferð til að læra, byggi á reynslu, 

eigi sér einkum stað utandyra, krefjist þess að öll skynfæri séu virkjuð, byggi 

á þverfaglegri námskrá og sé um sambönd fólks og náttúrunnar/ 

náttúruauðlindanna. Priest hefur útbúið myndræna og greinagóða lýsingu á 

útinámi þar sem útinámið er sett fram sem meginstofn trés sem kvíslast í 

ævintýranám og umhverfismennt. Laufblöð trésins tákna þá þætti sem 

ævintýranámið og umhverfismenntin vinna að í sameiningu og rætur trésins 

tákna skynfærin okkar sem örvast í útináminu (Gilbertson o.fl., 2006). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) miðar umhverfismennt að 

því að kenna nemendum að skilja og skynja umhverfið sitt, bera virðingu 

fyrir því og vera meðvitaðir um að allar okkar gjörðir hér á jörðinni hafa 

áhrif á alla sem á henni búa. Ævintýranámið er hinsvegar skilgreint frekar 

hér að neðan. 

2.2 Rannsóknir á útinámi 

Útinám hefur mikið verið rannsakað erlendis og á Englandi á útinám sér 

langa sögu. Á undanförnum árum hefur komið í ljós að tækifærum til 

útináms hefur fækkað verulega. Þetta er mikið áhyggjuefni stjórnvalda þar í 

landi en helstu ástæðurnar fyrir því má rekja til þess að skipulagning á 

vettvangs- og útikennslu er mun meira krefjandi nú en áður fyrr. Einnig 

hefur reynst erfitt að samræma útinámið við námskrár og matskerfi 

skólanna (Rickinson o.fl, 2004) auk þess sem að litlu fjármagni er varið í 

útinám og útikennslu (Menzo, 2012). Það gerir kennurum að sjálfsögðu 

erfiðara fyrir að fara með nemendur sína í vettvangsferðir eða útbúa sína 

eigin útikennslustofu. Hafa þarf líka í huga að ekki hafa allir grunnskólar 

aðgang að grænum svæðum í nágrenni skólanna. 
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Á Englandi var sett á stofn nefnd sem yfirfór allar rannsóknir og greinar 

sem skrifaðar voru um útinám þar í landi á tíu ára tímabili, á árunum 1993 

til 2003 og voru það Rickinson og félagar (2004) sem sáu um þessa vinnu. Ef 

rýnt er í þessar rannsóknir og athuganir má sjá að útinám skiptist helst í þrjá 

flokka. Fyrsti flokkurinn sem ber að nefna eru vettvangsferðir (e. fieldwork) 

og heimsóknir hvort sem það eru heimsóknir í námsmiðstöðvar líkt og 

Náttúruskóla Reykjavíkur, á bóndabæi eða í almenningsgarða. Annar 

flokkurinn er ævintýraútivist (e. outdoor adventure activities) sem á sér stað 

á þekktum jafnt sem óþekktum svæðum. Þriðji og síðasti flokkurinn eru þá 

verkefni sem unnin eru á skólalóðinni eða í grenndarsamfélaginu. Þetta 

þrennt sameinast í hálendisferðinni þar sem nemendur fara í vettvangsferð 

á óþekktan stað þar sem þau vinna að sameiginlegum verkefnum. 

Útinám hefur lítillega verið rannsakað hér á landi en Kristín Norðdahl 

(2005) vann að þróunarverkefni í samstarfi við leikskóla á Selfossi þar sem 

markvisst var farið með börn á lítið skógræktarsvæði í nágrenni leikskólans. 

Farið var í hverri viku, allt árið um kring en í greinargerðinni um 

þróunarverkefnið voru níu ferðir skoðaðar. 

Reynt var að leggja mat á ferðirnar með því að afla gagna með vett-

vangsathugunum, viðtölum við börnin og kennara þeirra. Spurningalistar 

voru lagðir fyrir leikskólakennarana og foreldra barnanna auk þess sem 

skoðaðar voru allar skógardagbækur leikskólakennaranna þar sem hver ferð 

var skráð, á árunum 2002 til 2004, alls 148 færslur. Þau áhrif sem átti að 

meta voru meðal annars hvort ferðirnar hefðu ýtt undir jákvæða sjálfsmynd 

barnanna, haft áhrif á viðhorf þeirra til náttúrunnar, aukið skapandi hugsun 

þeirra og jafnvel mótað leiki þeirra. Helstu niðurstöðurnar voru þær að 

útinámið eða ferðirnar höfðu jákvæð áhrif á líkamlegt heilbrigði barna, 

sjálfsmynd og sjálfstraust. Einnig hafði það jákvæð áhrif á nám þeirra og jók 

áhuga, sköpunargleði, hugmyndarflug og bætti samskipti þeirra sín á milli 

og við kennarana. Samantekt rannsókna frá Englandi á árunum 1993 til 

2003 sýndi sömu niðurstöður (Rickinson o.fl., 2004).  

Jakob Frímann Þorsteinsson (2011) rannsakaði hálendisferðir Smáraskóla 

þar sem farið var í hálendisferð með nemendum í 8. til 10. bekk. Hann 

notaðist við bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem 

hann lagði spurningarlista fyrir nemendur og kennara skólans ásamt því að  

stjórna rýnihópaviðtali við níu kennara sem störfuðu við skólann og nokkra 

nemendur úr hópnum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að þeir 

unglingar, sem tekin voru viðtöl við, töldu að hálendisferðin hefði aukið 

sjálfstraust þeirra og trú á eigin getu. Einnig kom fram að nemendum fannst 

tengslin við kennara sína styrkjast og eins tengslin milli unglinganna sjálfra 
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en þeir töldu samskipti sín á milli betri eftir ferðina. Kennararnir höfðu 

einnig orð á því að þeir sæju sterkari tengsl milli nemendanna. Eins tóku 

þeir frama að hálendisferðirnar virtust draga úr einelti í skólanum.  

Þegar farið er með nemendur í ferðir, hvort sem það eru vettvangsferðir 

upp á hálendið eða jafnvel aðeins út á skólalóðina, er mikilvægt að undirbúa 

þær vel. Dagskráin þarf að vera vel skipulögð og þar verður að koma fram 

hvað það er sem við viljum að nemendur læri enda hefur sýnt sig að illa 

ígrundaðar ferðir skila litlum sem engum námsárangri þar sem lítið situr 

eftir hjá nemendum. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að árangursríkar ferðir 

geta haft mikil og jákvæð áhrif á nám nemenda og þroska, styrkt 

langtímaminni þeirra og aukið félagsfærni þeirra. Það sem meira er þá 

virðast vel heppnaðar ferðir styrkja vitsmunalega færni nemenda sem færir 

nám þeirra á hærra plan (Rickinson o.fl., 2004).  

