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Útdráttur 

Markmið verkefnisins er að hvetja félagsmiðstöðvar til notkunar ævintýranáms í starfi 

sínu með unglingum og að koma á fót upplýsingaveitu um ævintýranám. Verkefnið er 

tvíþætt og samanstendur annars vegar af vefsíðu og hins vegar greinagerð. Vefsíðan 

inniheldur ýmsan fróðleik og hagnýtar upplýsingar um ævintýranám og útivist auk 

hugmyndabanka með verkefnum og uppástungum að viðfangsefnum. Honum er ætlað 

að vera góður grunnur fyrir starfsfólk félagsmiðstöðva til að koma sér af stað í starf 

með ævintýranámi. Greinagerðin er grunnurinn að vefnum og undirstaða verkefnisins 

í heild. Þar eru færð rök fyrir því hvernig ævintýranám gagnast félagsmiðstöðvum og 

hvernig það samræmist markmiðum félagsmiðstöðva. Þá er þar farið yfir fræðilegan 

bakgrunn ævintýranáms, fjallað um þroska unglinga og lykilhugtök skýrð og 

skilgreind. Hluta efnisins er að finna bæði á vefsíðunni og í greinagerðinni. 
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Inngangur 

Að okkar mati hefur útivist barna minnkað á undanförnum árum og börn kjósa frekar 

að leika sér inni í tölvuleikjum eða við sjónvarpsgláp. Þetta hefur gerst þrátt fyrir að 

útivist sé að verða vinsælli sem tómstundagaman hjá sumum hópum og þrátt fyrir að 

útinám sé stöðugt að verða vinsælla í skólakerfinu. Líklega hefur aðgengi að 

náttúrunni eitthvað með það gera að útivist hefur minnkað en með stækkandi 

höfuðborgarsvæði virðist nálægðin við náttúruna minnka. Þrátt fyrir það þarf ekki 

alltaf að leita langt til að finna spennandi verkefni utandyra fyrir börn og ungt fólk. 

 Við teljum að félagsmiðstöðvar geti lagt sitt af mörkum við að kynna unglingum 

náttúruna og geti þar að auki nýtt sér útiveruna og náttúruna við að ná markmiðum 

sínum og langar okkur að aðstoða við það. Með því að búa til vefsíðu með fróðleik 

um útivist og hugmyndum að viðfangsefnum getum við aukið líkurnar á því að 

starfsfólk félagsmiðstöðva nýti sér útivist og það sem hún hefur upp á að bjóða. 

 Ungt fólk er yfirleitt opið fyrir nýjum hugmyndum og oft á tíðum ævintýragjarnt 

þannig að tilvalið er að kynna þeim margvíslegar leiðir útivistar og kosti þeirra. 

Ýmsar leiðir eru í boði og líklegt að flestir geti fundið eitthvað við sitt hæfi innan 

fjölbreytileika útivistarinnar. Það hefur sýnt sig að krefjandi aðstæður útivistar og 

ævintýranáms leiða til jákvæðs þroska einstaklinga. 

 Í þessari greinargerð er fjallað um leiðir sem hægt er að fara í útivist og 

ævintýranámi með ungu fólki. Áhersla er lögð á það hvernig útivist nýtist 

félagsmiðstöðvum og sér í lagi starfi þeirra með 8.-10. bekk. Fjallað er sérstaklega um 

hvaða kosti útivist og ævintýranám hefur fyrir þá sem það stunda og hvernig 

félagmiðstöðvar geta nýtt þessa kosti í sínu starfi. Sá hluti verkefnisins sem snýr beint 

að félagsmiðstöðvunum er vefsíðan. Þar er að finna hugmyndir að útivistarverkefnum 

auk fróðleiks sem kemur sér vel þegar ætlunin er að fara stunda útivist. Þá er það 

einnig markmið okkar með vefsíðunni að gera félagsmiðstöðvum kleyft að nálgast 

upplýsingar um útivist á einum stað, eitthvað sem ekki hefur verið unnt áður. 

 Viðfangsefnin og fróðleikurinn á heimasíðunni er bæði byggt á traustum 

heimildum sem og margra ára reynslu okkar af útivist. Sú reynsla byggist að miklu 

leyti á starfi okkar í skátahreyfingunni þar sem við höfum stundað útivist sem skátar 

og leiðbeint öðrum í útivist bæði í dagskrá og á námskeiðum. Einnig höfum við 

mikinn áhuga á útivist almennt og höfum stundað útivist í fjölmörg ár. Hugmyndirnar 

í bankanum eru flestar eitthvað sem við höfum notað í gegnum tíðina og hefur reynst 
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skemmtilegt, spennandi og lærdómsríkt fyrir þennan aldurshóp. Einnig nýtum við 

okkur reynslu annarra sem hafa haft með útivist og ævintýranám að gera í gegnum 

tíðina s.s. Slysavarnarfélagið Landsbjörg, Bandalag íslenskra skáta, ferðafélög, 

Kajakklúbburinn, Hellarannsóknarfélag Íslands o.s.frv. 

Stutt lýsing á verkefni 

Verkefnið Ævintýranám í félagsmiðstöðvum er fólgið í því að koma á framfæri 

hugmyndum og upplýsingum um ævintýranám sem hentar félagsmiðstöðvum í starfi 

þeirra. Er þetta gert með því að setja upp heimasíðu þar sem finna má ýmiskonar 

fróðleik um ævintýranám og útivist og hugmyndir að dagskrá og viðfangsefnum. Á 

bak við heimasíðuna liggur þó nokkur fræðilegur grunnur og samþætting á þörfum og 

markmiðum félagsmiðstöðva annars vegar og því sem ævintýranám hefur upp á að 

bjóða hins vegar. 

Rökstuðningur fyrir verkefninu 

Rík hefð er fyrir útiveru á Íslandi þar sem helstu atvinnuvegir íslendinga hafa 

grundvallast á náttúrunni og því sem hún hefur upp á að bjóða. Hér áður fyrr voru 

skólaslit fyrir sauðburð til að öll fjölskyldan gæti hjálpast að við að taka á móti 

undrum náttúrunnar. Einnig hjálpuðust allir til við réttir áður en skólinn hófst aftur að 

hausti og sinntu búi þess á milli. Þeir sem ekki stóðu í búskap sóttu sjóinn. Hins vegar 

er íslenskur raunveruleiki sífellt að færast meira og meira inn fyrir hússins dyr með 

tilheyrandi velmegunarsjúkdómum s.s. hjartasjúkdómum og aukinni yfirþyngd. 

