
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ungmenna- og tómstundabúðir sem 

stuðningur við menntun unglinga  

 

 

Anna Margrét Tómasdóttir 

 

 

 

 

 

Júní 2017 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

 

 





 

Ungmenna- og tómstundabúðir sem stuðningur við 

menntun unglinga  

Anna Margrét Tómasdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í tómstunda- og félagsmálafræði  

Leiðbeinendur:  

Auður Pálsdóttir 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungmenna- og tómstundabúðir sem stuðningur við menntun 

unglinga 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs   

í tómstunda- og félagsmálafræði við íþrótta- tómstunda- og 

þroskaþjálfadeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2017, Anna Margrét Tómasdóttir  

Lokaverkefni þetta má ekki afrita né dreifa því rafrænt nema með 

leyfi höfundar. 

Prentun: Háskólaprent  

Reykjavík, 2017  



 

3 

Formáli 

Frá því að ég hóf störf við Ungmenna- og tómstundabúðirnar að Laugum hefur mér 

leikið forvitni á að vita hver hugmyndafræðin að baki búðum væri og hvaðan hún væri 

sprottin. Ég var því mjög snemma staðráðin í að fjalla um það efni þar sem erfitt virtist 

að nálgast slík gögn á Íslandi. Þá vildi ég um leið upplýsa aðra um það mikilvæga starf 

sem fer fram í búðum og þau menntunartækifæri sem börnum og ungmennum bjóðast 

þar.  

Leiðbeinendum mínum Auði Pálsdóttur og Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni vil ég þakka 

fyrir góðar ábendingar og leiðsögn og fyrir að hafa ekki gefist upp á mér. Fjölskyldu 

minni þakka ég fyrir þolinmæði og umburðarlyndi á meðan á þessari vinnu stóð. Einnig 

vil ég þakka sérstaklega vinum mínum Eydísi Líndal Finnbogadóttur og Jakobi F. 

Þorsteinssyni fyrir hvatningu, góð ráð og ómældan tíma sem þau gáfu mér. Þá vil ég 

þakka öllu því góða fólki sem aðstoðaði mig á einn eða annan hátt við þetta verk, hvort 

sem var við yfirlestur á efni, svör við spurningum eða önnur verk tengd þessari ritgerð. 

Það væri of langt mál að telja þau öll upp hér. Viðmælendum er sérstaklega þakkað fyrir 

þátttökuna í viðtalsrannsókninni. Loks vil ég þakka öllum þeim nemendum og 

kennurum sem dvalið hafa að Laugum og þannig gefið mér kost á besta starfi sem ég 

get hugsað mér.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

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

 

Laugar í Sælingsdal, 31. maí 2017  

Anna Margrét Tómasdóttir   
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Ágrip 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annars vegar að gefa yfirlit um sögu, 

þróun, starfsemi og áhrifaþætti margvíslegra búða á Íslandi. Hins vegar er ætlunin að 

kanna hvað það er í starfsemi ungmenna- og tómstundabúða sem er mikilvægt fyrir 

menntun unglinga og hvernig starfsemi þeirra getur stutt við aðalnámskrá grunnskóla.  

Til að leita svara við þessum spurningum var heimilda aflað, meðal annars um 

kenningar tengdar búðum og félagsþroska og um sögu búða á Íslandi. Sérstaklega var 

stuðst við margvísleg gögn um Ungmenna- og tómstundabúðirnar að Laugum, til dæmis 

var farið yfir námsáætlanir, rætt við nemendur og rýnt í matsblöð kennara.  

Niðurstöður benda til þess að upphaf búða í vestrænni menningu megi rekja til 

miðrar 19. aldar í kjölfar vaxandi borgarvæðingar sem talin var hafa slæm áhrif á börn. 

Búðir á Íslandi virðast hafa verið byggðar upp að norrænni fyrirmynd, og framan af 

eingöngu af frjálsum félagasamtökum. Fyrstu sumarbúðirnar voru stofnaðar hérlendis 

af KFUM árið 1922, en ríkið setti fyrstu skólabúðirnar á laggirnar árið 1988. Þróun 

búðanna virðist hafa fylgt tíðarandanum hverju sinni og nú á dögum er talið að 

ungmenna- og tómstundabúðir geti veitt ýmis tækifæri til að styðja menntun og þroska 

unglinga. Í búðum sem starfræktar hafa verið hér á landi birtast áherslur á formlegt og 

óformlegt nám sem styður með beinum og óbeinum hætti áherslur aðalnámskrár 

grunnskóla frá 2011. Tenging virðist vera við áherslur námskrár um þjálfun í félagsfærni 

sem og grunnþætti menntunar og þá lykilhæfni sem námskráin kynnir og mælir fyrir um 

að sé sinnt í skólagöngu skyldunáms. Gildi þessarar rannsóknar felst einkum í auknum 

skilningi á því hvernig starfið í slíkum búðum getur veitt íslenskri æsku tækifæri til 

menntandi reynslu sem styður hefðbundið starf innan veggja skólanna. 
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Abstract 

Youth- and recreational camp as a support to youth educational  

The primary purpose of this thesis is two-fold. On the one hand, it gives an overview of 

the history, evolution and influences of the many types of youth- and recreational 

camps (also called outdoor centers) in Iceland, and on the other hand, its purpose is to 

conduct research into the aspects of these camps that are important for youth 

education and how this can support the national school curriculum. 

To find answers to these questions academic sources were consulted, amongst 

others, theories relating to social development and the history of recreational camps in 

Iceland. Multiple sources relating to the youth- and recreational camp at Laugar were 

examined, for example: educational plans, student interviews and teacher evaluation 

sheets. 

Results indicate that the genesis of these types of camps in western societies can be 

traced to the mid-19th century in the wake of increasing urbanization which was 

thought to be having a negative effect on children. Camps in Iceland appear to have 

been constructed in accordance with a Nordic model, and initially, only by non-

governmental organizations. The first Icelandic summer camp was established by the 

YMCA in 1922, but the first government run school camp was only in 1988. The 

evolution of these camps seems to have followed the zeitgeist in each period and 

currently it is felt that youth- and recreational camps can actively support the formal 

education and maturing of young people. In Icelandic camps, the emphasis on courses 

that support the national curriculum, either directly or indirectly, has been evident 

from 2011. The connection to the national curriculum seems to emphasize social 

development as well as the foundations of education and learning skills mandated in 

compulsory education. The value of this thesis is primarily an improved understanding 

of how the work in these camps can give Icelandic youths the opportunity of 

educational experiences that support the traditional work within the school system. 
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1 Inngangur  

1.1 Aðdragandi  

Ungmenna- og tómstundabúðirnar að Laugum voru stofnaðar árið 2005 og hafa verið 

reknar af Ungmennafélagi Íslands. Þær eiga margt sameiginlegt með því sem kallast 

skólabúðir (sjá nánari skýringar í kafla 1.2) en þar er skipulögð dagskrá fyrir níunda bekk 

grunnskóla í fimm daga dvöl á skólatíma. Búðirnar að Laugum eru skilgreindar sem 

ungmenna- og tómstundabúðir þar sem áhersla er á óhefðbundið nám og félagsfærni. 

Unglingar sem koma að Laugum taka bæði þátt í starfi innan- og utandyra og mikið er 

gert úr verklegum þáttum og ýmiss konar þjálfun.  

Ég, höfundur þessarar ritgerðar, hef starfað við búðirnar frá opnun þeirra og hef oft 

velt fyrir mér hver sagan á bak við stofnun Ungmenna- og tómstundabúðanna hafi verið 

og jafnframt hvernig slíkar búðir hafi almennt þróast á Íslandi. Þá hef ég í gegnum starf 

mitt orðið þess áskynja að kennarar sem koma með nemendum sínum í búðirnar eru 

ánægðir með starfið og nemendur einnig. Hins vegar hef ég komist að því að talsvert 

vantar upp á stefnumörkun stjórnvalda fyrir slíkar búðir, sem gerir það að verkum að 

oft getur reynst erfitt fyrir stjórnendur grunnskólanna að skilgreina hvaða þáttum í 

aðalnámskrá búðirnar sinna.  

1.2 Skilgreining meginhugtaks 

Í Ensk-íslenskri orðabók er hugtakið camp þýtt á marga vegu: 1) búðir, dvalarstaður til 

bráðabirgða, tjaldbúðir, skálabúðir, vinnubúðir, herbúðir o.s.frv., 2) útilegustaður, 

dvalarstaður undir beru lofti, tjaldstaður, tjaldbúð, 3) sumarbúðir og 4) herbúðir, 

herþjónusta og hermannalíf (Sören Sörenson, 1984). Þarna kemur greinilega í ljós 

tengingin við útiveru, að vera í útilegu, gista annars staðar en heima. Einnig er þarna 

ákveðin tenging við hermennsku sem má meðal annars sjá í hugmyndafræði Badens 

Powell, frumkvöðuls skátastarfs í heiminum, sem lagði áherslu á útinám og tjaldbúðalíf 

(Moynihan, 2006). Hugtakið búðir er þó ekki notað um ferðina sjálfa hér á landi, 

skátaútileguna, heldur aðeins um dvalarstaðinn ef hann er tjaldbúðir (e. scout camp) 

(Kristín Bjarnadóttir, 1993).  

Ekki virðist vera til eitt orð hér á landi yfir það sem er á ensku kallað camp. Því er í 

þessari ritgerð orðið búðir notað yfir bæði sumar-, ungmenna-, tómstunda- og 
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skólabúðir. Hér er því ekki átt við ferðalög (skólaferðir, skíðaferðir o.s.frv.), mót 

(skátamót, unglingalandsmót o.s.frv.) eða æfingabúðir (fótboltaskóla, fimleikabúðir 

o.s.frv.) heldur dvöl á einum stað. Þá er ekki átt við dvöl sem er skipulögð 

fyrir fjölskyldur (þó einstaka foreldrar geti verið með í ferðinni) heldur hópa barna og 

ungmenna.  