Einnig hefur þó komið fram að lengd ferða skiptir miklu máli og er talið 

ákjósanlegast að ferðir séu ekki skipulagðar fyrir færri en fjóra daga. Ástæðan 

er fyrst og fremst talin vera sú að á þessum fjórum dögum eru að myndast 

mikilvæg tengsl milli nemenda og kennara sem gera það að verkum að þeir 

öðlast sameiginlega reynslu og skilning á umhverfinu. Ekki er talið verra þó 

ferðirnar séu lengri en skilvirkni þeirra fer þó eftir því hversu gott samband 

hefur myndast á milli nemenda og kennara (Higgins og Nicol, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á kosti lengri ferða en í einni þeirra var munur 

milli tveggja hópa kannaður. Rannsóknin fór fram tvisvar, í apríl árið 1994 

og í júní árið 1995 og náði hún til um 700 nemenda í kringum 12 ára 

aldurinn úr 24 grunnskólum. Úrtakinu var skipt í tvo hópa. Annar hópurinn 

fór í dagsferð í þjóðgarð í nágrenninu á meðan að hinn hópurinn fékk að 

fara í þjóðgarðinn í fimm daga ferðalag. Mismunandi áherslur voru í 

hópunum en verkefnin sem dagshópnum voru látin í té innihéldu engin 

verkefni þar sem fjallað var um vistfræðileg umhverfismálefni á meðan 

fimm daga hópurinn fékk slík verkefni í hendurnar. Gögnum um ferðirnar og 

nemendurna var safnað með stöðluðum spurningarlista sem allir nemendur 

fengu bæði fyrir og eftir ferðirnar. Niðurstöðurnar voru jákvæðar hjá báðum 

hópunum og umhverfisvitund nemendanna jókst í þeim báðum en hjá þeim 

nemendum sem fóru í fimm daga ferðina jókst hún umtalsvert sem og 

þroski þeirra varðandi það að grípa til aðgerða í umhverfinu. Báðir hóparnir 

höfðu enn verulega þekkingu á því efni sem unnið var með í ferðunum um 

mánuði eftir að farið var í þær (Bogner, 1998). Önnur rannsókn var 

framkvæmd þar sem bornir voru saman tveir nemendahópar, annar  

stundaði útinám og hinn hið hefðbundna nám inni í kennslustofunni. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til kynna að þegar farið var með 
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nemendur í lengri tíma í útikennslu hafði það jákvæð áhrif á 

umhverfisþekkingu nemendanna sem og framkomu þeirra gagnvart 

náttúrunni samanborið við samanburðarhópinn sem fór einungis í einn dag 

(Higgins og Nicol, 2002). 

Aðrar rannsóknir hafa líka sýnt fram á möguleika þess að nemendur 

öðlast betri skilning á hugtökum umhverfisins með útinámi heldur en ef þeir 

læra um þau í hefðbundinni kennslu í skólastofunni. Einnig hafa fundist 

jákvæð tengsl milli útináms og þjálfunar í forystuhæfni nemendanna, bættu 

sjálfstrausti, færni til að vinna í hópi sem og að verða betri í að leita lausna á 

vandamálum sem upp koma (Higgins og Nicol, 2002).  

2.3 Útinám og heilsa  

Á vef Lýðheilsustöðvar (2010) kemur fram að vegna breytinga í samfélaginu 

síðustu árin hefur kyrrseta, hjá ungu fólki, aukist. Sjúkdómar líkt og 

kransæðasjúkdómar og krabbamein eru taldir tengjast mikilli kyrrsetu og 

langvarandi stressi (Hahnsmann, Hug og Seeland, 2007). Eins getur mikil 

kyrrseta haft þau áhrif að nemendur beiti líkamanum vitlaust sem getur 

haft slæm áhrif á stoðkerfi líkamans (Lýðheilsustöð, 2010). Notkun 

farartækja í og úr skóla hefur aukist hvort sem það er að fá far með 

foreldrum eða með vespum til einkanota. Viðvera í grunnskólum landsins 

hefur einnig aukist sem eykur á kyrrsetu nemenda og tæknivæðingin gerir 

það líka að verkum að nemendur sitja stóran hluta dagsins fyrir framan 

tölvur, bæði heima við og í skólanum. Því telur höfundur mikilvægt að 

nemendur fái góða og aukna hreyfingu í skólanum og þá er útinámið 

heillavænleg viðbót við kennsluna. 

Einn af grunnþáttum Aðalnámskrár grunnskóla (2013) er heilbrigði og 

velferð og kemur þar fram að leggja þurfi áherslu á hreyfingu ásamt öðrum 

þáttum eins og næringu, hvíld og andlega vellíðan. Ástæðan fyrir því er að í 

skólum á að hlúa að þroska og heilbrigði nemenda og skipta þessir þættir 

því miklu máli.  

Kyrrseta nemenda er einnig áhyggjuefni annara þjóða, til að mynda í 

Bretlandi. Þar í landi hafa stjórnvöld þróað stefnu í skólum sem á að hvetja 

til útináms og útikennslu til að takast á við líkamleg og andleg 

heilsufarsvandamál. Margar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif útináms 

á heilsu og hafa meðal annars fundist jákvæð tengsl á milli lengdar og 

umfangs hreyfingar útivið, sem og minni streitu og aukinni vellíðan (Park, 

O´Brien, Roe, Thompson og Mitchell, 2011).  

Þó að tæknivæðing auki kyrrsetu nemenda er hún einnig mikilvæg í námi 

þeirra en í Aðalnámskrá grunnskóla (2013), kemur fram að upplýsinga- og 
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tæknimenntun komi til móts við ólíkar þarfir nemenda þar sem áhersla er 

lögð á misjöfn áhugasvið þeirra og getu. Tæknivæðingin þarf því ekki að 

vera af hinu illa og hægt er að nýta hana á margvíslegan máta annan en að 

vinna verkefni í tölvu þó hún stuðli að því í einhverjum tilvikum.  

Í útinámi og vettvangsferðum er upplýsingatækni mikilvæg en hún gefur 

nemendum tækifæri á að nota þau tæki og tól sem þau eiga og hafa aðgang 

að til að auðga nám sitt og viðhalda minningum og upplýsingum sem þeir 

hafa aflað sér í ferðinni. Þeir geta tekið myndir af því sem þeir læra, því sem 

þeir telja áhugavert, tekið upp myndskeið og notfært sér þau gögn sem þau 

hafa safnað á stafrænu formi við úrvinnslu verkefna í og eftir ferðina.  