 Í óformlegri könnun1 sem gerð var í upphafi vinnu að þessu verkefni kom í ljós að 

félagsmiðstöðvar eru að stunda litla sem enga útivist. Ævintýranám er einn angi af 

útivist sem gerir unglingum kleift að fá útrás, kynnast sjálfum sér og öðrum auk þess 

að styrkja félagslegan þroska sinn. Markmið félagsmiðstöðva felast að stærstum hluta 

í því að þroska samskipti, sjálfsmynd og félagslega vitund (sjá markmið 

félagsmiðstöðva á bls. 5-6). Því eru ævintýranám og útivist kjörinn vettvangur fyrir 

félagsmiðstöðvarnar til að ná fram þessum markmiðum sem þær virðast vera að fara á 

mis við í dag. Það er því mikilvægt hlutverk þessa verkefnis að gera ævintýranám 

                                                 
1 Könnunin var send á félagsmiðstöðvar víðs vegar um landið og spurt um hversu mikil útivist væri 

stunduð í félagsmiðstöðinni og á hvaða formi. Þar að auki var spurt um ástæður fyrir lítilli útivist og 

hvort vilji væri til breytinga. 
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aðgengilegra fyrir starfsfólk félagsmiðstöðvanna. Sérstaklega þar sem starfsfólk 

félagsmiðstöðva skortir oft þekkingu til að framkvæma það sem þykir hugsanlega 

mest spennandi við ævintýranám en skortir einnig upplýsingar um hvernig má snúa 

sér í þekkingarleit, leit að aðstoð eða undirbúningi og einfaldara ævintýranámi. 

Markmið 

Markmið verkefnisins er að hvetja félagsmiðstöðvar til notkunar ævintýranáms í starfi 

sínu og að koma á fót upplýsingaveitu, í formi vefsíðu, fyrir starfsfólk 

félagsmiðstöðva um ævintýranám og útivist. Þar eiga að vera upplýsingar um af 

hverju ævintýranám er góður kostur fyrir félagsmiðstöðvar, hvað ævintýranám er, 

hvað þarf að hafa í huga auk hugmyndabanka fyrir dagskrárverkefni, ferðir o.þ.h. 

Slóðin á vefsíðuna er: http://lokaverkefni.khi.is/v2008/gukristl/ 

Markmið félagsmiðstöðva 

Á heimasíðu samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi, Samfés, segir eftirfarandi: 

 

„Hlutverk félagsmiðstöðva er að stuðla að jákvæðum þroska unglinga og gera 

þau sjálfstæðari, bæði í verki og félagslegum samskiptum og gera þau hæfari 

til að takast á við lífið.“2 

 

Í starfsskrá Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur (ÍTR) er lögð áhersla á að 

frítími barna sé vettvangur til þroska og náms en þó á annan hátt en í hefðbundnu 

námi við skóla. Þar er talað um óformlegt nám og reynslunám. Sérstaklega er 

tekið fram að í félagsmiðstöðvum sé lögð áhersla á samskiptafærni, félagsfærni, 

sjálfsmynd og samfélagslega virkni og þátttöku.3  

 Í starfsskrá Íþrótta og tómstundaráðs Hafnarfjarðar er aðeins öðruvísi að orði 

komist en kjarninn er sá sami. Þar eru markmið félagsmiðstöðva að skapa 

vettvang þar sem unglingar fá tækifæri til að stunda frumkvæði, axla ábyrgð og 

sýna sjálfstæð vinnubrögð.4 Það má segja að hér sé frekar verið að tala um leiðir 

og form en að baki standi það sama og hjá ÍTR. Í starfsskrá ÍTR er einnig tekið 

                                                 
2 Samfés [án árs] 
3 Íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkur 2006 
4 Íþrótta og tómstundanefnd Hafnarfjarðar 2005 
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fram að með þessu sé mikilvægara að huga að markmiðum og hugmyndafræði 

viðfangsefna, hvernig sé unnið með þau og þau framkvæmd frekar en að einblína 

á sjálft viðfangsefnið. T.d. er fjallað um að dansleikur sé ekki aðeins afþreying 

heldur einnig kjörinn staður til að þroska samskiptahæfni auk þess sem 

unglingarnir fá það hlutverk að skipuleggja dansleikinn og takast þá á við 

ýmiskonar vandamál sem þau læra af. Þannig er dansleikurinn orðinn að 

stærðarinnar námstækifæri fyrir unglingana sem að honum koma. Einnig gefst 

börnum og unglingum tækifæri í frítíma sínum til að spegla skoðanir sínar og 

viðhorf í jafningjahópnum. 

 Í starfsskrá ÍTR eru markmið félagsmiðstöðva greind ennþá frekar niður og 

hér á eftir fer samantekt úr þeim markmiðum: 

 

Meginmarkmið með þjálfun félagsfærni í frítímanum eru: 

� Að rækta með sér samkennd, samhyggð og virðingu fyrir 

skoðunum og lífsgildum annarra til að geta átt auðug 

og gefandi samskipti við einstaklinga óháð aldri, kyni, 

kynhneigð, þjóðerni, trú, líkamlegu og andlegu atgervi 

 

Jákvæð þróun sjálfsmyndar stuðlar að því að einstaklingurinn: 

� Þekki sjálfan sig, eigin styrkleika og veikleika og sé fær 

um að taka ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar 

� Öðlist áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og 

lífsskoðanir á sjálfstæðan og ábyrgan hátt og átti sig á 

samhengi þessa við að setja sér markmið varðandi 

framtíð sína 

 

Meginmarkmið með að stuðla að virkni og þátttöku í 

frítímanum eru: 

� Að skapa tækifæri til að njóta útiveru5 

  

 Þetta gefur okkur að hlutverk félagsmiðstöðva er stórt í lífi unglinga, sérstaklega 

þeirra sem stunda ekki annað tómstundastarf. Því er ábyrgð á herðar starfsfólks 

                                                 
5 Íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkur  2006 
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félagsmiðstöðvanna um að finna krefjandi verkefni og hvetja unglinganna áfram í 

þeim verkefnum sem þau kjósa að takast á við mikil. Sum viðfangsefni eru betur til 

þess fallin að þroska þá þætti sem fjallað er um hér að ofan en önnur. Samkvæmt því 

sem að framan hefur verið greint frá er ævintýranám góð leið til að ná þeim 

markmiðum sem félagsmiðstöðvar setja sér (sjá umfjöllun um ævintýranám á bls. 4, 8 

og 10-11). 

Að vera úti - skilgreiningar og hugtök 

Í Íslenskri orðabók6 stendur eftirfarandi: úti|vist KVK 1 dvöl undir beru lofti, það að 

vera úti – flakk, flandur... Af þessu má ráða að útivist er vítt hugtak sem verður að 

skilgreina örlítið betur fyrir notkun þess í verkefninu. Nokkur önnur orð eru einnig til 

í íslensku máli sem ná yfir sömu eða svipaða merkingu s.s. útivera og útilíf. Útivist 

virðist hins vegar vera útbreiddasta notkun í því samhengi sem fjallað er um í þessu 

verkefni. Að okkar mati nær orðið útivera ekki nægjanlega yfir markmiðin og 

leiðirnar sem felast í því sem fjallað er um í verkefninu. Hér er verið að fjalla um að 

það að vera úti sé hluti af markmiði viðfangsefnisins og að ekki væri hægt að 

framkvæma það með sama árangri án þess að vera í náttúrunni. Á meðan segir 

máltilfinning okkar að útivera og útilíf nái aðeins utan um það að vera úti, sama í 

hvaða tilgangi það er eða hvað í því felst. Við kjósum því í þessu verkefni að 

skilgreina útivist þannig: Að vera úti í náttúrunni þar sem það er hluti af markmiðinu 

og markmið útivistarinnar náist ekki nema einmitt af því að hún fer fram í náttúrunni. 