Samkvæmt Íslenskri orðabók (e.d.) eru sumarbúðir skilgreindar sem dvalarstaður 

hóps að sumarlagi, til dæmis við æskulýðsstarfsemi. Hugtakið skólabúðir er notað um 

búðir sem fyrst og fremst eru reknar yfir vetrartímann í tengslum við skólastarf og taka 

á móti nemendum á skólatíma. Forsvarsmenn búðanna að Laugum hafa síðan kosið að 

kalla þær ungmenna- og tómstundabúðir en í raun má segja að þær beri flest einkenni 

skólabúða. Munurinn liggur líklega í því að uppruni búðanna að Laugum liggur í 

áherslum úr félags- og tómstundastarfi en skólabúðir byggja starf sitt frekar á áherslum 

aðalnámskrár.  

1.3 Markmið  

Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt. Annars vegar að gefa yfirlit um sögu, þróun, 

starfsemi og áhrifaþætti margvíslegra búða á Íslandi. Hins vegar að kanna hvað það er í 

starfsemi ungmenna- og tómstundabúða sem er mikilvægt í menntun unglinga og 

hvernig starfsemi slíkra búða getur stutt við aðalnámskrá grunnskóla. Til að nálgast 

þessi markmið voru því settar fram tvær rannsóknarspurningar: 1) Hverjir hafa verið 

helstu áhrifaþættir á sögu, starf og þróun búða á Íslandi? 2) Hvað er það í starfsemi 

ungmenna- og tómstundabúða sem er mikilvægt í menntun unglinga og hvernig styður 

starfsemi þeirra við aðalnámskrá?  

Í þessu skyni var heimilda aflað, meðal annars um kenningar tengdar búðum og 

félagsþroska og um sögu búða á Íslandi. Sérstaklega var stuðst við margvísleg gögn um 

Ungmenna- og tómstundabúðirnar að Laugum, til dæmis var farið yfir námsáætlanir, 

rætt við nemendur og rýnt í matsblöð kennara.  

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í fyrsta kafla, sem er jafnframt inngangur verkefnisins, er fjallað um markmiðssetningu, 

skilgreiningar helstu hugtaka og rannsóknarspurningar. Á eftir inngangi þessum kemur 

annar kafli sem fjallar um hugmyndafræði búða, sögu, þróun og stöðu búða, einkum í 

Bandaríkjunum og á Norðurlöndum, formlegt og óformlegt nám, kenningar um búðir, 

mikilvægi félagsfærni og félagsþroska og jafningjasambönd í tengslum við starf búða. Þá 

er umfjöllun um aðalnámskrá og búðir. Í þriðja kafla er rakin þróun búða á Íslandi, 
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helstu áhrif og staða þeirra í dag. Í fjórða kafla er fjallað um starfsemi Ungmenna- og 

tómstundabúða Ungmennafélags Íslands að Laugum, þróun þeirra og hugmyndafræði. 

Gerð er grein fyrir viðtölum við ellefu þátttakendur í búðunum vorið 2014. Í fimmta 

kafla er samantekt og ályktanir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir sögu sumarbúða og skólabúða og hugmyndafræði um 

útinám og óformlega menntun til að rekja uppruna þeirrar hugmyndafræði sem búðir 

eru grundvallaðar á.  

2.1 Hugmyndafræði búða (kenningarammi búða)  

Tom Slater (1984), höfundur bókarinnar Temporary Community, skilgreinir búðir sem 

þrjá óaðskiljanlega þætti: útiveru, menntun og samfélag. Síðar kom American Camping 

Association (ACA) með eigin skilgreiningu á búðum sem hljóðar svo: „ Dýrmæt reynsla 

sem hópar öðlast með tækifærum til skapandi tómstunda og menntunar utandyra. 

Búðirnar nýta leiðtogaþjálfun og nærliggjandi náttúrlegt umhverfi til að stuðla að 

andlegum, líkamlegum og félagslegum þroska hvers þátttakanda“ (American Camping 

Association, 1998, bls. 3).  

John Miller (1997), þáverandi aðstoðarframkvæmdastjóri ACA, vildi þó meina að 

fyrst þyrfti að koma með góða skilgreiningu á reynslunni sem búðirnar veittu og 

mikilvægi hennar  fyrir þroska barna, áður en ætlast væri til þess að almenningur skildi 

hana. 

Í bókinni Encyclopedia of Leisure and Outdoor 

Recreation ræðir Gwynn Powell (2003) um enska 

hugtakið camp. Hún segir erfitt að skilgreina hugtakið. 

Að hennar mati felast þó í því fimm þættir: útivera, 

afþreying, samfélag, menntun og félagsleg aðlögun (sjá 

mynd 1). Aðrir fræðimenn eru ekki endilega sammála 

þessu og telja þeir sumir að hugtakið búðir sé ekki 

bundið við ákveðna þætti. Troy Bennett og Deb 

Bialeschki (2013) telja hugtakið búðir best skilgreint 

sem þá reynslu sem verður til af dagskrá sem fyrir er 

skipulögð og það geti þess vegna þýtt margt.  

Dagskrá búða felst í mismundandi starfsemi, fyrir 

mismunandi aldurshópa, og er mismunandi eftir löndum.   

Mynd 1. Yfirlit yfir meginþætti búða 
samkvæmt Powell, 2003. 
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Í enskumælandi löndum, til dæmis í Ástralíu og Bandaríkjunum, er hugtakið búðir 

gjarnan notað um sumarbúðir, skólabúðir, skipulagða skátaútilegu og ýmiss konar 

tómstunda-, íþrótta- og æskulýðsbúðir. Slíkar búðir geta staðið frá tveimur tímum til 

nokkurra vikna (Powell, 2003).  

Um búðir þar sem börn og ungmenni gista er enska hugtakið residential camp 

gjarnan notað. Sumar- og skólabúðir má því flokka sem skipulega æskulýðsstarfsemi 

sem fer fram fjarri daglegum vettvangi, fjarri heimili og skóla, þar sem skapað er eins 

konar heimili að heiman á einum stað eða staðbundnar búðir sem hér er notuð sem 

þýðing á residential camp. Erin Smith, Gary Steel og Bob Gidlow (2010) telja það vera 

staðbundnar búðir þegar ungt fólk dvelur á einum stað með jafnöldrum sínum og tekur 

þátt í fjölbreyttum og ævintýralegum útiverkefnum. Í Victoriuríki í Ástralíu eru 

staðbundnar búðir skilgreindar sem staður þar sem hægt er að gista í sérstökum 

byggingum, til dæmis gistihúsi eða sérstökum útilífsmiðstöðvum sem sérstaklega eru 

útbúnar sem búðir, með aðstöðu eins og salerni, eldhúsi og gistiskála (Victoria State 

Government, 2013). ACA skilgreinir staðbundnar búðir sem viðburð sem varir í það 

minnsta í fjóra sólarhringa og þar sem starfsfólk búðanna ber ábyrgð á þátttakendum 

allan sólarhringinn (American Camping Association, 1998).  

Í Bandaríkjunum má rekja hugtakið útinám (e. outdoor education) til skipulegra 

sumarbúða. Á þeim tíma töldu kennarar starf í sumarbúðunum til dæmis hafa áhrif á  

félagsþroska og efla jafningjasamfélagið meðal þátttakenda (Donaldson og Goering, 

1970).  

Ýmsar skilgreiningar á hugtakinu útinám hafa litið dagsins ljós og þær eiga flestar 

það sameiginlegt að tengjast útiveru, náttúrulegu umhverfi og reynslunámi og þroska. 

Útinám hefur verið skilgreint sem „námsaðferð og nálgun með áherslu á nám undir 

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

reynslu. Markmiðið er að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa tengsl milli 

einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins“ (Ævar Aðalsteinsson og Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2015, bls. 4–5). 

Af þessu má sjá að hugmyndafræðin á bak við hugtakið búðir tengist annars vegar 

því hvaða aðferðum er beitt við námið og hins vegar áherslunni á það hver árangur 

námsins á að vera. Þó er ljóst að við menntun unglinga hafa ýmsar aðferðir verið 

notaðar og hafa þær ýmist tengst formlegu eða óformlegu námi, sem vikið verður að í 

næsta kafla.  



 

17 

 Formlegt og óformlegt nám 2.1.1

Við erum sífellt að læra, frá vöggu til grafar á hvaða vettvangi sem er. Menntun er 

mikilvægur þáttur í lífi okkar og hún þarf ekki endilega að fara fram í kennslustofum 

heldur getur hún farið fram hvar sem er (Illeris, 2007). Í þessari ritgerð verður ekki 

gerður greinarmunur á hugtökunum nám, menntun og lærdómur.   

Skilningur á menntun og námi hefur að miklu leyti einskorðast við menntun innan 

veggja skólastofnunar og er það hið formlega nám sem flestir þekkja (Eraut, 2000; 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). Fræðimenn hafa þó bent á að menntun felst ekki eingöngu 

í formlegu námi heldur er óformlegt nám mikilvægur þáttur í þroska og velferð hverrar 

manneskju (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016; Torres, 2001). Frá því sjónarhorni er ljóst að 

menntun fer fram víða í samfélaginu en ekki eingöngu innan menntastofnana.   