2.4 Ævintýranám 

Ævintýranám er skilgreint sem nám sem fer fram í óbyggðum/öræfum eða á 

svæðum sem eru lík óbyggðunum og með ævintýranámi öðlast nemandinn 

þekkingu í gegnum náttúruna sjálfa, þróar með sér líkamlega hæfni sem 

stuðlar að félagslegum þroska og/eða líkamlega færni til útivistar 

(Gilbertson o.fl., 2006). 

Það mikilvægasta sem nemendur öðlast í gegnum ævintýranám er 

siðferðislegur þroski (e. moral development) einstaklingsins. Þeir uppgvöta 

og læra það að hegðun þeirra og gjörðir hafa áhrif á aðra sem hjálpar þeim 

við að bregðast við aðstæðum, sem upp koma, á þann máta sem styður 

jákvæð félagsleg samskipti. Nemendur upplifa einnig félagslegan þroska þar 

sem sjálfsálit og sjálfstraust þeirra eykst. Ásamt þessu hefur verið sýnt fram 

á að ævintýranám hefur einnig áhrif á þróun hópavinnu og gerir það að 

verkum að hópastarfið verður árangursríkara en ella. Eins hefur 

ævintýranámið áhrif á þróun forystuhæfileika hjá nemendum hvort sem 

það er í formi innri forystu líkt og hvatningu, skipulagni eða persónulegri 

ábyrgð, eða ytri forystu svo sem að vera góður leiðtogi eða búa yfir 

tæknilegri færni eða kunnáttu (Prouty, Panicucci og Collinsons, 2007).  

Kurt Hahn (1886-1974), þýskur fræðimaður, (Priest og Gass, 2005) er 

talinn vera upphafsmaður Ævintýranámsins og byggði hugmyndir sínar á 

hugmyndafræði John Deweys sem fjallað er um hér að neðan. Hann taldi að 

bóklegt nám væri ekki síður mikilvægt en lagði áherslu á verklegt nám þar 

sem áhersla væri á verkefnavinnu, samfélagsþjónustu og hreyfingu (David 

Hopkins, 2012). Skilningur hans um nám var einfaldur og taldi hann að nám 

ætti að gera menn réttláta, vakandi og virka þegna samfélagsins (Richards, 

1999) sem og að stuðla að virðingu, jafnrétti og persónulegri ábyrgð (Priest 

og Gass, 2005). Hahn talaði um hnignun í samfélaginu og taldi sig sjá ýmis 

merki þess meðal annars í minnkandi umhyggju fyrir öðrum, minna 
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frumkvæði og framtakssemi og í verklegri færni og vandvirkni því taldi hann 

mikilvægt að þetta væri hluti af námi nemenda (Richards, 1999).  

Hugmyndir hans um ævintýranám urðu kveikjan að Outward Bound 

samtökunum þar sem áhersla er lögð á líkamsrækt, sjálfstraust, verkvit og 

umhyggju. Outward Bound samtökin gefa ungmennum færi á að taka þátt í 

starfsemi sem byggist á ævintýramennsku sem oft á tíðum getur reynt á 

bæði líkamlega og andlega. Samtökin gefa nemendum færi á að þróa með 

sér félags- og hreyfifærni í samstarfsverkefnum sem eykur einnig á 

sjálfstraust ungmenna, verkvit og útsjónarsemi. Þau læra að takast á við 

vandamál í sameiningu og ræða um þau, finna lausnir, tjá tilfinningar sínar, 

hlusta á og bera virðingu fyrir öðrum. Að lokum öðlast þau þekkingu og 

færni sem nýtist þeim í hinu daglega lífi (Proudman, 1999). Öll þessi atriði 

geta haft mikil áhrif á nemendur og aðstoðað þá sem orðið hafa utanveltu 

til að takast á við samfélagið og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

ævintýranám getur haft veruleg og varanleg áhrif á líf þátttakenda, viðhorf, 

hugmyndir og hvernig þeir skynja sjálfa sig (Rickinson ofl., 2004). 

2.5 Reynslunám 

Reynslunám er nám þar sem nemendur öðlast sína eigin reynslu með því að 

takast á við og leysa raunveruleg viðfangsefni í skólanum og er talið að það 

hjálpi nemendum að takast á við vandamál, sem koma upp í þeirra lífi, 

seinna meir á fullorðinsárunum. Einnig hefur því verið haldið fram að 

reynslunám auki persónulega- og félagslega færni (Higgins og Nicol, 2004). 

Heimspekingurinn John Dewey (1859-1952) hélt því fram að börn væru 

forvitin að eðlisfari. Eins að nám þeirra ætti að byggja á raunverulegum 

aðstæðum (Pound, 2011) og með reynslu og ígrundun ætti sér stað nám 

(Fowler, 2007). Hann taldi þó einnig að það væri vandi að finna tengslin á 

milli reynslunnar sem við hefðum aflað okkur og verkefnanna og 

viðfangsefnanna sem við stæðum frammi fyrir í dag. Dewey hélt því fram að 

leit að þekkingu væri í raun ævintýri út af fyrir sig og að hugsun og 

rannsóknir fælu í sér ákveðna áhættu þar sem hið óþekkta væri skoðað 

(Kraft, 1999). Eins kom hann inn á það að ekki væri hægt að líta á alla 

reynslu sem menntun þar sem reynsla væri mismunandi og erfið reynsla 

gæti haft neikvæð áhrif á þroska einstaklingsins og þar af leiðandi neikvæð 

áhrif á menntun (Dewey, 2000). Hann lagði áherslu á félagslega þætti náms 

og mikilvægi þess að nám skyldi stuðla að hag samfélagsins (Kraft, 1999).  

Jean Piaget (1896-1980) fræðimaður sem var uppi á svipuðum tíma og 

Dewey, hafði mikinn áhuga á vitsmunaþroska barna og taldi að nám barna 

færi fram með því að byggja ofan á fyrri þekkingar og endurgera fyrri 
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hugmyndir. Hann taldi ferli vitsmunarþroskans vera byggt á fjórum stigum: 

skynhreyfistigi, foraðgerðarstigi, stigi hlutbundinna aðgerða og stigi 

formlegra aðgerða. Samkvæmt hugmyndum Piaget förum við á lokastigi 

vitsmunarþroskans við 12 ára aldur og varir það út lífið og á því stigi öðlast 

unglingurinn rökhugsun ásamt því að ná tökum á óhlutbundnum og 

formlegum aðgerðum. Hugmyndir hans um vitsmunarþroska fólu í sér að ef 

nám ætti að eiga sér stað, nýjar hugmyndir væru kynntar nemendum, þyrfti 

það að gerast á ákveðnum stigum vitsmunarþroskans til að nemendurnir 

gætu meðtekið upplýsingarnar (Pound, 2011).                         