 Þessi skilgreining er þó ófullkomin þar sem hún nær ekki yfir það sem er 

framkvæmt í útivistinni eða af hvaða toga markmið hennar eru. Hugtakið útinám felur 

hins vegar í sér ákveðna hugmynd um markmið og leiðir að markmiðunum. Útinám 

felur margt í sér og þar sem upplifanir úti í náttúrunni eða einfaldlega utandyra leiða 

oft af sér mikið nám er ekki ólíklegt að öll útivist sé útinám að einhverju marki. 

Námið er ekki formlegt heldur lærum við eitthvað nýtt með upplifunum okkar og 

athugunum. Við lærum af því sem við erum að gera hverju sinni. Það er mjög margt 

sem flokkast undir útivist því að bæði það að fara með barn í almenningsgarð og að 

klífa hæsta tind veraldar telst vera útivist, svo og allt þar á milli. Báðir þessir aðilar 

eru að sjá og upplifa margt nýtt þannig að báðir geta verið að læra af þessari útivist. 

Þó svo að ekki sé til nein ein skilgreining á útivist eða útinámi er þessi nokkuð 

                                                 
6 Árni Böðvarsson. 2002: 1674 



9 
 

lýsandi fyrir það sem við viljum að félagsmiðstöðvarnar séu að ná fram með því að 

gefa þátttakendum sínum færi á að stunda útivist á þeirra vegum:  

 

Útinám er tæki til að bjóða ungu fólki skemmtileg og krefjandi 

tækifæri til að víkka sjóndeildarhringinn og stuðla að eigin 

þroskaframförum.7 

 

 Þar sem að þjóðirnar í kringum okkur eru í flestum tilfellum nokkuð á undan 

okkur við að koma útinámi formlega inn í sína vinnu er áhugavert að skoða einnig 

það sem þar er skrifað um útivist og það sem hægt er að ná fram með henni. 

Menntasvið Bradford borgar á Englandi lýsir ævintýranámi sem er ein leið útivistar 

og útináms þannig: 

 

Þegar best lætur er ævintýranám spennandi, skemmtilegt, 

krefjandi, uppörvandi og eftirminnilegt. Að hreinni skemmtun 

undantalinni liggur styrkur þessara verkefna í möguleikunum til að 

þroska alla þætti einstaklinganna – líkamlega þætti, sjálfsupplifun, 

virðingu fyrir öðrum, félagslega þætti, námslega þætti og 

umhverfisvitund. Þroskinn verður líklega meiri en ella í umhverfinu 

sem útivistin býður upp á.8 

 

Þarna erum við komin með enn eitt hugtak, ævintýranám, sem flokkast bæði undir 

útivist og útinám. Ævintýranám er í raun það sem við sjáum fyrir okkur sem það tæki 

sem myndi nýtast félagsmiðstöðvum best. Þar er verið að bjóða upp á spennandi 

viðfangsefni sem gera margskonar kröfur til unglinganna. 

 Ævintýranám er í rauninni einn af þremur flokkum sem hægt er að skipta útinámi 

í. Hinir flokkarnir eru umhverfisnám og reynslunám. Umhverfisnám felst í því að 

læra um eða á umhverfið og náttúruna en reynslunám byggist á því að nýta eigin 

reynslu og upplifanir til náms. Þessir þrír flokkar eru þó samtvinnaðir og sennilega 

órjúfanlegir hlutar af hverjum öðrum. Þannig byggist ævintýranám á því að læra af 

reynslunni og með ævintýranámi lærir maður óhjákvæmilega á endanum ýmislegt um 

                                                 
7 Gair 1997:3 
8 Gair 1997:3-4 
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umhverfið sem maður viðhefst í. Í kaflanum Mismunandi leiðir útivistar verður 

fjallað nánar um þessa þrjá flokka útináms. 

Nú höfum við skilgreint þau lykilhugtök sem notuð eru í verkefninu. Það 

verður hins vegar að hafa í huga að þessar skilgreiningar miðast einungis við 

hugtakanotkunn í þessu verkefni og þyrfti að fara í mun víðtækari rannsóknar og 

skilgreiningarvinnu til að komast að ákveðnum eða endanlegum skilgreiningum á 

umræddum hugtökum.  

Mismunandi leiðir útivistar 

Útivist má skipta í mörg mismunandi svið eftir viðfangsefni, tilgangi og aðstæðum. 

Útivist má til dæmis skilgreina á mjög einfaldan hátt eftir þeirri árstíð sem hún hentar. 

Einnig er hægt að skipta henni eftir viðfangsefni og tilgangi hennar. Hér á eftir verður 

farið yfir þrjú svið útivistar sem einna helst eru stunduð með börnum og unglingum. 

Þessi svið hafa mismunandi tilgang og henta misvel eftir því á hvaða vettvangi er 

verið að fást við útivistina, t.d. í skóla, félagsmiðstöð eða sumarbúðum. Sviðin sem 

hér verður rætt um eru; Umhverfisnám (environmental education), ævintýranám 

(adventure education) og reynslunám (experiential education). 

Umhverfisnám 

Þetta svið byggist að miklu leiti upp á þeirri skoðun að það þurfi að vernda náttúruna 

fyrir skaðlegum áhrifum mannsins en einnig að maðurinn þurfi að kunna að meta og 

skilja náttúruna. Umhverfisnám skiptist aðallega í tvær stefnur, græna og gráa. Græna 

stefnan byggist á því að umhverfisnám miðist að því að fólk verði meðvitaðra um 

gæði náttúrunnar og þrói þannig með sér virðingu fyrir henni. Gráa stefnan einblínir 

hins vegar á leiðir til að koma í veg fyrir umhverfisvandamál s.s. mengun.9 

 Það má því segja að umhverfisnám felist í því að nýta náttúruna til betri skilnings 

mannsins á henni, hvort sem er til að njóta hennar betur eða til að vinna beint að 

verndun hennar. Hins vegar er þetta svið yfirleitt kennt í hefðbundnum skólum s.s. 

vettvangsferðum í náttúrufræðiáfanga grunn- eða framhaldsskóla. Það má því deila 

um hvort þetta svið henti til útivistar í félagsmiðstöðvum eða á öðrum vettvangi þar 

sem starfsemi er frjálsari og krafan um eiginlegt nám eða árangur er lítil.10 Það má þó 

færa rök fyrir því að félagsmiðstöðvar séu einmitt staðurinn til að leggja áherslu á 

                                                 
9 Gilbertsson, Bates, McLaughlin og Ewert 2006:7 
10 Gilbertson o.fl. 2006:7-8 
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umhverfisnám því að þar sé unnið með gildismat, viðhorf og víkkun sjóndeildarhrings 

unglinga og það sé nauðsynlegt að koma viðhorfum umhverfisnáms að í því uppeldi 

til að sporna við þeirri umhverfisvá sem steðjar að heiminum í dag. 

Reynslunám 

John Dewey er upphafsmaður reynslunáms sem námsaðferðar. Hann skrifaði fyrstur 

manna kenningar um mikilvægi beinnar og raunverulegrar reynslu í námi. Dewey 

lagði mikla áherslu á að reynsla nemenda (hvort sem það eru nemendur í skóla, 

krakkar í félagsmiðstöð eða áhugasamir fuglaskoðendur) væri sem raunverulegust. 