Lengi hefur verið tekist á um tengingu formlegs og óformlegs náms. Virðast 

fræðimenn ekki alltaf vera sammála um útskýringar á hugtökunum. Þannig bendir Alan 

Rogers (2004) á að skilgreiningar á óformlegu námi séu í hálfgerðum ólestri innan 

kennslufræðinnar. Hann skilgreinir þó óformlegt nám sem menntun sem ekki fer fram 

innan hefðbundins skólakerfis sem fylgir fyrirmælum í lögum og reglugerðum 

menntamálayfirvalda. Óformlegt nám getur þó, líkt og formlegt nám, farið fram á 

skipulegan hátt og markmið verið sett með náminu, en venjulega fer það þó fram utan 

veggja formlegra stofnana og er til dæmis það sem við lærum við dagleg störf, á 

vettvangi fjölskyldu eða í frístundastarfi (Eraut, 2000).  

Í alþjóðlegu samhengi hafa Sameinuðu þjóðirnar (UNESCO Institute for Lifelong 

Learning, 2012) skilgreint þrenns konar nálgun að menntun en einnig skilgreindi 

Evrópuráðið (Council of Europe) slíkt í mannréttindanámsefninu Kompás (Brander o.fl., 

2009) sem var þýtt og gefið út hér á landi af Menntamálaráðuneytinu og 

Námsgagnastofnun. Þessar nálganir eru:  

Skóli lífsins eða formlaust nám (e. informal education) en það vísar til ævilangs ferlis þar 

sem einstaklingur tileinkar sér viðhorf, gildi, þekkingu og hæfni úr daglegu lífi og eigin 

umhverfi. Innan þessarar tegundar náms móta fjölmiðlar og aðrir áhrifavaldar viðhorf 

okkar, gildismat og þekkingu. 

Formlegt nám (e. formal education) vísar til skipulegs náms og kennslu sem gjarnan fer 

fram í skólum landsins. Þannig vísar formlegt nám fyrst og fremst til skólakerfisins. 

Óformlegt nám (e. nonformal education) er skipulegt nám utan formlegrar námskrár 

skólakerfisins sem stuðlar að persónubundinni og félagslegri menntun ungs fólks. Dæmi 

um slíkt eru félagsmiðstöðvar og ungmennabúðir. 
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Óformlegt nám hjá mörgum æskulýðssamtökum og hópum einkennist oft af 

valfrjálsi þátttöku. Það þarf að vera öllum aðgengilegt og byggjast á reynslu, þörfum og 

þátttöku einstaklinga og hópa. Samkvæmt þessum kenningum eru skóli lífsins, formlegt 

nám og óformlegt nám þættir í ævilöngu námsferli sem bæta hver annan upp, styrkja 

og efla (Brander o.fl., 2009).  

Venja hefur verið að líta á formlega og óformlega menntun sem andstæður. Til að 

mynda benti Ken Robinson (2009) á að formlegt nám drægi úr skapandi hugsun og að 

náminu væru þannig settar of þröngar skorður. Rose-María Torres (2001) benti á 

muninn á milli formlegrar og óformlegrar menntunar og sagði að hann væri óskýr og að 

vissu leyti óviðeigandi. Mikil breyting hefði átt sér stað í skólakerfinu og væri þegar farið 

að nota óformlegt nám innan skólakerfisins eins og kæmi víða fram í menntastefnu 

stjórnvalda og skóla. Víða væru starfræktir skólar sem störfuðu ekki eins og 

hefðbundnir skólar heldur ynnu frekar að því að byggja brú á milli óformlegar og 

formlegrar menntunar.  

Torres (2001) bendir á að hugtakið óformlegt nám hafi orðið til vegna vankanta og 

gagnrýni á almenna skólakerfið. Óformlegt nám sé því hugsað sem nám utan 

hefðbundins skólakerfis. Því hafi meðal annars verið ætlað að vera hagnýtt og 

sveigjanlegt og átt að mótast af þörfum og aðstæðum nemenda með aukinni þátttöku 

þeirra og minni stýringu að ofan. Ýmsar leiðir innan óformlegs náms hafa verið 

skilgreindar og er ein þeirra svokallað reynslunám sem Robinson (2009) rannsakaði og 

skilgreindi sem nám þar sem nemendur eru virkir í námsferlinu og geta nýtt sér eigin 

reynslu og viðhorf til náms. Aðferðir óformlegs náms skipta því máli þar sem hægt er að 

nálgast nemendur eftir öðrum leiðum og leyfa þeim að prófa ólík viðfangsefni. Í 

óformlegu námi námi reynir á sjálfsþekkingu nemenda og mikilvægt er að námið sé við 

hæfi hvers og eins svo að einstaklingurinn blómstri og gefi af sér til samfélagsins. 

Skólinn gegnir þarna mikilvægu hlutverki sem hluti af samfélaginu, með því að efla 

félagslegan þroska og æfa þátttöku og samveru. 

Umræða um skilgreiningar á ýmsum hugtökum sem tengjast námi er stöðugt í gangi. 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2016) hefur skoðað tengsl milli formlegs og óformlegs náms í ljósi 

hinnar hugsandi sjálfsveru sem Páll Skúlason heimspekingur gerði ráð fyrir að við 

værum öll, verur sem leita stöðugt eftir að glæða líf sitt merkingu og tilgangi. Kolbrún 

bendir á að erfitt sé að greina á milli þessara hugtaka en kenning hennar er sú að 

óformlegt nám byggist á því að við sem sjálfsverur lærum sífellt með því að taka á móti 

veruleikanum og gefa honum merkingu. Formlegt nám tengist, að mati Kolbrúnar, 

þörfinni á að fanga veruleikann og gera hann skiljanlegan á kerfisbundinn hátt. Þá segir 
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hún að á óformlegum námsvettvangi gefist einstaklingi fleiri kostir á að ákveða sjálfur 

hvað hann gerir, með hverjum og hvenær en annars gerist innan skólastofnana. Hins 

vegar megi ekki túlka það svo að nemendur megi fá að ráða öllu sjálfir eða hver og einn 

megi gera það sem honum dettur í hug. Hún bendir á að Páll hafi verið mótfallinn þeirri 

einstaklingshyggju sem virðist vera ríkjandi í vestrænum samfélögum í dag og felur í sér 

sjálfdæmi um gildismat hvers og eins. Páll taldi það mjög mikilvægt að leggja meiri 

áherslu á sameiginleg lífsverkefni, ræða það sem gefur lífinu gildi og móta þær reglur 

sem samfélagið eigi að starfa eftir. Kolbrún telur að enska hugtakið nonformal 

education ætti frekar að útskýra sem óformlegt nám og hugtakið sjálfsprottið nám ætti 

að nota yfir enska hugtakið informal education. Hún vill að horft sé meira til þess að 

sjálfsprottið nám eigi sér stað bæði innan formlegs og óformlegs námsumhverfis og 

telur að markvissa hugsun vanti um raunveruleg markmið menntunar og hvernig megi 

nýta óformlegar námsleiðir til að virkja nemendur (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016).  

Einn lykilþátturinn í óformlegu námi er að einstaklingurinn sé virkur þátttakandi í 

námsferlinu. Leah Melber og Linda Abraham (1999) telja að með óformlegu námi geti 

nemendur tekið við efni og unnið úr því á sínum hraða og túlkað það, því slíkt nám 

hvetji til þess að hugsað sé út fyrir rammann og notaðar séu fjölbreyttar og ólíkar 

aðferðir. Þá hafa ýmsir fræðimenn bent á mikilvægi þess að nám sé ekki of niðurnjörvað 

eftir hefðbundnum leiðum. Torres (2001) bendir til dæmis á að alheimsvæðing 

nútímans krefjist þess að ungt fólk sé virkir nemendur og gagnrýnir hugsuðir. Í hröðum 

breytingum í samfélagi nútímans þurfi ungt fólk að læra færni sem tengist sveigjanleika, 

hópavinnu, frumkvöðlastarfi, sjálfstæði, sköpun og úrlausn vandamála. Til þess að þetta 

geti orðið að veruleika þurfi að gera ítarlegar breytingar á líkani menntunar (e. 

education model). Samþætta þurfi starf stofnana og stuðla að samstarfsverkefnum milli 

einkaaðila og opinberra og óopinberra stofnana til að ná sem mestum árangri í 

heildarmenntun einstaklinga. Hún telur að sjálfsálit, sjálfstraust, samskiptahæfni, 

heilsteypt tjáning og gagnrýnin hugsun og skilningur verði áfram ómissandi grunnur í 

ævilöngu lærdómsferli (Torres, 2001). 

Af framantöldu má álykta að mikilvægt sé að vinna að samþættingu formlegs og 

óformlegs náms innan skóla- og frístundastarfs og að stuðlað verði að því að nemendur 

yfirfæri reynslu sína og þekkingu á milli sviða. Innan veggja formlegra skólastofnana 

gefast ekki alltaf tækifæri til að nota óformlegar námsleiðir en þær geta gert 

nemendum kleift að opna möguleika á skapandi starfi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). Þá 

bendir flest til þess að bæði óformlegar og formlegar námsleiðir séu mikilvægir þættir í 

ævilöngu námsferli okkar og brýnt sé að skapaður verði vettvangur innan 
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tómstundafræðinnar og skólasamfélagsins til að samþætta báðar þessar námsleiðir og 

skapa heildstæða menntun byggða á fjölbreyttum kostum. Vettvangur skipulegra 

ungmenna-, tómstunda- og skólabúða, gefur þannig fjölbreytt tækifæri til að samþætta 

mismunandi námsleiðir. Því verður sjónum næst beint að hugmyndafræðinni sem liggur 

að baki þeim búðum sem stofnaðar hafa verið á Íslandi.  

 Upphaf búða og helstu áhrif 2.1.2

Hugmyndafræði búða má rekja allt aftur til 19. aldar, en þá varð mikil vakning í 

vestrænum ríkjum um mikilvægi útilífs sem byggðist á því að fara með börn út úr 

borgum og láta þau dvelja við leik og störf í náttúrunni. Þannig varð útilíf afurð af 

sögulegri og félagslegri þróun.  