                                                                          

                                                                 

                                                                         

                                                              

                einnig fram að mæta þyrfti þörfum einstaklinga meðal 

annars með verklegri kennslu og að hún væri nauðsynleg í skólastarfi þar 

sem nemendur þyrftu að fá tækifæri til að þróa hugsun sína með því að 

rannsaka í hinum raunverulega heimi (Pound, 2011).  

2.5.1 Reynslunámshringur Kolbs 

Til að skilja betur tilgang og gagnsemi reynslunáms er vert að skoða 

reynslunámshring David Kolbs en hafa þarf þó í huga að líkanið er einfalt og 

ekki er gert ráð fyrir margbreytileika heilans og getu fólks til að vinna úr 

flóknum upplýsingum. Einnig er gert ráð fyrir að reynsla og íhugun sé óháð 

hvort öðru sem er vel hægt að rökræða um en verður ekki gert hér í þessari 

greinargerð. Það sem þetta líkan hins vegar gerir er að það myndar ramma 

til að skoða tenginguna milli mismunandi þátta námsferlanna og býður þar 

af leiðandi fram á þann möguleika að skoða hvernig við vinnum með ungu 

fólki (Higgins og Nicol, 2002).  

Á mynd 2 má sjá að einstaklingur öðlast einhvers konar reynslu með því 

að framkvæma eða gera. Hann ræðir svo athuganir sínar og niðurstöður og 

íhugar og ígrundar þær svo til að öðlast innsýn í reynsluna. Því næst skoðar 

einstaklingurinn þann lærdóm sem draga má af reynslunni og notar síðan 

þá reynslu til að leysa önnur verkefni. Þegar það er gert hefur 

einstaklingurinn lokið hringnum.  

 Líkanið sýnir fram á að nám á sér ekki endilega stað þó kennarinn fari út 

í náttúruna með nemendur sína án frekari afskipta. Þeir, og þá sérstaklega 

ungir nemendur, þurfa aðstoð við að túlka þá reynslu sem þeir verða fyrir 

en það er hið mikilvæga hlutverk kennarans. Samkvæmt líkaninu er 

hringnum þó ekki lokið fyrr en nemandinn hefur prufað að beita sinni nýju 
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þekkingu og reynslu til að leysa önnur verkefni. Það er að segja með því að 

nýta reynsluna til að leysa önnur verkefni þá fyrst verður reynslan að námi 

og með meiri reynslu koma upplýstari ákvarðanartökur hjá nemendum 

(Higgins og Nicol, 2002) hvort sem það er innan veggja skólans eða utan, 

sem er ekki síður mikilvægt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mynd 2: Reynslunámshringur Kolbs (Hoggins og Nicol, 2002). 

2.6 Ævintýrameðferð  

Ævintýrameðferð er skilgreind sem meðferð þar sem unnið er með blöndu 

meðferða, sem tíðkast hefur að nota í gegnum tíðina, úr sálfræði, 

félagsráðgjöf og námi og það blandað saman við útivist, hreyfingu, leiðangra 

um óbyggðir landsins eða hópaverkefni og leiki (Ringer, 2002). Með þessari 

meðferð er meðal annars leitast við að aðstoða ungmenni við að takast á 

við persónuleg vandamál og öðlast þekkingu á því hvernig þau geti tekist á 

við og yfirstigið vandamál sín utan meðferðar (Prouty o.fl., 2007). 

Nýjustu rannsóknir sýna að ævintýrameðferðir eru árangursríkt tól til að 

eiga við fjölbreyttan hóp ungmenna sem glímir við sálfélagslegan og 

geðrænan vanda. Meðferðin getur dregið úr þunglyndi og fíkniefnaneyslu, 

og aukið líkur á tengslum milli ungmenna og annara einstaklinga og hafa 
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Túlkun á reynslu 

Alhæfing reynslu 
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rannsóknir einnig sýnt fram á að ungir síkynferðisafbrotamenn virðast síður 

brjóta aftur af sér eftir meðferðina (Tucker og Norton, 2012).  

Í ævintýrameðferð sem byggist á leiðangri um óbyggðir/hálendi er 

tilgangurinn sá að leiða skjólstæðingana í gegnum afskekkt svæði til að efla 

persónulegan og mannlegan vöxt. Í hópmeðferðum með ævintýraívafi er ekki 

farið í leiðangra heldur yfirleitt stunduð útivist í nærumhverfinu líkt og 

gönguferðir, klifur, hestaferðir og skipulagðir leikir og samstarfsverkefni sem 

felast í því að leysa sameiginlega þrautir og verkefni (Tucker og Norton, 2012).  

Leikir eru mikilvægir fyrir þroskaferli barna en með leikjum læra börn 

samvinnu, samskipti, að fylgja reglum og mynda traust. Öll þessi atriði eru 

mikilvægir þættir félagsfærni til að börn geti tekið átt í tómstundum og 

íþróttum, geti eignast vini og haldið þeim og eins liðið vel bæði innan og 

utan veggja skólans (Sigríður Ásta Eyþórsdóttir, 2000).  

2.7 Samantekt 

Sú reynsla og sá þroski sem nemendur öðlast í útinámi, reynslunámi og 

ævintýranámi er nokkuð svipuð. Allar þessar leiðir hafa góð áhrif á 

sjálfstraust og sjálfsálit nemendanna ásamt því að auka persónulega og 

félagslega færni þeirra. Útinámið eykur sköpunargleði og hugmyndarflug og 

bætir samskipti þeirra við kennara sína. Tengslin styrkjast og samskipti við 

samnemendur batna. Það sama öðlast þeir með ævintýrananámi en þar 

læra þeir að gjörðir þeirra hafa afleiðingar og áhrif á aðra. Reynslunámið 

getur einnig haft góð áhrif á bekkjarandann en þar læra nemendur  að  allir 

eru jafn mikilvægir þegar unnið er að því að leysa verkefni við raunverulegar 

aðstæður. Enn fremur þróar ævintýranámið forystuhæfileika nemendanna 

og eykur  færni þeirra til að vinna í hópum. Það má því segja að með því að 

nota allar þessar aðferðir séum við komin með gott verkfæri þar sem unnið 

er að sama markmiðinu. Það er að efla sjálfstraust og sjálfsálit nemendanna, 

auka tengsl þeirra við samnemendur og kennara, bæta líðan þeirra og 

aðstoða þá við að takast á við og leysa vandamál sem upp geta komið nú og 

í framtíðinni.  
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3 Hálendisferðir sem útikennsla 

Flatarmál Ísland er 103.000 km2 (Hrefna Jónsdóttir, 2003) og hálendi 

landsins er talið vera um 75% af öllu landsvæðinu. Afgangurinn fellur þá 

undir þá skilgreiningu að vera láglendi (Freysteinn Sigurðsson, 2012). Þetta 

sýnir hve mikið landsvæði er í raun óþekkt og þar með ókannað af mörgum 

nemendum á unglingastigi, nema þeim sem eru duglegir að ferðast og þá 

duglegir að ferðast inn á hálendi landsins en ekki einungis um hringveginn. 