Því er það á ábyrgð leiðbeinandans að undirbúa aðstæður vel og velja verkefni við 

hæfi þannig að reynsla nemenda geri að verkum að þeir læri af henni. Því krefst þessi 

aðferð mikils af leiðbeinandanum en getur einnig krafist mikils af nemandanum.11 

 Þrátt fyrir að þessa aðferð megi nota við hvaða aðstæður sem er og sé ekki 

sérstaklega bundin við náttúruna er náttúran samofin henni. Því náttúran bíður upp á 

endalausa möguleika raunverulegrar reynslu og áskoranna.12 

Ævintýranám 

Ævintýranám er nám sem fer fram í aðstæðum sem líkustum óbyggðum 

náttúrunnar eða í gegnum náttúru og þróun á líkamlegri hæfni til 

félagslegs þroska eða til að þróa líkamlega færni við útivistariðju.13 

 

Þetta er skilgreiningin á ævintýranámi sem fram kemur í bókinni Outdoor education: 

Methoods and Strategies. Það sem kemur fram í skilgreiningunni er að ævintýranám 

er aðferð til að nota náttúruna til að þróa ákveðna hæfni eða persónulegan þroska 

einstaklingsins sem hana stundar. Ævintýranám gengur út á það að vera í náttúrunni 

og að takast á við þau ævintýri sem hún hefur upp á að bjóða og gefa einstaklingi 

ákjósanlegar aðstæður og tækifæri til að fást við sjálfan sig, samskipti við aðra og 

umhverfið.14 Þ.e. ævintýranám er byggt á því að einstaklingar læra að bjarga sér í 

                                                 
11 Gilbertson o.fl. 2006:9 
12 Gilbertson o.fl. 2006:10 
13 Gilbertson o.fl. 2006:8: Adventure education is education that is conducted in a wilderness-like 

setting or through nature and physical skills development to promote interpersonal growth or enhance 

physical skills in outdoor pursuits. 
14 Gilbertson o.fl. 2006:9 
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aðstæðum sem geta komið upp í náttúrunni. Þeir læra hvernig þarf að haga sér og 

hvað þarf að hafa í huga þegar ferðast er um. Þeir bæði öðlast líkamlega færni og 

færni til að meta aðstæður sem upp geta komið á ferðum utan alfaraleiða. Þetta 

þroskar einstaklinga mikið og gerir þá ábyrgari í samskiptum sínum við náttúruna og 

þá sem ferðast með honum í náttúrunni. 

 Mikilvægur þáttur í ævintýranámi er ævintýrið. Ævintýrið er oft skilgreint út frá 

óvissunni sem í því felst. Þ.e. til að geta flokkast sem ævintýranám verður útkoma 

reynslunnar eða aðstæðurnar sem hún fer fram í að vera óvissar eða ókunnar. Þannig 

getur verkefni sem þátttakendur hafa marg oft leyst verið ævintýri þegar það er 

framkvæmt í ókunnum aðstæðum. Einnig getur ævintýri falist í því að aðstæður geti 

breyst s.s. veðrið. Þó verður að hafa það í huga að aðstæður geta verið ókunnar fyrir 

einn en ekki annan.15 Þessi skilgreining ævintýranáms er það sem helst var gengið út 

frá við vinnslu þessa verkefnis. Þannig voru verkefnin í verkefnabankann valin með 

það í huga að í þeim felist eitthvert ævintýri, einhver óviss útkoma eða aðstæður en 

einnig að með því að leysa verkefnin hafi þátttakendur tækifæri til að læra af þeim. 

Betur verður farið í það í kaflanum Ævintýranám og ígrundun. 

  Aðrir þættir ævintýranámsins eru t.d. að einstaklingur velur þær áskoranir sem 

hann fæst við og að í flestum verkefnum felst einhverskonar skynjuð áhætta, þrátt 

fyrir að áhættu sé stýrt í hóf eins og frekast er kostur.16 Þetta getur t.d. átt við í 

klettaklifri þar sem lofthræddur einstaklingur getur neitað þátttöku þar sem hann 

skynjar of mikla áhættu í verkefninu. Aðrir þátttakendur kjósa að takast á við 

verkefnið þrátt fyrir að þeir skynji að í verkefninu felist ákveðin áhætta. Þá er það á 

ábyrgð leiðbeinenda að ganga úr skugga um að áhættan sé ekki raunveruleg heldur 

aðeins skynjuð með því að sjá t.d. fyrir nægjanlegum og rétt upp settum 

öryggisbúnaði.  

 Algeng viðfangsefni ævintýranáms eru t.d. útilegur, klifur, rötun og siglingar. 

Eins og áður sagði nær þessi aðferð ekki aðeins fram hæfni á ákveðnum sviðum 

útivistar heldur gefur einnig kjöraðstæður fyrir einstaklinga og hópa til að þroskast og 

mynda sambönd.17 

 

                                                 
15 Gilbertson o.fl. 2006:9 
16 Gilbertson o.fl. 2006:9 
17 Gilbertson o.fl. 2006:9 
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Þroski unglinga 

Þó svo að í þessu verkefni sé verið að fjalla sérstaklega um þann aldur sem er á efsta 

stigi grunnskólans er erfitt að horfa einungis á þann þroska sem fer fram á þeim árum. 

Hér er fjallað um þroska unglinga almennt en þeir taka út þroskan mis fljótt. Í flestum 

tilfellum taka stúlkur þroskan sem tengist unglingsárunum á bilinu 8-19 ára en strákar 

á aldrinum 10-22 ára.18 Þetta er vissulega breytt bil og það aldursbil sem við fjöllum 

um innan þessa aldurs sem þýðir að unglingar á efsta stigi grunnskólanna geta verið 

staddir á mjög mismunandi stöðum í þroska. 

Líkamlegur þroski 

Líkamlegur þroski snýr að líkamanum og hreyfingum hans. Á unglingsárunum kemur 

vaxtarkippur áður en unglingurinn nær fullri hæð.19 En unglingurinn vex ekki 

einungis í hæð heldur þyngist hann líka. Þessi þyngd er fyrst og fremst vegna aukins 

vöðvamassa. Vöðvamassi unglingsins nær hámarki á þessum tíma en fer svo að dala 

eftir unglingsárin ef hann stundar ekki einhverja líkamsrækt til að halda honum við. 

Líkamsrækt er ekki einungis mikilvæg til að viðhalda vöðvamassa heldur er hún 

einnig, ásamt hollu mataræði, mikilvæg til að halda fitumyndun í skefjum. 20 Það er 

ljóst að fitumyndun í stúlkum er meiri en í drengjum og er það til komið vegna 

mismunandi hormóna. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

þyngdaraukningin er ekki bara aukin fita heldur er líkaminn einnig að bæta við sig 

fitulausum vefum.21 

Líkamleg geta unglingsins eykst með auknum vexti og þroska. Hreyfigeta unglinga 

eykst fyrstu 17 ár lífsins. Stúlkur eru fyrr til að ná sínu hámarki en drengir. Þetta 

skýrist af þremur þáttum: aukið estrogen sem eykur fituhlutfall líkamans, minni 

vöðvamassi en hjá drengjum og svo menningarlegur þáttur þar sem drengir eru frekar 

hvattir til hreyfingar.22 Hreyfigetan og samhæfingin eykst því bara með aldrinum um 

leið og taugarnar klára sinn þroska. Lungun stækka, vöðvarnir stækka, líkaminn í 

heildina stækkar. 