Gestur Guðmundsson (2008) hefur bent á að fræðigreinin félagsfræði menntunar 

hafi ekki þróast eftir beinni og hnökralausri braut, heldur sé hún tengd sögulegum 

atburðum. Upphaf hennar má rekja til þess að nýir samfélagshættir gerðu uppeldi og 

fræðslu æskunnar að samfélagslegu verkefni. Því sé erfitt að skilja samtímann án þess 

að átta sig á því sem á undan er gengið.  

Útilífsvakningin á 19. öld var undanfari þeirra uppeldisfræðilegu vinnuaðferða sem 

tengjast útinámi nútímans (Bentsen, Andkjær og Ejbye-Ernst, 2009). Á upphafsárum 

útilífs og búða höfðu hugmyndir Rousseaus um náttúru og uppeldi mikil áhrif og 

kenningar hans voru ríkjandi í barnauppeldi og menntun barna. Rousseau boðaði 

afturhvarf til náttúrulegri lífshátta því hann taldi borgarmenninguna spillta. Kenning 

hans var að barnið sjálft ætti að sitja í fyrirrúmi og sníða skyldi námsefni að aðstæðum 

þess. Því er óhætt að segja að kenningar hans hafi átt þátt í að efla siðferðisvitund og 

sjálfræði einstaklinga í samfélaginu og eiga þær enn við í dag (Myhre, 2001).  

Búðir á Íslandi eiga rætur sínar að rekja til þess sem var að gerast í þessum efnum 

bæði í Bandaríkjunum og Evrópu og þá ekki síst til þróunar kenninga og aðferða á 

Norðurlöndum. Nú verður fjallað um þessa þróun. 

Í formála bókarinnar History of Organized Camping: The first 100 years segir 

Reynold E. Carlson (1986) að flestir Bandaríkjamenn hafi evrópskan bakgrunn og þannig 

megi rekja aðferðir og rekstur stofnana að miklu leyti til hugmynda frá Evrópu. Ein af 

þeim hugmyndum sem þó virðist mega rekja til Bandaríkjanna sé skipulegar sumarbúðir 

eins og þekkjast víða um heim. Þessar búðir snúist um útilíf unglinga í minni hópum, 

fjarri byggð. Starfið einkennist af frjálsum og skemmtilegum upplifunum með menntun 

að leiðarljósi þar sem leiðtogar með sérþekkingu og leiðtogahæfileika eru með í för 

(Eells, 1986). 
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Upphaf búða í Bandaríkjunum má rekja aftur til miðrar 19. aldar. Einn af 

upphafsmönnum skipulegra búða er talinn vera Frederick Gunn sem rak Gunnery 

School, skóla byggðan á útimenntun. Hann fór með drengi í útilegu þar sem þeir fengu 

að lifa eins og hermenn í lok skólaárs 1861. Hugmyndafræði Gunns var einfaldur lífsstíll. 

Hann þróaði ýmsar kennsluhugmyndir og verkefni sem voru svo unnin í skipulegum 

búðum (Eells, 1986; The Gunnery, e.d.).  

Um aldamótin 1900 fór fólk að gera sér grein fyrir mikilvægi búða sem þætti í 

menntun, heilsu og afþreyingu barna. Á þeim tíma var algengt að menntafólk færi með 

börn út fyrir borgina þar sem fræðandi verkefnum var sinnt og urðu búðir fljótt vaxandi 

þáttur í menntun barna. Í vel skipulagðri dagskrá skiptist á vinna og leikur og átti hver 

einstaklingur að leggja sitt fram til að halda búðunum gangandi. Í fyrstu voru búðir bara 

fyrir drengi en síðar var stúlkum einnig boðin þátttaka. Kennarar og foreldrar kunnu vel 

að meta árangur búðanna og drengirnir voru alsælir með upplifunina sem þeir fengu 

(Ready, 1926).  

Um ástæður þess að farið var með börn í búðir er fjallað í grein Jims Parry (2015), 

Now and then: Summer and School camp. Þar kemur fram að búðir hafi upphaflega 

verið útilega, leið  fyrir börn sem bjuggu í iðnvæddum borgum til að upplifa útiveru (e. 

outdoor experience). Skyldunámi hafi verið komið á á þessum tíma og skólanám orðið 

sífellt formlegra. Með flutningi úr sveit í borg fannst metnaðarfullum leiðtogum, til 

dæmis kennurum, fólk vera að fjarlægjast það sem skipti raunverulega máli og að 

menntun fólks ætti ekki eingöngu að vera færibandavinna. Þeir töldu að þótt 

lestrarkunnátta ykist með formlegu námi gæti form námsins haft neikvæð áhrif á 

félagsþroska og því þyrfti að standa vörð um óformlegt nám. Í upphafi snerust búðir því 

um upplifun í náttúrulegu umhverfi þótt ýmsar kenningar hafi verið um það hvernig 

best væri að haga aðferðum og staðsetningu búðanna (Parry, 2015).  

Í byrjun tuttugustu aldar unnu samtök búða í Bandaríkjunum ötullega að því að 

búðir fengju varanlegan sess í menntun barna. Starfsemi þeirra fór alla jafna fram á 

sumrin og dvöldu börn þar í 6–8 vikur í senn (Ready, 1926). Sumarbúðir festu sig síðan í 

sessi og eru enn veigamikill þáttur í lífi margra bandarískra ungmenna ásamt þeirri hefð 

að fara með börn út í náttúruna (Ewert og Garvey, 1995). Þessi reynsla, sem verður til 

við skemmtun, leiki, afþreyingu og það að hitta önnur börn, er talin mikilvæg og skapa 

minningar fyrir lífstíð (Meadows, 1995).  

Á upphafsárum búða þótti mikilvægt að þær væru staðsettar í náttúrunni fjarri 

þéttbýli. Lögð var áhersla á líkamlegt heilbrigði en einnig áttu drengir að stunda nám í 

tveimur bóklegum námsgreinum á sumri. Stjórnendur og sjálfboðaliðar búða sóttu 
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fagnámskeið á vegum framhalds- og háskóla í byrjun hvers sumars þar sem boðið var 

upp á sundkennslu, skyndihjálp, náttúrfræðikennslu, íþróttir og annað það sem nýttist 

og þótti gagnlegt í starfsemi búða. Í byrjun tuttugustu aldar spruttu upp sérstakar búðir 

á vegum einkaaðila fyrir vannærð börn og börn með berkla þar sem 

skólahjúkrunarkonur og skólalæknar völdu börn í búðirnar. Slíkar búðir þekktust í 

Bandaríkjunum, Suður-Ameríku og Evrópu. Gögn sýndu að börn tóku miklum 

framförum við 6–10 vikna dvöl í sólríku umhverfi (Ready, 1926).  

Með vaxandi millistétt í bandarískum borgum, aukinni velmegun og auknum frítíma 

skapaðist möguleiki hjá ýmsum félagasamtökum, til dæmis æskulýðsstarfi trúarsafnaða, 

KFUM, KFUK og skátum, á að bjóða upp á skipulegar sumarbúðir og annað 

tómstundastarf. Fjölmenn félagasamtök stigu fyrstu skrefin með sumarbúðir á 

tímabilinu 1874–1914. Einkenndist slíkt starf gjarnan af því að auka hæfni barna, til 

dæmis í dansi, tónlist, hestamennsku, siglingum og náttúru- og útivistarfræðum. Þannig 

urðu sumarbúðir seinna meir að atvinnugrein (Meadows, 1995; Parry, 2015). Á 

átakatímum á borð við kreppuna miklu og kalda stríðið, þegar heimurinn virtist stöðugt 

vera að breytast, var litið á búðir sem stað sem gæti veitt börnum öryggi sem borgarlífið 

gæti ekki veitt þeim (Wall, 2013).  

Utan Bandaríkjanna breiddist hugmyndafræði búða fljótt út. Þéttbýlismyndun fór 

vaxandi í Danmörku frá miðri 19. öld þegar fátækt fólk streymdi til Kaupmannahafnar til 

að vinna í verksmiðjum. Fólkið bjó við slæmar aðstæður, lítið hreinlæti og lítinn og 

lélegan mat. Fram kom hugmynd um að senda vannærð og fátæk börn í sumarbúðir úti 

í sveit og fór grunnskólakennari með fyrsta hóp drengja í fjórtán daga dvöl í lýðháskóla. 

Í kjölfarið var farið með fleiri hópa og voru sumarbúðir gjarnan starfræktar í þessari 

mynd í lýðháskólum og samkomuhúsum Danmerkur. Árið 1907 eignuðust samtök 

grunnskólakennara í Kaupmannahöfn sínar fyrstu sumarbúðir og árið 1918 voru drengir 

sendir á dvalarheimili fyrir heilsutæp börn. Slíkar stofnanir voru reknar fram til ársins 

1988 í Danmörku (Jensen, e.d.; Københavns lærerforenings kolonier, e.d.-a; Poulsen, 

2015). Á fjórða áratugnum, í heimskreppunni, áttu Danir einnig sérstaka staði fyrir 

nemendur þar sem markmiðið var einna helst að fita börnin og gefa þeim kost á viku 

sumarfríi í hreinu lofti (Københavns lærerforenings kolonier, e.d.-a). 

Sambærileg þróun átti sér stað í Noregi. Þegar skólarnir voru lokaðir yfir sumarið var 

ekkert við að vera fyrir börnin og ekki þótti gott að hafa almúgabörn eftirlitslaus í 

heilsuspillandi lofti. Sumarbúðir leystu úr þeim vanda. Í sveitinni áttu börnin að fá nóg 

af verkefnum og heilsusamlegum mat og góðan aðbúnað. Börnin voru vigtuð við 

komuna og lagt upp úr að þau þyngdust fyrir heimferð (Nielsen, 2003). Smám saman 
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hvarf fátæktarstimpillinn af sumarbúðunum og í seinni heimsstyrjöldinni voru 

sumarbúðirnar notaðar til að koma sem flestum börnum burt frá borginni og stríðinu. Á 

sjötta áratugnum voru slíkar sumarbúðir lagðar niður í sveitarfélaginu Bergen og í stað 

þeirra komu skólabúðir (Bergen kommune, 2013).  