Það gefur því kennurum gríðarmikil tækifæri að geta nýtt sér hálendi 

landsins til kennslu og að geta veitt nemendum alveg nýja sýn á landið, sem 

þeir búa í, með því að færa námið úr byggð og upp á hálendið.  

Það hve auðvelt er að nálgast og ferðast um vissa hluta hálendisins eru 

forréttindi sem grunnskólar landsins þurfa að nýta sér, ekki einungis fyrir 

kennslu heldur einnig til að víkka sjóndeildarhring nemenda sinna sem hjá 

sumum virðist ansi þröngur. Hálendið er fagurt og fjölbreytileika 

landslagsins er mikilvægt að sjá með eigin augum en ekki einungis í 

fjölmiðlum eða af myndum. Með fjölbreytileika er átt við að á hálendi 

landsins er fjöldinn allur af plöntu- og blómategundum, fallegum steinum 

og skemmtilegri jarðsögu. Sum svæði eru gróskumikil með fjölmörgum 

tegundum á meðan að önnur svæði hálendisins eru þakin sandi með fáum 

en harðgerðum tegundum. Litadýrð er oft mikilfengleg og landslagið 

stórbrotið með háum fjöllum og löngum, djúpum dölum.  

3.1 Hálendisferðir af ýmsum toga 

Hér á landi hefur, í gegnum árin, tíðkast að fara með ungmenni á hálendi 

landsins. Hefur tilgangur ferðanna verið margvíslegur en grunnskólar, líkt og 

Hólabrekkurskóli í Breiðholti, hafa farið með nemendur í bæði námsferðir 

og skemmtiferðir. Meðferðastofnanir, líkt og BUGL (Barna og unglinga-

geðdeild landspítalans) hafa einnig farið með ungmenni á hálendi landsins 

en þá hefur það verið sérstakt úrræði fyrir vissa hópa. Íþrótta- og tóm-

stundaráð Reykjavíkur hefur einnig verið með sérstaka meðferðarhnykki og 

þá lengri ferðir, allt að tveggja vikna, en hópurinn sem sá um það kallaðist 

Hálendishópurinn (Björn Vilhjálmsson, munnleg heimild, 10. mars 2014).   

Breytingar hafa þó orðið síðustu árin og þeim fækkað sem boðið hafa 

upp á slíkar ferðir sökum þess að grunnskólar landsins og aðrar stofnanir 

hafa haft minna fjármagn og ekki getað nýtt það í slíkar ferðir.  
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Bæði BUGL og Hálendishópurinn hafa unnið  samkvæmt hugmyndafræði 

ævintýrameðferðarinnar með góðum árangri. Á vegum BUGL var farið í 

ferðir bæði á vetrum og sumrum, dagsferðir og lengri ferðir, og reyndist 

meðferðin ganga vel  þar sem margir skjólstæðingar þeirra voru börn og 

unglingar með ýmis konar geðraskanir líkt og þunglyndi, hegðunarraskanir, 

kvíða eða ofvirkni. Þessi ungmennu áttu því erfitt uppdráttar félagslega og 

var þar af leiðandi erfiðara fyrir þau að ná félagslegum þroska (Sigríður Ásta 

Eyþórsdóttir, 2000). Hálendishópurinn fór hins vegar í lengri ferðir og þá um 

óbyggðir Íslands, nánar tiltekið á Hornstrandir á Vestfjörðum og tóku 

ferðirnar um tvær vikur (Björn Vilhjálmsson, munnleg heimild, 10. mars 

2014). Lengd ferðanna samræmist hugmyndum sem hér hafa komið fram 

um að æskilegt sé að ferðir séu ekki skemmri en fjórir dagar þar sem 

mikilvæg tengslamyndun milli ungmenna og fararstjóra eru að eiga sér stað 

(Higgins og Nicol, 2002). 

Að sögn Jakobs Frímanns Þorsteinssonar (2011) er besta forvörnin, gegn 

einelti í skólum, að auka á samkennd meðal nemenda. Eins telur hann 

mikilvægt að skapa jákvæðan skólabrag og með hálendisferðum er hægt að 

byggja upp sterkan hópanda og styðja við vellíðan nemenda í skólum landsins. 

3.2 Framkvæmd gagnaöflunar 

Við vinnslu verkefnisins var stuðst við eigindlega (e. qualitative) 

rannsóknaraðferð en tekin voru tvö viðtöl, annars vegar við Björn Vilhjálmsson, 

einn af forsprökkum Hálendishópsins og hins vegar við Gísla Sváfnisson, 

kennara við Hólabrekkuskóla. Ástæða þess að tekin voru viðtöl við þessa tvo 

einstaklinga var vegna mismunandi nálgana þeirra á hálendisferðum. Annars 

vegar var um að ræða meðferðarhnykk fyrir ungmenni í sálfélagslegum vanda 

og hins vegar námsferð fyrir unglinga í 8. til 10. bekk grunnskóla. 

Viðtalið við Gísla Sváfnisson fór fram, í kennslustofu hans í 

Hólabrekkuskóla, 13. febrúar 2014 en viðtalið við Björn Vilhjálmsson fór 

fram að morgni 10. mars 2014, í Stakkahlíð, húsnæði Háskóla Íslands.  

Viðtölin tóku hvort um sig 50-60 mínútur og voru svipuð í grunninn en 

svipaður spurningarlisti var hafður til hliðsjónar í báðum viðtölunum. 

Spurningarlistinn var saminn af höfundi og byggði á þeim atriðum sem hann 

vildi fá fram með viðtalinu. Byrjað var á opinni spurningu þar sem 

viðmælendurnir voru beðnir um að fjalla um upphaf ferðanna sem þeir fóru 

í, tilgang þeirra og markmiðin sem lagt var upp með í byrjun ferðar. Þeir 

voru meðal annars spurðir um reynslu þeirra af ferðum sínum og árangri og 

beðnir um upplýsingar um aldur ungmennanna og fjölda í hverri ferð.   

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og  vélrituð eftirá.  
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3.3 Helstu niðurstöður um ferðir Hólabrekkuskóla 

Samkvæmt Gísla Sváfnissyni (munnleg heimild, 13. febrúar 2014) var ferð 

unglingadeildar Hólabrekkuskóla upphaflega hugsuð sem félagslegt 

tækifæri til að þjappa nemendahópunum saman en ekki sem námsferð. 

Ferðirnar voru árgangsskiptar en 8. bekkur fór í Landmannalaugar, 9. bekkur 

í Hvanngil og 10. bekkur í Þórsmörk.  Þetta var tveggja daga og einna nátta 

ferð sem farin var ásamt kennurum bekkjanna í september eða október. 