                                                 
18 Costill og Wilmore 1999:518 
19 Costill og Wilmore 1999:519 
20 Costill og Wilmore 1999:523 
21 Costill og Wilmore 1999:524 
22 Costill og Wilmore 1999:525 
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Það verður hins vegar oft tímabil þar sem líkaminn virðist ekki allur stækka jafnhratt 

og það getur stundum virkað hamlandi á unglingana. Þetta er þó tímabil sem líður hjá 

og samræmi kemst á líkamann þegar allir þættir hafa gengið í gegnum sín 

þroskaskeið. 

Líkamlegur þroski og ævintýranám 

Margir þættir ævintýranáms krefjast einhverrar líkamlegrar getu. Flestir unglingar 

geta þjálfað með sér færni í þessum þáttum. Það er alltaf erfitt að prófa nýja hluti og 

líkaminn þarf alltaf að læra nýjar hreyfingar sama hversu gamall iðkandinn er. Það er 

því mikilvægt að unglingarnir gefist ekki strax upp og leyfi líkamanum að læra þessa 

færni. Af því að unglingarnir gera sér ekki alltaf grein fyrir því að það er ekki hægt að 

ætlast til fullkomnunar í fyrstu tilraun þarf leiðbeinandinn að vera hvetjandi. 

Leiðbeinandinn þarf að hvetja unglinginn til að reyna aftur ef úrskeiðis fer og 

leiðbeina honum þannig að hann get gert betur í næstu tilraun. Það má ekki heldur 

gleyma því að í flestum tilfellum getur útivistin og ævintýranámið verið leið til að 

stunda líkamsrækt sem er öllum mikilvægt til að viðhalda góðri heilsu. 

Unglingarnir eru mjög meðvitaðir um líkama sinn og að hann er að breytast. Þeim 

finnst oft að þau þekki hann ekki og sumir eiga jafnvel í erfiðleikum með að stjórna 

honum. Þetta gerir það stundum að verkum að unglingurinn reynir að komast hjá því 

að þurfa að sýna fram á einhverja líkamlega færni á þessum tíma. Hann dregur sig 

frekar út til þess að verða sér ekki til skammar. Kosturinn við ævintýranám á þessum 

tíma getur verið sá að fæstir unglingar hafa stundað ævintýranámið og þau verkefni 

sem felast í því og því standa flestir samhliða í upphafi. Það þýðir að það eru allir að 

gera mistök. Það verður líka að vera ljóst frá upphafi að það er í lagi að gera mistök á 

vissum sviðum og að við lærum af mistökum okkar. Einu skiptin sem ekki er í lagi að 

gera mistök er þegar um öryggi er að ræða. Það er því mikilvægt að leiðbeinandi fari 

alltaf yfir allan öryggisbúnað og annað öryggi áður en byrjað er. 

Þeir líkamlegu þættir sem helst geta verið hamlandi í ævintýranámi eru einhvers konar 

fatlanir. Með góðum vilja er þó hægt að aðlaga verkefni að flestum fötlunum og gera 

þeim kleift að prófa á sinn hátt. Það er þó mikilvægt að leiðbeinandinn viti hverjar 

hamlanir fatlaðra þátttakenda eru þannig að þeir geti skipulagt sig í samræmi við það. 

Oft þarf ekki mikið til að allir geti tekið þátt og haft gaman af. 
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Tilfinningalegur þroski 

Tilfinningalegur þroski hefst mjög snemma og mikilvægt hvernig rætt er um 

tilfinningar við börn þegar þau eru lítil. Ef rætt er opinskátt við 3 ára börn um 

tilfinningar þeirra eru þau líklegri til að þekkja sínar tilfinningar og bera kennsl á 

tilfinningar annarra þegar þau verða eldri. Það að geta borið kennsl á tilfinningar sínar 

og annara er mikilvægur þáttur í því að geta sýnt öðrum samúð.23 

En það er ekki nóg að geta borið kennsl á eigin tilfinningar heldur gilda líka reglur um 

tilfinningar. Til að mynda er börnum kennt að vera alltaf þakklát með það sem þau fá 

að gjöf, óháð því hvort þau vilja það eða ekki.24 Þegar komið er á unglingsárin eru 

flestir búnir að læra að tjá tilfinningar sínar og læra að fara eftir þeim reglum sem 

gilda.25 Sumir eiga þó enn erfitt með að fela réttar tilfinningar þegar þær eiga ekki 

við.26 

Tilfinningalegur þroski og ævintýranám 

Þegar ævintýranám er stundað geta komið fram tilfinningar eins og hræðsla þar sem 

verið er að vinna með þætti sem þátttakendur þekkja oft á tíðum ekki mjög vel. Það er 

mikilvægt að geta rætt um þessa hræðslu þannig að hægt sé að taka á henni og reyna 

að yfirstíga hana. Eins og segir hér að framan skiptir máli að þátttakendur þekki eigin 

tilfinningar þar sem erfitt er að takast á við tilfinningar sem eru óljósar. Þá er að 

sjálfsögðu mjög gott ef aðrir í hópnum geta sýnt þeim hrædda, í þessu tilfelli, samúð 

þar sem að hann þarf mun meira á því og aðstoð að halda heldur en ef honum væri 

strítt. Leiðbeinandinn þarf að vera vakandi fyrir því að upp geta komið tilfinningar 

sem þátttakendur eiga kannski ekki von á þar sem um nýtt umhverfi og ný verkefni er 

að ræða. 

Önnur tilfinning sem er mikilvæg í ævintýranámi er traust. Það er nauðsynlegt að 

geta treyst á þá sem unnið er með þar sem að oft á tíðum byggist öryggi eins á því að 

annar tryggi hann með því t.d. að halda í línuna sem kemur í veg fyrir að hann detti 

þegar hann er að klifra. Þannig er mikilvægt að hópur sem vinnur saman í 

ævintýranámi geti myndað traust tengsl. Það þarf ekki öllum að líka hver við annan en 

                                                 
23 Shaffer 1999:397 
24 Shaffer 1999:394 
25 Shaffer 1999:399 
26 Shaffer 1999:396 
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það er mikilvægt að vita að þú getur líka treyst þeim sem þú ert í minnstum 

samskiptum við. 