Kristina Lindfors (2003) segir að á árunum 1930–1940 hafi sumarbúðir í Svíþjóð 

meðal annars átt að fyrirbyggja heilbrigðisvandamál þar í landi. Mikið var um fátækt, 

vannæringu og berkla. Einnig átti með þeim að hafa ákveðna stjórn á 

verkamannastéttinni, siða börn og hafa ofan af fyrir fátækum börnum í löngu sumarfríi 

skólanna. Útbreiðsla sumarbúða var mikil á árunum 1930–1950 í Svíþjóð en þær fengu 

síðar á sig neikvæðan félagslegan stimpil og eftir seinni heimsstyrjöld varð 

þjóðfélagsástandið betra og þá fækkaði börnum sem sóttu sumarbúðir. Í kringum 1960 

var þó mikil þörf á sumarbúðum fyrir börn sem bjuggu við félagsleg vandamál og 

einmana börn úr efnameiri fjölskyldum.  

Á árunum á milli 1960 og 1980 minnkaði áhuginn á dvöl í búðum í Danmörku vegna 

aukinnar velferðar í samfélaginu en upp úr 1980 jókst áhuginn á ný og hefur aukist 

síðan (Københavns lærerforenings kolonier, e.d.-a). Tvenns konar fyrirkomulag er á 

sumarbúðum í Danmörku í dag; nemendur geta dvalið sem bekkur í sumarbúðum eina 

til þrjár vikur og hægt er að fara á eigin vegum í þematengdar búðir (Københavns 

lærerforenings kolonier, e.d.-b). Kennarar í Kaupmannahöfn geta sótt sérstaklega um 

að fara með bekkinn sinn í sumarbúðir skólanna. Skóla- og sumarbúðir eru fjölbreyttar, 

með þematengdum verkefnum á borð við umhirðu dýra og heilsueflingu, jafnvel 

lífsstílsbúðir. Sumarbúðir eru enn oftast staðsettar við skóg og strönd og er því 

náttúruupplifun enn stór hluti af því sem þar fer fram, ásamt hefðbundnum verkefnum 

á borð við kvöldvökur, næturhlaup og lokahátíð. Félagsskapurinn er þó talinn 

mikilvægastur í starfinu (Poulsen, 2015). Sambærileg þróun átti sér stað í Svíþjóð. Með 

aukinni velmegun fóru fjölskyldur að verja sumarfríinu meira saman og þörfin fyrir 

sumarbúðir minnkaði. Í dag má finna ólíkar tegundir af sumarbúðum fyrir öll börn í 

Svíþjóð, einnig þematengdar búðir þar sem hægt er að velja úr til dæmis tónlistar-, 

leiklistar- og ævintýrabúðum (Stockholms stad, 2017b).  

Af því sem fram hefur komið má greina að rómantíkin með afturhvarfi til 

náttúrunnar og bændasamfélagsins hafi í raun verið upphafið að hugmyndafræði búða. 

Þó virðist sem búðir hafi fljótt þróast í það að bjóða sambland af kennslu og félagslegri 

reynslu. Á tímabilum stríðsátaka urðu búðir ekki aðeins mikilvægar fyrir félagslegan 

þroska barna, heldur einnig mikilvægt athvarf frá átökum auk þess sem þær urðu hluti 

af félagslegu kerfi sem fólst meðal annars í því að næra börn og bæta heilsu þeirra. 
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Búðir hafa því allt frá upphafi gegnt því hlutverki að vera tilbreyting frá daglegu lífi 

barna en þó með menntunargildi í huga þar sem beitt er óformlegum og 

óhefðbundnum aðferðum við nám.    

 Skólabúðir og þróun náms 2.1.3

Skólabúðir spruttu upp úr hugmyndum um framsækna menntun (e. progressive 

education) (Donaldson, 1967) byggða á kennslu þar sem óformleg og formleg menntun 

er tvinnuð saman (Kohn, 2008). Hugmyndirnar voru að hluta sóttar í smiðju Johns 

Dewey en talsmenn þessara hugmynda voru gagnrýnir á hefðbundnu námi sem yfirleitt 

einkenndist af akademískri menntun (Jensen og Guthrie, 2005). Búðirnar áttu að verða 

samfélög barna þar sem börnin voru framleiðendur, neytendur, borgarar, 

skipuleggjendur og framkvæmdaaðilar. Gengið var út frá hugmyndum um athafnasemi 

(e. activity) nemenda en búðirnar höfðu litla tengingu við formlega skólanámskrá. Því 

voru stærðfræði og vísindi aldrei nefnd, þó að aðferðir sem einkenna stærðfræði og 

vísindi væru í raun mikið notaðar (Donaldson, 1967). Frumkvöðlar slíkra skólabúða voru 

gjarnan kennarar, læknar og prestar en síðan tóku aðrir við og notuðu 

hugmyndafræðina fyrir aðra markhópa, með misjöfnum áherslum og tilgangi 

(Meadows, 1995).  

Af Norðurlöndum voru það Danir sem fyrstir stofnuðu skólabúðir árið 1929. Ári 

seinna stofnuðu Norðmenn fyrstu skólabúðir sínar (Menntamálaráðuneytið, 1988). Hins 

vegar er blæbrigðamunur á því hvernig skólabúðir eru skilgreindar í nágrannalöndum 

okkar og í vestrænum ríkjum, hvernig staðið er að þeim og hvernig orðræðan er í 

kringum þær. 

Hér á eftir er fjallað um þróun skólabúða í Bandaríkjunum og nokkrum öðrum 

vestrænum ríkjum, en einkum stöðu skólabúða á Norðurlöndum því þangað sækjum við 

gjarnan okkar fyrirmyndir í flestu.  

2.1.3.1 Þróun skólabúða í Bandaríkjunum  

Á sjötta áratug síðustu aldar tók hugtakið útinám að mestu leyti yfir í umræðum um 

menntun í skólabúðum í Bandaríkjunum. Síðar komu hugtök eins og staðbundnar búðir, 

útinám og útirannsóknarstofa, útiskóli, skóli í skógi, og jafnvel útimenntunar-

rannsóknarstofa. Það er mikilvægt að hafa í huga að ný hugtök útrýmdu hugtakinu 

búðir að mestu og farið var að nota hugtakið skóli í staðinn. Þessa þróun í 

hugtakanotkun má líklega rekja til þess að Rússar urðu fyrri til í geimferðakapphlaupi 

þjóðanna er Spútnik fór á sporbaug um jörðu árið 1957 (Donaldson, 1967). 

Bandaríkjamenn hrukku við og fóru að hafa áhyggjur af því að menntun þeirra væri ekki 
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nægilega góð og varð þetta til þess að aukin áhersla var lögð á bóklegt nám og 

breytingar urðu á menntastefnu Bandaríkjanna sem síðar bárust einnig til Evrópu 

(Donaldson, 1967; Gestur Guðmundsson, 2008). Ekki var lengur lögð áhersla á útiveru, 

hópeflisleiki, félagsþroska, skemmtun og lausnaleit í búðum, heldur átti starfið að vera 

bóklegra og meiri áhersla á inntak fræðigreina (Donaldson og Goering, 1970). 

Með þessum breyttu áherslum í menntamálum í Bandaríkjunum var til dæmis farið 

fram á að skólastjórnendur skilgreindu og réttlættu vettvangsferðir með formlega 

skrifaðri kennslunámskrá og átti það einnig við um skólabúðir. Gönguferð í náttúrunni 

mátti þannig ekki lengur vera bara tilfallandi eða bara hreyfing, heldur einnig nám, 

þannig að nemendum bæri í leiðinni að læra til dæmis plöntunöfn, öðlast líkamlega 

þjálfun og læra grundvallaratriði í hinni ungu vísindagrein vistfræði. Fagmenntaður 

tónmenntakennari á kvöldvöku myndi einnig auka gæði hennar (Donaldson, 1967; 

Parry, 2015).   

Á sjöunda og áttunda áratugnum fóru kennarar, sem sjálfir höfðu reynslu af 

sumarbúðum, að óska eftir því að nemendur grunnskólanna fengju tækifæri til að 

upplifa þá reynslu sem skapaðist í starfi sumarbúða. Kennarar leigðu staði sem notaðir 

voru fyrir sumarbúðir til að fara meira út með nemendur því almennt höfðu skólar ekki 

yfir slíkum stöðum að ráða. Nemendur tóku þar virkan þátt í matargerð og þrifum á 

milli þess sem þeir stunduðu tómstundadagskrá á borð við gönguferðir, bátsferðir og 

bogfimi og lærðu um náttúruna. Við þetta skapaðist eins konar nostalgískt frelsi og 

sköpun var allsráðandi, engar reglur, engin viðmið bara það sem hentaði 

nemendahópnum (Donaldson, 1967; Parry, 2015).  