Ákveðið var að bæta inn í ferðirnar fjallgöngum og var tveimur til 

þremur tímum varið í göngu í hverri ferð og umhverfið skoðað eftir 

aðstæðum og veðurfari. Fljótlega var einföldum verkefnum bætt við þar 

sem kennurum þótti vanta dagskrá og skipulag í ferðunum og að nemendur 

væru að upplifa umhverfið á eigin forsendum í gegnum athuganir en ekki 

eingöngu fjallgöngu. Nemendum var skipt í þriggja til fjögurra manna hópa 

sem unnu verkefnin að meðaltali í eina til tvær klukkustundir hvorn dag. 

Þetta voru athuganir og mælingar svo sem á sýrustigi vatns, hita vatns og 

lofts og einnig áttu þeir að taka að meðaltali þrjár myndir af því sem þeim 

finndist vera sérkennileg náttúrufyrirbrigði. Þeir áttu að safna þremur 

steinum og þremur plöntugerðum sem greind voru í samtarfi við kennarann 

þegar í kennslustofuna var komið. Að öðru leyti var ekki unnið sérstaklega 

með afrakstur verkefna úr ferðinni.  

3.4 Helstu niðurstöður um ferðir Hálendishópsins 

Upphaf Hálendishópsins má rekja til þess að árið 1983 komu hingað til 

landsins bresk leiðangurssamtök sem kölluðu sig The Operation Drake 

Fellowship, ODF en nafnið vísar í Sir Francis Drake, landkönnuð. Ferðirnar 

voru í anda breskrar landvinninga- og landkönnuðahefðar og voru 

skipulagðar  fyrir ungt fólk sem var að fóta sig aftur í lífinu eftir ýmis konar 

afbrot og afplánun í fangelsum eða meðferðarheimilum. Samtökin höfðu 

samband við Æskulýðsráð, sem síðar varð ÍTR, Íþrótta- og tómstundasvið 

Reykjavíkur, þar sem leitað var eftir samstarfshópi frá Íslandi og úr varð að 

nokkrir aðilar tóku sig saman og skipulögðu nokkurra daga ferð með 

samtökunum. Ekki varð frekar úr því samstarfi en þetta varð til þess að 

nokkrum árum síðar var ákveðið að koma saman hópi sem hefði áhuga á að 

nota náttúruna sem meðferðarúrræði fyrir ungmenni. Þau Björn Vilhjálms-

son, Maggý Magnúsdóttir og Þórarinn Eyfjörð komu úr ólíkum áttum og 

bjuggu yfir ólíkri reynslu en öll höfðu þau á einhverjum tímapunkti unnið við 

meðferðarúrræði unglinga. Saman skipulögðu þau og stofnuðu Hálendis-

hópinn í samstarfi við Unglingaheimili ríkisins, nú Barnaverndarstofu, og 

Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur. Alls voru 23 ferðir farnar á vegum 
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Hálendishópsins bæði þess upprunalega og eins af einstaklingum sem 

Hálendishópurinn þjálfaði til að taka við. 

Ferð Hálendishópsins var alltaf farin á sama stað, Hornstrandir á 

Vestfjörðum en töldu þau það tilvalinn stað þar sem engir vegir liggja í 

gegnum umhverfið og því lítil umferð annars fólks. Ferðin tók tvær vikur 

með flutningi á áfangastað og gistingu en gangan sjálf tók um átta daga og 

var gengið allt frá sex tímum upp í tuttugu og sex tíma hvern dag, en það 

réðst að miklu leyti af veðurfari hvers dags. 

Markmið ferða Hálendishópsins var að aðstoða ungmenni, undir sjálf-

ræðisaldri, í sálfélagslegum vanda sem voru undir umsjón félagsmála-

yfirvalda eða í vist á unglingaheimilum og voru í viðeigandi meðferðum en 

þurftu aðstoð við að standa á eigin fótum. 

Ferðirnar gengu vel en þó voru alltaf byrjunaröðugleikar á meðan 

ungmennin voru ekki tilbúin að gefa leiðsögumönnum hópsins valdið. Veðrið 

var misjafnt en í raun fannst þeim þeir ná betri árangri með ungmennin í vondu 

veðri þar sem þau urðu háðari þeim fullorðnu og héldu sig þá nær þeim. 

Hlutverk Hálendishópsins var í raun eins konar meðferðarhnykkur þar 

sem markmið hans var, meðal annars, að ávinna sér traust ungmennanna 

og mynda tengsl við þau. Margir hverjir áttu erfitt með að bera traust til 

fullorðinna þar sem á þeim hafði, í mörgum tilvikum, ítrekað verið brotið. 

Þegar traustinu hafði verið náð gat Hálendishópurinn aðstoðað ungmennin 

og verið þeim til halds og trausts í áframhaldandi meðferð hjá fagaðilum en 

smám saman dregið sig úr meðferðinni þegar meðferðaraðilinn hefði einnig 

náð að ávinna sér traust ungmennisins (Björn Vilhjálmsson, munnleg 

heimild, 10. mars 2014). 

3.5 Ævintýri á fjöllum 

Sigrún Júlíusdóttir (2002) vann að rannsókn á reynslu unglinga af starfinu 

með Hálendishópnum frá árunum 1989 til 2000 þar sem hún tók viðtöl við 

27 af þeim 160 sem fóru á Hornstrandir með Hálendishópnum. Í heildina  

litið var upplifun ungmennanna góð af ferðinni og að þeirra sögn jókst 

meðal annars sjálfstraustið og trú þeirra á sig sjálf. Þegar þau voru að rifja 

upp ferðina og horfa til baka höfðu sum orð á þvi að ferðin hefði haft mikil 

áhrif á þau og líf þeirra og gert það að verkum, að lífssýn þeirra breyttist 

sem og vilji til að breyta aðstæðunum sem þau voru komin í.   

Eitt það mikilvægasta sem fram kom í viðtölunum var að sú þjónusta 

fagfólks sem ungmennin höfðu fengið fram að ferðinni hefði oft á tíðum 

verið í þeirra óþökk og voru því með neikvæð viðhorf gagnvart þessum 

meðferðaraðilum en reynsla þeirra af samskiptum við Hálendishópinn var 
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öðruvísi og jákvæðari. Þar upplifðu ungmennin að hægt væri að tala við 

aðra án truflunar og að tíminn væri ekki vandamálið, hægt væri að leita til 

allra hópstjóranna og ef eitthvað angraði þau þá var tekið á því strax. 