Vitsmunalegur þroski 

Jean Piaget setti fram kenningu þar sem vitsmunalegum þroska barna og unglinga er 

skipt í 4 stig. Fyrsta stigið er frá fæðingu til 2 ára og snýst um að skilja heiminn út frá 

eigin skynjunum og hreyfingum. Annað stigið nær frá 3ja til 7 ára og þar nær barnið 

að hugsa um hluti sem það sér ekki, en öll hugsun er sjálfhverf og órökrétt. Á þriðja 

stiginu sem er 8-11 ára er börnin farin að hugsa rökrétt en sjá ekki alltaf 

heildarmyndina. Fjórða og síðasta stigið 12- 15 ára er aldurinn sem fjallað er um í 

þessu verkefni. Á þessum aldri eru unglingarnir farnir að hugsa rökrétt, sjá 

heildarmyndir og geta auk þess hugsað út fyrir „kassann“.27 Þau geta hugsað 

óhlutbundið og sjá að það geta verið margar leiðir til að leysa verkefni í stað einnar 

réttrar leiðar til að gera hlutina.28 

En það voru ekki allir sammála Piaget. Rússinn Lev Vygotsky var einn þeirra sem var 

á öðru máli. Vygotsky setti fram þá kenningu að vitsmunalegur þroski þróist eftir 

þörfum barnsins í því samfélagi og þeirri menningu sem það býr í. Þá setti hann 

einnig fram kenningu um það hvernig börn geti lært. Sú kenning snýst um það að 

sumt geti börn lært sjálf og svo aðra hluti sem börn geta lært ef þau fá stuðning frá 

öðrum. Þannig eru ýmsir hlutir sem börn geta prófað sig sjálf áfram með og lært á 

eigin spýtur en aðra hluti geti þau einungis lært ef einhver aðstoðar þau eða segir þeim 

til. Í þessari kenningu er aðstoðinni oft líkt við vinnupalla þar sem vinnumenn geta 

ekki unnið vinnu sína án þeirra. Í þessari kenningu er það leiðbeinandinn sem er 

„vinnupallurinn“ með öllum þeim stuðningi, hvatningu og aðstoð sem nemandinn þarf 

á að halda. Með þeim stuðningi sem börnin fá með þessum hætti læra þau smám 

saman að gera hlutina sjálf, þau læra að þekkja verkefnin og finna lausnina á eigin 

spýtur.29  

Vitsmunalegur þroski og ævintýranám 

Það er margt sem hægt er að læra í gegnum ævintýranám og námið fer yfirleitt fram 

með reynslunámi, þar sem nemandinn lærir um leið og hann gerir hlutina 

                                                 
27 Gilbertsson o.fl. 2006:46-47 
28 Shaffer 1999:55 
29 Shaffer 1999:260-261 
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(skilgreiningu á reynslunámi má finna á bls. 10). Í þeim verkefnum sem tekin eru fyrir 

felast hins vegar oft hættur ef ekki er farið rétt að. Þess vegna er mikilvægt að þekkja 

öll öryggisatriði áður en farið er af stað í að reyna hlutina. Þegar komið er á 

unglingsárin hafa nemendur þann vitsmunalega þroska að þau gera sér grein fyrir því 

ef hætta er á ferð og að þau geta lágmarkað áhættuna með því að nota viðeigandi 

öryggisbúnað. Þau gera sér líka grein fyrir því að þennan búnað þarf að nota rétt. Þau 

skilja þau rök sem liggja að baki því af hverju er betra að gera hlutina á einn hátt en 

annan en eru líka tilbúin að reyna nýjar leiðir innan þess ramma sem settur er upp af 

öryggis- eða öðrum ástæðum.  

Eins og í öðru námi þá eiga nemendur það til að rekast á veggi, þeir eru búnir að reyna 

allt og sjá enga leið til að leysa vandann. Þá getur „vinnupalla“ aðferðin virkað mjög 

vel og komið nemandanum á slóðina á ný. Þannig getur unglingur sem er að klifra 

verið komin á þann stað að hann sér enga leið til að komast lengra, en með aðstoð 

leiðbeinanda sem upplýsir hann um hvar sé gott að halda áfram, hvernig aðferðum 

hann getur beitt og hvetur hann áfram getur unglingurinn komist lengra. Hann lærir 

nýjar aðferðir í klifrinu og næst þegar hann fer af stað man hann eftir þessum 

möguleikum og kemst lengra.  

Félagslegur þroski 

Hluti af félagslega þroskanum snýst um það að vita hvar maður stendur í samfélaginu 

og hver maður er. Á unglingsárunum eru hugsanirnar farnar að snúast af alvöru um 

það hvert stefna eigi í lífinu. En það er ekki alltaf auðvelt að finna út hver maður er 

eða vill vera í raun og veru. Sumum hlutum er erfitt að breyta eins og kyni og útliti en 

aðra þætt eins og trú, menntun og gildi er hægt að móta á þessu þroskaferli. Fæstir 

ljúka því ferli að finna sig á unglingsárunum en flestir ljúka því ferli að skilgreina 

sjálfa sig á milli tvítugs og tuttugu og fimm ára. Og þó svo að einstaklingur nái að 

ljúka þessum þroska á einhverjum tímapunkti getur alltaf komið upp sú staða að 

einstaklingurinn þurfi að endurskoða skilgreininguna á sjálfum sér, t.d. ef hann verður 

fyrir áfalli sem hefur áhrif á það hver hann er. Dæmi um þetta er skilnaður því þá er 

ekki lengur hægt að skilgreina sig sem maka einhvers.30  

Samfélagið hefur mikil áhrif á félagslegan þroska einstaklinga og þeir horfa fyrst og 

fremst í þætti sem þeir þekkja, menningu og samfélag þegar þeir eru að finna sig. Þeir 

                                                 
30 Shaffer 1999:458-459 
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þættir sem hafa mest áhrif á mótun einstaklings eru vitsmunalegur þroski, foreldrar, 

menntun og menning þess samfélags sem búið er í. 31 

Önnur hlið félagslega þroskans snýst um það að læra samfélagslegar reglur sem eru í 

gildi. Þessar reglur er mjög mismunandi eftir menningu. Til þess að geta verið hluti af 

hóp og virka í hóp þurfa unglingar að geta haft samskipti við aðra eftir þeim reglum 

sem gilda í samfélaginu. Þetta nám fer yfirleitt fram á fyrstu árum lífsins og þar spilar 

fjölskyldan stórt hlutverk. Þegar líður á fara skólinn og aðrir hópar sem barnið 

umgengst að hafa meiri áhrif á þetta nám.32 Það eru ýmsir þættir sem geta haft 

neikvæð áhrif á það að börn læri að fylgja þeim reglum sem samfélagið setur. Þessir 

þættir geta t.d. verið vanræksla barna og áföll sem hafa áhrif á þroska barna. 

Félagslegur þroski og ævintýranám 

Við mótun sjálfsmyndar getur ævintýranámið hjálpað einstaklingi að sjá það hvort að 

ævintýramennska passi við þá mynd sem hann er að móta af sjálfum sér. Ef þetta 

fellur vel að einstaklingnum getur þetta orðið hluti af honum til framtíðar. Samskipti, 

tilfinningar og traust sem fram fer í ævintýranámi gefur einstaklingum einnig tækifæri 

til að spegla sig og sína hegðun við aðra í hópnum við krefjandi aðstæður. 

Sú hlið sem snýr að því að kunna að haga sér í samfélaginu er erfiðari. Einstaklingar 

sem ekki kunna þessa félagslegu færni eiga því oft erfitt með að komast inn í hópa þar 

sem þeir fæla aðra frá með hegðun sinni. Þegar byrjað er með nýjan hóp er auðvelt að 

setja reglur í upphafi. Þessar reglur geta, og þurfa oft, að ná yfir almenna hegðun og 

samskiptamáta á meðan á ævintýrunum stendur. Með því að kenna skýrar reglur í 

upphafi er hægt að kenna þeim sem ekki kann á hinar almennu reglur, það sem gildir 

hér og nú. Hann fær einnig að spreyta sig innan hópsins og ef hópurinn er góður getur 

hann einnig lært almenn samskiptamunstur og samskiptareglur með því að gera 

mistök. Einstaklingnum er ekki vísað úr hópnum og hann fær tækifæri til að læra af 

mistökum sínum. Til að geta stundað ævintýrin á öruggan hátt verður að fylgja 

reglunum sem endurspeglast í samskiptum innan hóps og getað fundið réttan farveg 

fyrir eigin hegðun og samskiptamáta svo að allt fari vel fram. Ef þetta tekst vel til 

getur þetta aðstoðað þann sem hefur lélega félagslega færni við að falla inn í hópinn 

sem getur svo leitt til þess að hann nær frekar árangri á sviði félagslegrar færni. 