Á áttunda og níunda áratugnum breyttust áherslur á ný í menntunarþættinum í 

starfsemi búða í Bandaríkjunum. Krafist var breytinga í samræmi við ný viðhorf, blöndu 

kynþátta í starfi, kynjablandaðar búðir og breytta dagskrá. Fjölbreytni jókst í samræmi 

við þetta (Parry, 2015). Bandarískar skólabúðir hafa því þróast í rúma öld og eru nú að 

mestu útinám sem fram fer í búðum og skólum. Við þessa þróun hefur orðræðan breyst 

og er hugtakið skólabúðir ekki eins mikið notað í dag og áður. Í dag er fremur talað um 

útinám og að fara með nemendahópa í útilífsmiðstöðvar (e. outdoor center) (Jensen og 

Guthrie, 2005; Prouty, Panicucci og Collinson, 2007). Samkvæmt íslenskri orðabók (e.d.) 

er miðstöð aðalstöð, meginaðsetur, höfuðstöðvar; til dæmis miðstöð uppeldis og 

fræðslu. Bein þýðing á orðinu outdoor center er útimiðstöð, sem tíðkast ekki að nota á 

Íslandi. Hugtakið útilífsmiðstöð er betur þekkt hérlendis.  
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2.1.3.2 Staða skólabúða á Norðurlöndum og í nokkrum öðrum vestrænum ríkjum. 

Á Norðurlöndum eru skólabúðir gjarnan kallaðar lejerskole, leirskole, leirikoulua og 

lägerskola. Í Dansk-íslenskri orðabók (e.d.) er hugtakið lejr þýtt sem búðir, að tjalda eða 

reisa herbúðir. Hugtakið lejrskole er aftur á móti þýtt sem stutt námsdvöl skólabekkjar, 

einkum úti í sveit og eða bygging sem er ætluð fyrir stutta námsdvöl í sveit, skólabúðir. 

Upprunalega er orðið lejr, áður leje, staður þar sem maður gat hvílt sig eða sofið og 

merkingin þróaðist út í stað þar sem mörg tjöld eða braggar voru sett upp, oftast tengt 

skátum eða hernum (Politikens Nudansk ordbog: L-Å, 1991). Menntamálaráðuneyti 

Danmerkur skilgreinir skólabúðir þannig að í skólabúðum fari fram menntun sem varir í 

meira en einn skóladag og með að lágmarki einni gistinótt. Skólabúðirnar eru alltaf á 

öðrum stað en á skólalóðinni. Skólabúðir hafa þann tilgang að gefa nemendum tækifæri 

til að öðlast reynslu eða upplifun sem ekki er hægt að öðlast í formlegum skóla 

(Undervisningsministeriet, 1999). Í Danmörku sjá kennarar alfarið um ferðir í skólabúðir 

og fá ekki greitt aukalega fyrir slíkar ferðir. Skólinn leigir viðunandi stað og kennarar sjá 

svo um skipulagningu, matseld með börnunum, verkefni og gæslu. Almennt fara 

nemendur þrisvar á grunnskólagöngu sinni í slíkar skólabúðir. Þegar skólar þurfa að 

spara eru slíkar ferðir gjarnan lagðar af (Zite Langelund, munnleg heimild, 10. nóvember 

2006). Í Danmörku er einnig rík hefð fyrir því að fara með leikskólabörn og 

grunnskólabörn í frítímastarf í það sem Danir kalla koloni. Dvöl í koloni er skilgreind sem 

afþreyingarferð fyrir börn og ungmenni á vegum stofnana og er slík ferð almennt að 

lágmarki ein gistinótt og í nokkurri fjarlægð frá skóla (BUPL, 2016). Orðið koloni er 

ættað úr latínu og þýðir landbúnaður (Den danske ordbog, e.d.). Samkvæmt Dansk-

íslenskri orðabók (e.d.) þýðir koloni 1) nýlenda, 2) samfélag, hópur, 3) búðir. Orðið 

feriekoloni þýðir sumarbúðir fyrir börn.  

Á heimasíðu samtaka skólabúða í Noregi kemur fram að starf skólabúða sé byggt á 

þremur meginstoðum: náttúrupplifun, námi, og gleði. Til að staður geti flokkast sem 

skólabúðir þurfa nemendur að gista þar að lágmarki þrjár nætur. Samtök skólabúða í 

Noregi vinna að því að dvöl í skólabúðum verði lögbundin í landinu (Norsk 

leirskoleforening, e.d.-c) og er þar litið á dvöl í skólabúðum sem hluta af 

grunnskólamenntun. Kennsla í skólabúðum á að taka mið af aðalnámskrá hverju sinni. Í 

skólabúðum er leitast við að veita nemendum góða náttúruupplifun, unnið er að því að 

auka skilning á náttúrunni með einfaldri útivist og þverfaglegum verkefnum þar sem 

nemendur eru virkir þátttakendur. Skólabúðirnar veita nemendum tækifæri til að auka 

félagsþroska og samvinnu og upplifa sigra. Stefnt er að því að skólabúðirnar séu 

vettvangur lærdóms til að ná hæfnimarkmiðum skólanámskrár með því að hvetja og 
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ögra til frekari lærdóms (Norsk leirskoleforening, e.d.-a). Með dvöl í skólabúðum er 

talið að norska útivistarhefðin sé tryggð, því þar er hún kynnt fyrir nýjum kynslóðum 

(Norsk leirskoleforening, e.d.-b).   

Á heimasíðu samtaka skólabúða í Finnlandi kemur fram að skólabúðir séu starfsemi 

utan skólans sem kennarar, nemendur og foreldrar skipuleggja saman. Skólabúðir 

samanstanda af þremur þáttum: undirbúningi, framkvæmd og eftirfylgni. Þar er 

hugtakið skólabúðir skilgreint á ýmsa vegu, en algengt er að skólabúðir þar standi í 2–5 

daga. Skólastarf og dvöl í búðum er einnig samtvinnað, og kenningum og starfi er 

blandað saman. Í skólabúðunum takast nemendur á við verkefni sem þeir hafa lesið sér 

til um í skólanum og starf nemandans er í brennidepli. Félagsfærni nemenda eykst við 

mikla samveru í skólabúðum, dvölin styrkir nemendahópinn og veitir honum 

ógleymanlegar minningar. Þá veita skólabúðirnar kennurum tækifæri til að kynnast 

nemendum sínum í nýju umhverfi. Nemendum er valfrjálst að taka þátt í skólabúðum, 

en þeir þurfa að vera við nám í skólanum ef þeir fara ekki með í skólabúðirnar. Starf 

skólabúða á alltaf að vera byggt á aðalnámskrá þar í landi. Árið 2016 kom út ný 

aðalnámskrá í Finnlandi þar sem gildi skólabúða er áréttað. Skólar eru hvattir til að nýta 

sér ólíkar námsaðferðir, nota styrkleika skólabúða og auka þátttöku í þeim 

(Suomenleirikouluyhdistys, 2017). 

Samkvæmt munnlegri heimild (Hans Larsson, munnleg heimild, 8. júlí 2014) fer ekki 

mikið fyrir skólabúðum í Svíþjóð. Talið er að starfsemi samtaka skólabúða liggi að mestu 

leyti niðri. Á móti hefur aukist starfsemi náttúruskóla sem taka á móti nemendum í 

dagsheimsóknir án næturgistingar. Í Danmörku, Noregi og Finnlandi virðast skólabúðir 

tengjast inntaki skólanámskrár.  

Í öðrum vestrænum löndum er einnig að finna skólabúðir og útilífsmiðstöðvar sem 

taka við skólahópum og verða hér tiltekin nokkur lönd sem skoðuð hafa verið.  

Í Ástralíu er hugtakið skólabúðir vel þekkt. Þar í landi er sterk hefð fyrir skólabúðum, 

en ekki eins mikil hefð fyrir sumarbúðum, sem skýrist meðal annars af því að sumarfrí 

skólabarna er þar yfir jólahátíðina og fjölskyldan er þá meira saman (Pulliam, 2005). 

Skólabúðir hafa þar líka verið reknar innan borgarmarka, til dæmis hafa verið reknar 

skólabúðir í almenningsgarði í miðborg Melbourne frá 1984 og teljast vera búðir í borg 

(e. urban camp). Markmiðið með því er að þar tengist borgin og sveitin böndum og 

verkefnin í búðunum tengjast menningu, menntun og afþreyingu sem borgin hefur upp 

á að bjóða (Urban camp Melbourne, 2009). Hugtakið skólabúðir er notað á Nýja-

Sjálandi yfir sameiginlegar ferðir nemenda og kennara í búðir, sem eru taldar vera 
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ómissandi þáttur í skólastarfinu. Árið 1949 fékkst opinbert samþykki frá stjórnvöldum 

landsins fyrir skólabúðum í landinu (Lynch, 2006).  

Í Slóveníu er litið á skólabúðir sem mikilvægan þátt í skólastarfi. Þar eru reknar 

útilífsmiðstöðvar af ríkinu sem uppeldismenntað starfsfólk og grunnskólakennarar 

starfa við til að framfylgja aðalnámskrá. Þar er unnið með náttúruvísindi, félagsvísindi 

og íþróttir. Grunnskólum landsins ber að skipuleggja að lágmarki tvær vettvangsferðir 

út í náttúruna á ári. Gjaldi er stillt í hóf fyrir foreldra þar sem menntamálaráðuneytið 

styrkir stofnanirnar sem taka við nemendum í vettvangsferðir. Náttúruskólar voru 

stofnaðir árið 1963, en árið 1992 stofnaði ríkið miðstöðvar fyrir skóla og útimenntun, 

sem eru hluti af menntakerfi landsins, og er þar lögð áhersla á dagskrá úti í náttúrunni. 

Með breyttri aðalnámskrá árið 2011 var lögð aukin áhersla á að fara með börn í 

skólabúðir fjarri skóla, þar sem í Slóveníu er talið erfitt að framfylgja öllum markmiðum 

námskrár í skólastofunni. Áhersla er lögð á að nemendur fái tækifæri til að láta reyna á 

ýmsa færni og fái að takast á við verkefnin utandyra með fagkennslu. Einnig eru 

þverfagleg verkefni og skapandi verkefni á sviði félagsfærni og mannlegra samskipta. 

Útilífsmiðstöðvarnar vinna með ólík verkefni til að auka fjölbreytileika og val skólanna. 