Ungmennin höfðu einnig orð á því að mikilvægt hefði verið að ganga þessa 

ferð með hópstjórunum þar sem þau hefðu upplifað sig sem jafningja þeirra 

í ferðinni og litið í raun á þá sem vini sem sýndu aldrei fordóma sama hvaða 

mál komu upp á yfirborðið á leiðinni. Að lokum er vert að nefna að 

ungmennin upplifðu hörku og aga en á móti kom að þeim var hrósað þegar 

þau áttu það skilið og smátt og smátt myndaðist traustið gagnvart 

ókunnugri fullorðinni manneskju.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að þeir nemendur sem tekið 

höfðu þátt í meðferð Hálendishópsins voru í lok hennar líkari ,,   j      ” 

unglingum en aðrir unglingar í svipuðum aðstæðum sem ekki höfðu átt kost 

á því. Það var mælt með svokölluðu KASAM-mælitæki sem gerir fólki kleift 

að mæla félagslega aðlögun og gildi samhengis í tilverunni og var viðmiðið 

þessi ,,   j     ”            

3.6 Helstu niðurstöður viðtala og tengsl við verkefnasafnið 

Ferð Hólabrekkuskóla og ferðir Hálendishópsins eru hluti af grunnhugmynd 

Hálendisferðar til fræðslu og þroska þar sem fléttað er saman námi og 

ævintýrameðferð (e. adventure therapy). Gísli Sváfnisson (munnleg heimild, 

13. febrúar 2014) nefndi meðal annars mikilvægi þess að hafa einföld og 

skemmtileg náttúrufræðiverkefni í slíkum ferðum. Höfundur er handviss um 

að það sé einnig mikilvægt að vinna betur með þau verkefni sem unnin eru 

á staðnum, bæði áður en farið er í ferðina og eins eftir að komið er heim. 

Það er tilvalið að nýta þetta tækifæri til að auðga og dýpka nám 

nemendanna og kveikja áhuga þeirra á náttúrufræðinni með slíkum ferðum.  

Með því að flétta saman störfum Hálendishópsins og hugmyndum 

Hólabrekkuskóla um hálendisferð er ljóst að ávinningur getur orðið mikill fyrir 

nemendur og starfsfólk ef unnið er að góðri tengslamyndun og trausti þeirra á 

milli með góðum hópeflisleikjum og samstarfsverkefnum. Sem dæmi má nefna 

að traust er stöðugt samband milli unglings og fullorðinna og stuðlar að 

æskilegum þroska þeirra (Steinunn Gestsdóttir, Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Fanney Þórsdóttir, 2011). Með því að flétta þessum hugmyndum saman við 

hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla, sjá kafla 4.2, og kenningum um nám og 

þroska barna telur höfundur að verkefnið muni ekki einungis auðga nám 

nemenda heldur einnig auka sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd. Með þessu 

vonast höfundur til að nemendur verði sterkari einstaklingar og því færari um 

að takast á við margs konar verkefni í  framtíðinni.  
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4 Hálendisferð til fræðslu og þroska 

Hálendisferð til fræðslu og þroska er hugsuð sem vikuferð fyrir nemendur í 

8. til 10. bekk grunnskóla inn í Þórsmörk á Suðurlandi, nánar tiltekið í Bása. 

Tveimur vikum fyrir ferðina hefst undirbúningur nemenda fyrir ferðina í 

formi gagnaöflunar, verkefna og fyrirlestra frá ýmsum aðilum, líkt og 

björgunarsveitum og Rauða krossinum, en nánar verður fjallað um það í 

verkefnasafninu sjálfu. Í rútunni, á leiðinni á áfangastað, munu nemendur 

hafa mismunandi hlutverk ýmist í formi skemmtiatriða eða fræðslu en 

fræðslan er mikilvæg þar sem ekið er framhjá mörgum merkilegum og 

áhugaverðum stöðum og kennileitum. Þar má sem dæmi nefna Heklu og 

Búrfell, Selfoss, Hellu og Hvolsvöll, Seljalandsfoss, Þjórsá og Rangá. 

Lagt er af stað á mánudegi og heimkoma á föstudegi og er því um að ræða 

fimm daga og fjögurra nátta ferð. Við heimkomu verður haldið áfram að vinna 

með þau gögn sem safnað hefur verið í ferðinni hvort sem um er að ræða 

plöntur, myndir eða mælingar. Afraksturinn má kynna og sýna foreldrum og 

öðrum nemendum skólans með fyrirlestrum, myndasýningu og jafnvel í formi 

myndbands með klippum úr ferðinni. Möguleikarnir eru endalausir.  

4.1 Verkefnasafn 

Í verkefnasafninu er að finna náttúrufræðiverkefni, sköpunarverkefni og 

leiki. Kennarinn velur verkefni úr safninu það sem hentar honum og hans 

markmiðum hverju sinni og er mikilvægt að hafa þetta skemmtilegt og 

hvetjandi fyrir nemendurna. 

Aðalmarkmiðið með verkefnasafninu er að safna saman fjölbreyttum og 

skemmtilegum verkefnum og leikjum sem ekki einungis eru bundin 

Þórsmerkursvæðinu heldur sem hægt að nota hvar sem er úti í náttúrunni. 

Þau eiga að vera auðveld og aðgengileg öllum þeim sem kenna náttúrufræði 

í grunnskólum landsins og eru valin með það til hliðsjónar að öll verkefnin 

sé hægt að vinna utandyra. Verkefnin eru stutt og aðgengileg og koma 

hvaðanæva, af erlendum heimasíðum, úr leikjabönkum og úr safni 

höfundar. Þau eru öll eins uppsett en í byrjun eru hæfniviðmið sett fram, 

örlítið ritað um verkefnið sjálft, hvaða áhöld eru nauðsynleg og svo eru 

stuttar hugmyndir um úrvinnslu hvers verkefnis.  

Tilgangurinn er að tengja saman þetta tvennt, þroska og nám, og myndar 

þetta verkefnasafn því heildstætt skipulag með hugmyndum að verkefnum 
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og leikjum, hópavinnu og gönguferðum til að ná fram settum markmiðum 

og hæfniviðmiðum sem gefin eru hér að neðan og í verkefnasafninu. 

4.2 Hæfniviðmið 

Samkvæmt nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er meginmarkmið 

skólagöngunnar ekki einungis að fræðast heldur öðlast alhliða þroska. 

Fjölbreytni í skólastarfi er því mikilvæg en þekking, leikni og hæfni eru 

lykilhugtök Aðalnámskránnar. Hæfni felur í sér þekkingu og leikni felur í sér 

að nemandinn á að geta nýtt sér þekkingu sína og leikni í að einfalda, bera 

saman, rökstyðja og notast við gagnrýna hugsun og nákvæmar lýsingar á því 

sem þarf að undirbúa og hvernig framkvæmd verkefnis fer fram. 