                                                 
31 Shaffer 1999:460 
32 Shaffer 1999:558 
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Ævintýri geta einnig falist í því að fara ekki eftir reglum, en þá verður alltaf að hafa í 

huga að öryggi sé tryggt. Tilbreytingar eru alltaf skemmtilegar en missa marks ef 

eitthvað fer úrskeiðis. 

Ævintýranám og ígrundun  

Hvað er það sem greinir ævintýranám frá afþreygingu sem á sér stað í náttúrunni? Í 

fyrsta lagi má telja að ævintýranámi er stýrt af leiðbeinanda sem gengur úr skugga um 

að upplifunin sé krefjandi en innihaldi hvorki of mikla skynjaða eða raunverulega 

hættu. Í öðru lagi hlýtur ævintýranámi að fylgja nám, eitthvað sem við tökum með 

okkur inn í viðfangsefni framtíðarinnar og nýtum okkur við að leysa þau.  

 David Kolb setti fram módel (sjá 

mynd 1) sem sýnir hvernig hann 

telur nám eiga sér stað. Samkvæmt 

kenningu hans á sér stað ferli sem 

felst í því að viðkomandi upplifir 

eitthvað (reynslan), vinnur 

upplýsingarnar sem eru fengnar 

(ígrundun), býr til úr þeim nýjar 

kenningar og hugtök (alhæfing) sem 

síðar er hægt að nýta í nýja reynslu hvort sem hún er í svipuðu samhengi eða allt öðru. 

Þannig verður flutningur þekkingar frá einni reynslu til annarar. Með þessu ferli 

verður til nám og lærdómur úr reynslunni sem unnið er með og gagnast því 

viðkomandi í því sem hann tekur sér fyrir hendur í framtíðinni.33 Það er hins vegar 

ekki sjálfgefið að þetta ferli eigi sér stað og er það meðal annars leiðbeinandans að sjá 

til þess. Getur leiðbeinandi gert það með því að koma ígrundun fyrir bæði í reynslunni 

og fyrir og eftir reynsluna.  

   

Samkvæmt Michael A. Gass í Programming the Transfer of Learning in Adventure 

Education er mikilvægt að vera meðvitaður um að reynslu og ævintýranám er oft 

metið úr frá því hvernig það kemur til með að nýtast viðkomandi í framtíðar 

                                                 
33 Wurdinger og Priest 1999:189 
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viðfangsefnum.34 Það er því mikilvægt að flutningur þekkingar sé sem bestur og að 

gert sé ráð fyrir honum í skipulagningu ævintýranáms og framkvæmd. 

 Markmið ígrundunar og væntingar til flutnings geta verið mismunandi. Gass talar 

um að hægt sé að flokka flutning í sértækan flutning (specific transfer), almennan 

flutning (non-specific transfer) og líkingarflutning (metaphoric transfer). Þá er 

sértækur flutningur þegar maður getur nýtt reynslu í svipuðum aðstæðum við svipaða 

framkvæmd. T.d. getur maður nýtt sér klifurreynslu til að tileinka sér rétt handtök við 

að síga eða tryggja annan einstakling. Almennur flutningur er hins vegar þegar maður 

getur nýtt reynslu í almennum aðstæðum t.d. í daglegu lífi. Þetta á til dæmis við þegar 

æfingar við að tryggja hvert annað í klifri eða sigi verður til þess að viðkomandi aðilar 

treysta hverjum öðrum í daglegu samstarfi og samskiptum. Líkingarflutningur er hins 

vegar þegar maður getur nýtt reynslu í sérstökum aðstæðum við mjög frábrugðnar 

aðstæður með því að finna líkindin í báðum aðstæðum. Þetta getur til dæmis átt við 

þegar einstaklingur hefur gert sér grein fyrir að til að geta sigið fram af klettabrún 

verður maður að treysta bæði búnaðinum og einstaklingnum sem tryggir mann fyrir 

falli. Þessi sami einstaklingur gæti síðan nýtt þá reynslu til að átta sig á því að þegar 

unnið er að samvinnuverkefni verður maður að treysta þeim björgum sem maður 

hefur og samstarfsfólkinu til að klára verkefnið.35 Þannig geta sömu eða mjög svipuð 

verkefni haft mjög mismunandi áhrif á framtíðarverkefni þátttakenda. 

 Hvort og hvernig flutningur á sér stað er að miklu leiti komið undir leiðbeinanda 

verkefnisins og hvernig hann heldur um spaðana þegar kemur að úrvinnslu 

verkefnisins. Leiðbeinandinn verður að gefa þátttakendum færi á að gera sér grein 

fyrir í hverju reynslan fólst, vega og meta reynsluna og máta nýja þekkingu við eldri 

þekkingu, eldri upplifanir og hugsanleg ný viðfangsefni. Þetta má gera á marga 

mismunandi vegu og verður farið yfir nokkrar leiðir hér á eftir. Það verður hins vegar 

ekki tekið of oft fram að til þess að flutningur geti átt sér stað verður að gera ráð fyrir 

honum í undirbúningi verkefnis. Þess þarf að auki að geta að hér er aðeins stiklað á 

stóru og hafsjór af leiðum og hugmyndum til að auka við gildi, lærdóm og nýtingu 

reynslu er til. Velja ætti aðferðir eftir aðstæðum og viðfangsefni hverju sinni. 

 Fyrst ber að telja að með því að ákveða fyrirfram og undirbúa útkomu verkefnis er 

líklegra að takmarkið náist. Það að ákveða markmið verkefnisins, ákveða markmiðin í 

                                                 
34 Gass 1995:131 
35 Gass 1995:132-135 
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samstarfi við þátttakendur og hafa þessi markmið og áætlun verkefnisins skrifuð niður 

virkar hvetjandi á þátttakendur og leiðbeinendur til að ná markmiðunum og fá það út 

úr verkefnunum sem ætlast var til í upphafi. Ef krakkar gera sér grein fyrir því að 

markmið dagsins er að æfa sig í að treysta náunganum er líklegra að þau séu tilbúin til 

að gefa meira eftir og ganga lengra til að treysta náunganum en annars.36 

 Gefið færi á vinnslu og ígrundun innan reynslunnar en ekki löngu eftir og tengið 

við viðfangsefni framtíðarinnar. Með því að leyfa umræður, spurningar og 

vangaveltur jafnóðum geta þátttakendur unnið með reynsluna á meðan hún er enn í 

fersku minni. Þá hjálpar oft ef reynslan er tengd við það sem þátttakendur þekkja úr 

daglegu lífi. S.s. að ræða hvernig hægt væri að nota sömu aðferð við að leysa 

ágreining eins og kom upp í ferðinni við að leysa ágreining við félagana í skólanum 

eða systkinin heima. Einnig getur endurtekin notkun reynslu eða nýrrar þekkingar 

stutt við að hún verði notuð þegar heim í daglegt líf er komið.37 

 Reynið að koma mikilvægum persónum í lífi þátttakenda fyrir í upplifuninni. T.d. 

getur það verið mikil hjálp við flutning að fjölskylda, foreldrar eða kennarar taki þátt í 

undirbúningi og eftirvinnslu og viti hvað þátttakendur eru að fara að ganga í gegnum. 