Slíkar miðstöðvar eru gjarnan í gömlum byggingum þar sem fyrri starfsemi hefur verið 

lögð niður, til dæmis í þjálfunarstöðvum hersins og heimavistarskólum. 

Útilífsmiðstöðvarnar eru einnig notaðar fyrir aðra starfsemi, svo sem sumarbúðir, 

hópefli ýmissa hópa og útiskóla (Center for School and Outdoor Education, 2014–2017; 

Gradisar Bostjan, munnleg heimild, 10. september 2016).  

John Jorgenson, formaður Alþjóðlegra samtaka búða (International Camping 

Fellowship), er Kanadamaður sem hefur verið framkvæmdastjóri sumarbúða og 

útilífsmiðstöðva þar í landi síðastliðin 40 ár (Camp Tawingo, e.d.). Í Kanada þekkist það 

að sumarbúðir reki útilífsmiðstöðvar yfir vetramánuðina, þar sem skólahópar geta 

komið og tekið þátt í tómstundadagskrá og fengið fræðslu um náttúru og umhverfi, og 

nýtt aðstöðuna sem fyrir er. Um helgar geta síðan aðrir hópar nýtt útilífsmiðstöðina 

(Camp Tawingo, e.d.). Þetta er algeng þróun í Kanada, þar sem öll aðstaða er fyrir hendi 

til að taka á móti hópum. Áður fyrr hentuðu byggingar ekki fyrir vetrarheimsóknir, en 

með endurbótum hefur það breyst. Slíkar búðir eru almennt ekki kallaðar skólabúðir og 

er ástæðan fyrst og fremst sú að þar er ekki unnið að verkefnum eftir skólanámskrá. 

Slíkar búðir þekkjast þó eitthvað í Kanada, en annars er starf búða í Kanada yfirleitt á 

sviði úti- og ævintýramenntunar (John Jorgenson, munnleg heimild, 10. júní 2016). 

Síðustu ár hafa tískustraumar einkennt hið óhefðbundna nám í búðum, og þar hefur 

ævintýranám (e. adventure education), verið vinsælt en í því eru oftast verkefni tengd 
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óvissu, hópefli og áskorunum. Þar má til dæmis nefna lág- og háþrautabrautir sem 

tíðkast víða í dag (Bentsen, Andkjær og Ejbye-Ernst, 2009). Ævintýranám fer nær alltaf 

fram í náttúrulegu umhverfi og miðar að því að auka líkamlega færni nemenda og efla 

samskiptafærni þeirra (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012). Ævintýranám má rekja til 

Kurt Hahn, stofnanda Outward Bound-skólanna í Englandi um 1940. Outward Bound-

skólarnir eru taldir hafa fært hugmyndir búða og útimenntunar á nýtt stig. Við 

hefðbundið starf búða bættust verkefni sem einkenndust af spennu eða áhættu og gáfu 

óvænta útkomu. Í ævintýranámi næst líkamlegur, andlegur og tilfinningalegur árangur 

sem nær útilokað er að ná inni í skólastofu (Ewer og Garvey, 2007) og það voru í raun 

búðir sem ruddu braut útinámi, sem síðan þróaðist í ævintýranám. Í dag vilja 

fræðimenn meina að ekki sé hægt að aðskilja þetta þrennt, það er búðir, útinám og 

ævintýranám, heldur hafi það áhrif hvað á annað (Prouty, Panicucci og Collinson, 2007).  

Í dag er algengt að búðir starfi allan ársins hring, og þar sé boðið upp á 

leiðtogaþjálfun, áskoranir, námskeið og umhverfismenntun. Sumar- og skólabúðir eiga 

sér svipaðan uppruna, hafa sömu markmið og eru oft á sömu stöðum. Nú hafa búðir 

færst frá því að hafa einungis afþreyingar- og félagslegt gildi fyrir börn yfir í að vera 

stofnanir sem samræmast formlegri menntun (Linda Pulliam, munnleg heimild, 29. 

mars 2014).  

Þróun skólabúða virðist haldast í hendur við þróun sumarbúða bæði í 

Bandaríkjunum og Evrópu. Starfsemi skólabúða virðist hafa fylgt áherslum í menntun 

hverju sinni og þróun á sviði formlegs og óformlegs náms. Hugmyndir, kenningar og 

straumar hafa borist frá Evrópu til Bandaríkjanna og öfugt og starfsemi búða hefur 

einkennst af því sem talið hefur verið best fyrir börn og ungmenni hverju sinni. Það 

hvort starf skólabúða tengist menntastefnu stjórnvalda og hvort ríkisvaldið hefur bein 

afskipti af starfsemi þeirra eða ekki er mismunandi eftir löndum. Þá er einnig 

mismunandi hvort gerð er krafa um að þar fari fram formlegt nám, rökstutt með 

tengingu við aðalnámskrá skyldunáms, eða hvort skólar geti nýtt útilífsmiðstöðvar þar 

sem áhersla er lögð á óformlegt nám án þess að standa þurfi skil á því hvernig það fellur 

að opinberri aðalnámskrá. Svo virðist sem áhersla á útivist og kennslu utandyra á 

síðasta áratug hafi færst yfir til skólabúðanna. Þó að þær séu fremur kallaðar 

útilífsmiðstöðvar en skólabúðir í Bandaríkjunum og Kanada hafa þær enn 

menntunargildið að leiðarljósi þó áherslan á óformlegt nám sé frekar ríkjandi um þessar 

mundir. 
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2.2 Félagsfærni, félagsþroski, jafningjasambönd (félagslegt nám) 

Eins og sjá má í hugmyndafræði og þróun búða hefur áhersla á félagsþroska, samskipti 

og jafningjasambönd verið mikilvæg í starfi þeirra. Markmið búða einkennast oft af því 

að það er ætlast til þess að félagsfærni nemenda eflist við þátttöku í þeim. Einnig eru 

aðrir þættir mikilvægir í starfsemi búða, svo sem útinám, reynsla, hópefli, menntun og 

hreyfing, en ekki verður hægt að gera öllum þeim kenningum skil í þessari ritgerð. Því 

hefur verið kosið að líta aðallega á kenningar fræðimanna um félagsfærni, félagsþroska 

og jafningjasambönd þar sem starf ungmenna- og tómstundabúða miðar mjög að því að 

efla félagsþroska nemenda. Kafli 2.2 fjallar því um félagsfærnikenningar, mikilvægi 

félagsþroska og jafningjasambönd.  

 Félagsfærni 2.2.1

Þegar aðalnámskrá grunnskóla er skoðuð kemur í ljós að áhersla á félagslegan þroska er 

nokkuð mikil, en þar kemur meðal annars eftirfarandi fram:  

Félagsfærni miðar að því að geta átt jákvæð og árangursrík samskipti við 

aðra. Heilbrigð sjálfsmynd er grundvöllur félagsfærni. Börn með góða 

félagsfærni eru líklegri til að eiga frumkvæði að samskiptum, viðhalda þeim 

og aðlaga sig breyttum aðstæðum. Þroskuð félagsfærni er grunnur að 

lífshamingju og lífsfyllingu hvers einstaklings.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 37). 

Það verður því skoðað nánar hvaða þættir einkenna helst góða félagsfærni. Misjafnt 

er hvort fræðimenn noti hugtakið félagsfærni (e. social skills) eða félagshæfni (e. social 

competence). Ekki verður gerður greinarmunur á þeim hugtökum í þessari ritgerð, 

heldur eingöngu notað hugtakið félagsfærni.  

Skólinn er þýðingarmikill þegar kemur að því að byggja upp félagsfærni hjá börnum 

en góð félagsfærni er grundvöllur góðra samskipta við annað fólk. Flest eigum við í 

daglegum samskiptum við aðra, og þar reynir á traust, gagnkvæma virðingu, 

ábyrgðarkennd, réttlætiskennd, tillitssemi, hjálpsemi, umburðarlyndi og umhyggju 

(Cristophersen og Mortweet, 2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Owen Hargie 

(2006) telur að félagsfærni sé grundvöllurinn að velferð einstaklings og skilgreinir hann 

félagsfærni út frá kenningum ýmissa fræðimanna í bókinni The Handbook of 

Communications Skills. Skilgreining hans á félagsfærni er þessi: „ferli þar sem 

einstaklingur beitir lærðri, og stýrðri, markmiðsdrifinni, samtengdri félagslegri hegðun 

sem er viðeigandi í gefnum aðstæðum“ (Hargie, 2006, bls. 13). Félagsfær einstaklingur 
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býr því yfir getu og þekkingu til að sýna ákveðna hegðun (Hargie, 2006). Ljóst er því út 

frá kenningum Hargie að félagsfærni skiptir miklu máli í samskiptum okkar og er öllum 

mikilvæg. Félagsfærni hefur áhrif á það hvernig okkur tekst í daglegu lífi að takast á við 

dagleg verkefni, hvort sem þau eru verkleg eða tengjast samskiptum. Eftir því sem 

félagsfærnin er betri verður tilfinningalíf okkar í betra jafnvægi (Bee og Boyd, 2004). 

Svipaðar niðurstöður um félagsfærni hafa fengist í íslenskum rannsóknum. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007), rannsakandi og prófessor í uppeldis- og menntunarfræðum, 

notar hugtökin félagshæfni og félagsþroski sem yfirhugtök um skilning fólks á 

samskiptum og hæfni þess til samskipta auk siðferðiskenndar og skilnings, til dæmis á 

siðum og venjum fólks. Hún notar samskiptahæfni sem hugtak yfir hugsun um 

samskipti, og hugmyndir um það hvernig megi leysa ágreiningsmál. Einnig eigi það við 

um athafnir og hegðun. Hún gengur út frá því að grunnurinn að góðum samskiptum sé 

hæfnin til að geta sett sig í spor annarra og geta til að samhæfa mismunandi sjónarmið. 