Lykilhæfni þessa verkefnasafns er sjálfstæði og samvinna en það er 

hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. Í lok 10. 

bekkjar getur nemandi: 

 

 Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og 
ábyrgur í vinnubrögðum, 

 Gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og 
hefur skýra sjálfsmynd, 

 Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í 
samskiptum og lagt sitt af mörgkum í uppbyggilegu 
samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla, 

 Verið leiðandi í samstarfi og borið ábyrgð á útfærslu leiða 
að sameiginlegum markmiðum, 

 Nýtt hæfni sína til að vera virkur og ábyrgur borgari í 
lýðræðislegu samfélagi, 

 Tekið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt og að 
sama skapi sett eigin gagnrýni uppbyggilega fram. 

                                                            (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013). 

 

Hæfniviðmið náttúrugreina eru tvenns konar, annars vegar hæfnviðmið 

fyrir verklega þáttinn og hins vegar hæfniviðmið úr völdum viðfangsefnum 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013). Ekki er unnt að vinna með öll 

hæfniviðmiðin í einu í hálendisferðinni og verða hér nefnd nokkur dæmi en 

heildarhæfniviðmið má finna í verkefnasafninu. Meðal þeirrar hæfni sem 

nemandinn á að búa undir í lok ferðar er að geta: 
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 beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum 

unglingastigsins, 

                                                         

                      

                                       , 

                                                     

                    

                                                                  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) 

4.3 Grunnþættir menntunar 

Í nýrri Aðalnámskra grunnskóla (2011) er fjallað um hina sex grunnþætti 

menntunar en þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun og telur höfundur að allir þessir þættir 

fléttist inn í þetta verkefni frá upphafi til enda. 

Hálendisferðin eflir læsi nemenda á samfélagið, umhverfið og menntun 

þar sem meginmarkmiðið er að fá nemendur til að hafa áhrif á sitt eigið 

umhverfi og vera virkir þátttakendur í að umskrifa heiminn. Hún tekur 

einnig til menntunar til sjálfbærnis þar sem nemendum er kennt að skapa 

samfélag þar sem hver einstaklingur er virkur borgari og þeir takast á við 

margvísleg álitamál og fá þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum þar sem 

stuðlað er að því að nemendur taki þátt í samfélaginu. Tekið er á 

grunnþættinum lýðræði og mannréttindi þar sem nemendurnir taka afstöðu 

til siðferðislegra álitamála, læra gagnrýna hugsun og ígrundun um grunngildi 

samfélagsins. Grunnþátturinn jafnrétti felur í sér að allir fái tækifæri til að 

þroskast á eigin vegum og vegur það þungt í þessu verkefni. Einnig hægt að 

tengja ferðina við grunnþáttinn sköpun þar sem sá þáttur byggist á því að 

nemandinn fái tækifæri til að uppgvöta og örva forvitni og áhuga og móta 

viðfangsefni og miðla því áfram. Að lokum er hægt að tengja þetta verkefni 

við grunnþáttinn heilbrigði og velferð þar sem meginmarkmið grunnskólans 

er að hlúa að þroska og heilbrigði nemenda sinna með ýmsum aðferðum. 

Leggja þarf áherslu á að nemendur öðlist jákvæða sjálfsmynd, fái hvíld og 

næringu og eigi góð samskipti við hvort annað og aðra.  

4.4 Námsmat 

Vegna umfangs verkefnis telur höfundur að formlegt námsmat eigi ekki við, 

það er að segja verkleg, skrifleg og/eða munnleg próf (Ingvar Sigurgeirsson, 

2009). Hins vegar telur höfundur að tilvalið sé að hafa sjálfsmat eftir hvern 

dag í ferðinni sem sé í formi einhvers konar dagbókarfærslu. Hver nemandi 

fengi þá í hendur dagbók með útfærðum spurningarlista sem svara þyrfti 
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eftir hvern dag ásamt því að skrá sínar eigin hugleiðingar. Þessi dagbók yrði 

svo notuð til hliðsjónar við lokamatið ásamt afrakstri ferðarinnar og fengi 

hver nemandi umsögn þar sem tekið væri tillit til lykilhæfni, sjálfstæðis og 

samvinnu sem og hæfniviðmiða og grunnþátta. 

4.5 Þórsmörk 

Þórsmörk dregur nafn sitt frá þrumuguðinum Þór en samkvæmt heimildum 

var það Ásbjörn Reyrketilsson sem nam þar land og helgaði þrumuguðinum 

landnámið (Svavar Sigmundsson, 2011). Árið 1924 var Þórsmörk friðuð og 

sett í umsjón Skógræktarfélags ríkisins. Síðan þá hefur verið unnið hörðum 

höndum til varnar uppblæstri og að sporna við landeyðingu (Páll Ásgeri 

Ásgeirsson, 2001). 

Þórsmörk er fallegur dalur á hálendi Suðurlands og ekki reynist auðvelt 

að komast þar innúr þar sem hún er innilokuð af stórám þar á meðal Krossá 

og Markarfljóti (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2001) og er leiðin því ekki 

fólksbílafær. Hún er umkringd háum fjöllum og jöklum og má þar helst 

nefna Tindfjallajökul að norðvestan, Eyjafjallajökul að sunnan og 

Mýrdalsjökul að austan (Gestur Guðfinnsson, 1972). Svæðið er í senn 

fjölbreytt, stórbrotið og fagurt en gróðursæld og fjölgresi einkennir svæðið 

með miklum kjarrsvæðum bæði þéttum og hávöxnum. (Nordic Adventure 

Travel, e.d.) Jöklar, tindar, dalir, hamragil og jökulár eru einnig hluti af 

fjölbreyttu landslagi Þórsmerkur (Skógrækt ríkisins, e.d.). 

Básar í Þórsmörk urðu fyrir valinu sem heppileg staðsetning 

hálendisferðarinnar. Ástæðan fyrir því er bæði umhverfið og aðgengi 

svæðisins og eins vegna þess að Þórsmörk er gróskumikið svæði og býr yfir 

miklum möguleikum á skemmtilegu námi í fallegu umhverfi.  Eins taldi 

höfundur að mikilvægt væri að kynna nemendum fyrir þessari náttúruperlu 

og að þeir hefðu gagn og gaman af að ferðast nálægt frægum eldfjöllum 

svæðisins einkum Eyjafjallajökli og Fimmvörðuhálsi. 

Fyrir utan að vera stórbrotin hvað varðar landslag og umhverfi og gefa 

mikla möguleika á upplifun skynfæranna þá er Þórsmörk einnig heppilegt 

landsvæði til að vinna fjölbreytt og fræðandi náttúrufræðiverkefni í bland 

við skemmtilega hópeflisleiki og sköpunarverkefni. 

Möguleikarnir eru endalausir og ævintýrið er rétt að hefjast. 
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