Þá getur einnig gefið góða raun að gefa einstaklingum og þáttakendum í hóp tækifæri 

til að bera aukna ábyrgð á viðfangsefnum. Misjafnt getur verið hversu mikil sú ábyrgð 

er eða í hverju hún felst en margt bendir til þess að aukin ábyrgð virki sem hvatning til 

að nýta reynslu í framtíðarverkefnum.38 

 Notið umræður, spurningar, úrdrætti og frekari eftirvinnslu. Þessir þættir hvetja 

þátttakendur til að velta hlutunum fyrir sér og sjá heildarmyndina. Að sjálfsögðu er 

misjafnt hversu mikla áherslu er hægt að leggja á þessa þætti en þeir gegna mikilvægu 

hlutverki við flutning og tengja reynsluna við daglegt líf þátttakenda.39 Hugmyndir 

um hvernig hægt er að framkvæma ígrundun með þátttakendum eða fá þá til að skoða 

reynsluna er að finna á heimasíðu verkefnisins. 

 Af þessu má sjá að það er margt fólgið í ígrundun og flutningi reynslu en einnig 

að þetta er mikilvægt ferli til að ævintýranám skili einhverju til þátttakenda og nái 

þeim markmiðum sem leiðbeinendur og félagsmiðstöðvar setja sér með starfinu í 

upphafi. Tilgangurinn helgar því meðalið og æfingin skapar meistarann. 
                                                 
36 Gass 1995:137 
37 Gass 1995:137-138 
38 Gass 1995:140 
39 Gass 1995:141 
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Útivistarleiðbeinandinn 

Það felst gífurleg ábyrgð í því að starfa með börnum og unglingum. Það felst einnig 

ábyrgð í því að starfa með náttúruna og því krefst það ákveðinnar færni og þekkingar. 

Maður þarf hins vegar ekki að vera sérfræðingur í öllu og oft virðist það vera hræðsla 

vegna þekkingar- eða reynsluleysis sem fælir fólk frá útivist. Rétt þekking felst oft í 

því að vita hvar takmörk manns liggja og gera sér grein fyrir því hvenær maður þarf 

að fá utanaðkomandi aðila til aðstoðar. Einnig er vert að minnast á það að áður en 

starfsmaður tekur að sér verkefni þarf að huga að markmiðum verkefnisins. Ef 

markmiðið er að gera unglinga færa í tæknilegum atriðum siglinga verður 

leiðbeinandi þeirra að vera vel að sér í siglingum og þeim atriðum sem á að kenna. 

Hins vegar ef markmiðið er að hópurinn vinni saman, þroski samskiptahæfni sína og 

hafi gaman af siglingarverkefnum þarf leiðbeinandinn vissulega að vera vel að sér í 

siglingum en ekki síður mikilvægt er að hann sé góður leiðtogi fyrir hópinn og geti 

stýrt honum á réttan hátt að markmiðunum við aðstæðurnar sem siglingar bjóða uppá. 

 Leiðbeinandi sem er illa að sér í þeirri tæknilegu færni sem til þarf en er með 

góða leiðtogahæfileika nær hugsanlega ekki jafn langt með tæknilega framkvæmd 

verkefnis en nær frekar að halda góðum liðsanda í hópnum og styðja þannig við 

annars konar þroska og nám innan hópsins. Þess vegna er mikilvægt að huga að 

markmiðum verkefnis áður en tekist er á við að stjórna þeim.40 Auk þess ætti 

leiðbeinandi hóps að hugsa sig vel um áður en haldið er af stað og velta fyrir sér af 

hverju hann tók að sér að leiðbeina þessum hóp eða þetta verkefni. Gildi og ástæður 

leiðbeinenda hafa óhjákvæmilega áhrif á þær leiðir sem þeir velja og nálgun 

verkefnisins.41  

 Leiðtogamódel Johns Adair á vel 

við um útivistarleiðbeinendur innan 

félagsmiðstöðva þar sem þar er jafn 

mikil áhersla lögð á sjálft viðfangsefnið 

og hópinn og einstaklingana innan hans. 

Módelið má setja upp sem þrjá hringi 

sem samanstanda af þessum þremur 

                                                 
40 Ogilvie 2003:15 
41 Ogilvie 2003:23-24 
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þáttum (sjá mynd 2). Hringirnir skarast alltaf og því þarf leiðbeinandinn alltaf að hafa 

þá alla í huga og passa uppá að einblína ekki um of á einn þáttinn fram yfir aðra. 

Hugsanlegt getur verið að á einhverjum tíma verði að taka einn þáttinn fram yfir 

annan í skamman tíma en ef einhverjir þættir módelsins eru hunsaðir í lengri tíma er 

líklegt að sundrung verði innan hópsins og leiðbeinandinn missi tökin á verkefninu 

eða hópnum. Slíkt dæmi getur verið þegar leiðbeinandi pressar hóp áfram til að klára 

verkefni þrátt fyrir að einstaklingar í hópnum séu orðnir kaldir og þreyttir og þurfa á 

hvíld að halda. Módelið getur einnig tekið til þátta s.s. samskipta innan hóps og 

sjálfsmyndar, s.s. ef leiðbeinandi leggur of mikla áherslu á verkefni en tekur ekki eftir 

því að samskipti innan hópsins eru ekki eins og þau eiga að vera eða að verið er að 

níðast á einhverjum innan hópsins. Þá getur verið að ef leiðbeinandinn leggur of mikla 

áherslu á að hugsa um hvern og einn í hópnum og passa að ekkert ami að þá gangi 

verkefnið hægt og hópurinn nái jafnvel aldrei takmarki sínu hvað varðar 

viðfangsefnið.42 

                                                 
42 Ogilvie. 2003:68-70 
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Lokaorð 

Ísland er þeim kostum búið að það er strjálbýlt og ekki lengra að sækja í náttúruna en 

bak við næsta hól, eða svo gott sem. Í þéttbýli hefur verið leitast við að halda í 

náttúruna með svokölluðum grænum treflum sem umlykja eða ganga í gegnum bæi og 

borgir. Útlendingar eru duglegir við að sækja þessa eyju heim og njóta þeirrar 

náttúrufegurðar sem hún hefur uppá að bjóða og er margrómuð um allan heim. Nú er 

komið að okkur að virkja upprennandi kynslóðir til að meta og nýta ósnortna náttúru 

okkar, á meðan hún er enn til staðar. Þá er tilvalið að nota til þess tómstundir sem 

unglingar sækja í líkt og félagsmiðstöðvar og leiðir sem bjóða upp á spennandi og 

krefjandi kosti sem leiða aukinn þroska og hæfni af sér líkt og ævintýranámið. 
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