Samkvæmt Steve Duck (1991) og Hargie (2006) hafa félagsfræðingar haldið því fram 

að hægt sé að þjálfa félagsfærni hjá flestum einstaklingum með markvissri þjálfun og 

hefur slík þjálfun skilað góðum árangri. Börn í yngri bekkjum grunnskóla sem hafa góða 

félagsfærni eru líklegri til að vera vinsæl á meðal jafninga sinna og ólíklegri til að sýna af 

sér neikvæða hegðun í skólanum en nemendur með litla félagsfærni (Blandon, Calkins, 

Grimm, Keane og O‘Brien, 2010). Félagsfærni gerir börnum kleift að eiga í jákvæðum 

vinasamböndum, hún eykur vinsældir þeirra og þau ná almennt betri námsárangri. 

Skortur á félagsfærni getur haft þveröfug áhrif (Walker, Colvin og Ramsey, 1995).   

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2011) bendir á mikilvægi góðrar félagsfærni fyrir 

framtíðina í bók sinni Virðing og umhyggja: ákall 21. aldar. Þar segir hún að erlendar 

rannsóknir hafi sýnt að samskipti skólabarna hafi áhrif á það hvernig nemendum vegni á 

unglingsárum og seinna á lífsleiðinni. Meiri líkur séu á að þeir sem hafi lélega 

félagsfærni flosni upp úr skóla og sýni andfélagslega hegðun og verði í áhættuhóp hvað 

varðar aðlögun að samfélaginu síðar meir. Innlendar rannsóknir hennar á 

samskiptahæfni og vímuefnaneyslu benda til svipaðra niðurstaðna. Þá sýndi rannsókn 

hennar á tólf ára börnum að þau sem hefðu meiri samskiptahæfni sýndu betri 

námsárangur en þau sem hefðu lakari samskiptahæfni. Þetta styðja einmitt niðurstöður 

annarra rannsókna, að tengsl séu á milli góðrar félagsfærni og námsárangurs (Chen, 

Huang, Chang, Wang og Li, 2010; Odom, McConnel og Brown, 2008). 
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 Félagsþroski og búðir 2.2.2

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þremur rannsóknum sem tengjast félagsþroska og 

starfi búða. Rannsóknir hafa bent til þess að þátttaka í búðum styrki meðal annars 

félagsþroska barna og ungmenna.  

Háskólinn í Waterloo í Kanada, og samtök búða í Kanada rannsökuðu árangur 

sumarbúða þar í landi. Markmiðið var að kanna hvaða reynslu þátttakendur hefðu eftir 

dvöl í sumarbúðum. Þátttakendur í rannsókninni voru stjórnendur, börn og unglingar 

sem voru að koma í fyrsta sinn og þeir sem höfðu komið áður í búðir. Rannsakendur 

leituðust við að svara þeirri spurningu hvort dvöl í búðum hefði hjálpað börnum að 

mynda sterkara félagslegt net. Eftir 65 viðtöl við stjórnendur sumarbúða komu fram 

fimm aðalþemu hvað varðaði þroska þátttakenda. Þemun voru félagsleg aðlögun, meira 

sjálfstraust, umhverfisvitund, tilfinningagreind, persónulegur þroski og breytt viðhorf 

gagnvart hreyfingu. Rannsakendur mældu í framhaldinu þroska þátttakenda á þessum 

sviðum ásamt því að reyna að átta sig á hvað það væri sem þátttakendur hefðu upplifað 

sem jákvæðan árangur af þátttöku í búðum. Leiðbeinendur búðanna fylgdust síðan með 

hegðun, viðhorfum og gildum þátttakenda á meðan á dvöl þeirra stóð. Niðurstöður 

voru jákvæðar á allan hátt og þátttakendur höfðu þroskast á öllum sviðum um 50–70%, 

því eldri sem þeir voru, þeim mun meiri varð þroskinn. Viðhorf til hreyfingar breyttist 

þó minna hjá stúlkum en drengjum. Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa gefið skýra 

mynd af mikilvægum þroska sem þátttaka í sumarbúum getur veitt þátttakendum 

(Glover, Chapeskie, Mock, Mannell og Feldberg, 2011).  

Tveimur árum seinna gerðu sömu aðilar aðra rannsókn með sömu þemu og þá voru 

foreldrar þátttakenda spurðir. Helstu niðurstöður í þeirri rannsókn voru að eldri 

þátttakendur virtust sýna meiri breytingar á viðhorfum og hegðun en þeir yngri. Börn 

sem dvelja lengur í sumarbúðum sýna jákvæðari breytingar á þroska en önnur. Margar 

stúlkur sýna verulega mikla breytingu á félagslegri aðlögun og hegðun í samræmi við 

réttindi og skyldur borgara. Þeir þátttakendur sem koma aftur í sumarbúðir virðast sýna 

jákvæðari breytingar en þeir sem koma í fyrsta sinn (Glover, Chapeskie, Mock, Mannell 

og Feldberg, 2013).  

Lainey Collins (2006), fyrrverandi stjórnandi sumarbúða, hefur lengi haft mikinn 

áhuga á starfi sumarbúða og mikilvægi hópavinnu. Hann gerði rannsókn út frá eigin 

reynslu, upplifun og skoðunum á því að þátttakendur þroskist við þátttöku í 

sumarbúðum. Hann hafði áhuga á að vita hvaða reynsla þátttakendum þætti mikilvæg 

eftir dvöl í sumarbúðum. Í ljós kom að sú tilfinning að tilheyra samfélagi sumarbúða 

stóð upp úr, tengsl sem þátttakendur mynduðu við jafninga sína, og jákvæð tilfinning 
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fyrir afrekum sem þeir unnu á meðan á dvöl stóð. Ástæðan fyrir því að vinasambönd 

styrkjast mikið í búðum er að hluta til sú að þátttakendur eru saman allan sólarhringinn. 

Búðir eru nefnilega sérstakt fyrirbrigði, þar sem samskipti einstaklinga verða önnur en í 

hversdagsleikanum og það er það sem skiptir máli. Niðurstöður rannsóknar Collins 

benda til þess að hópefli sé nauðsynlegt í staðbundnum búðum þar sem leitast er við að 

örva félagslegan og tilfinningalegan þroska þátttakenda.  

Því lengur sem börn og ungmenni dvelja saman, þeim mun meiri árangur næst í 

þeim þáttum sem eru mikilvægir í starfi búða.  

 Jafningjasambönd og búðir 2.2.3

Jafningjasambönd skipta börn og ungmenni miklu máli og er dvöl í búðum því kjörinn 

vettvangur til að stuðla að og þroska jafningjasambönd nemenda.   

Karla A. Henderson, prófessor við North Carolina-ríkisháskólann í Bandaríkjunum, er 

meðal þeirra sem hafa helgað líf sitt starfi búða og rannsóknum á þeim. Hún hefur gefið 

út fjölda greina og birt rannsóknir sem hún hefur gert á starfsemi búða. Hún dró saman 

niðurstöður nokkurra rannsókna í grein sinni Peer Relationships and Camp (Henderson, 

2012). Hún fullyrðir að búðir skapi sérstakt tækifæri fyrir ungt fólk til að þroska með sér 

jákvæð jafningjasambönd, en slík sambönd eru lykilatriði í þroska ungmenna. 

Félagsfærni felur í sér margvíslega þætti, svo sem umhyggju, stuðning og félagsskap við 

fullorðna, svo og jafnaldrasamskipti, samvinnu og hæfni í hópavinnu (Henderson, 

2012). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á búðum og árangri þeirra, og margar hafa 

leitt í ljós að félagsfærni eykst í búðum. Barry Garst og Franklin Bruce (2003) gerðu 

rannsókn á árangri í starfsemi búða á árunum 1995–1998 meðal 9–13 ára barna og 

foreldra þeirra, en 8118 börn tóku þátt í rannsókninni. Í ljós kom að það að eignast nýja 

vini væri það mikilvægasta við að fara í búðir. Þátttakendur trúðu því að það hjálpaði 

þeim að þroska nánara vinasamband við fólk sem það þekkti fyrir, bætti 

samskiptahæfni þeirra og gæfi þeim tækifæri til að sjá heiminn fyrir utan heimabæ sinn. 

Því sama komust Mary Arnold, Virginia Bourdeau og Janet Nagele (2005) að þegar 

þær rannsökuðu 849 þátttakendur á aldrinum 9–15 ára í þrettán búðum. Í ljós kom að 

helsti árangur búða virtist felast í tækifærinu til að hitta nýtt fólk og eignast nýja vini. 

Þátttakendum fannst dvölin hafa hjálpað þeim að starfa saman í hópi og þeim fannst 

auðveldara eftir dvölina að tala við aðra og leysa ágreining. Örlítill munur var á stúlkum 

og drengjum, þar sem samvinnuhæfni stúlknanna jókst meira.  



34 

Smith, Steel og Gidlow (2010) komust að þeirri niðurstöðu að skólabúðir þættu fyrst 

og fremst skemmtilegar. Sú félagsleg reynsla sem þar fengist gæfi þátttakendum 

tækifæri til að upplifa jafningja sína í öðru umhverfi en því daglega. Samkvæmt þeim 

eru skólabúðir líka ný og öðruvísi reynsla. Upplifunin er önnur og öðruvísi en 

þátttakendur þekkja úr daglegu lífi heima fyrir og frá eigin skóla. Þessi upplifun skiptist 

aðallega í tvennt: verkefnin sem þeir tóku þátt í og félagslega reynslan skapar þeim 

tækifæri til að stækka tengslanet sitt meðal jafningja. Þátttakendum fannst þeir vera 

meira þeir sjálfir í búðunum, meira ekta en í skólaumhverfinu. Þá stuðla skólabúðir að 

blöndun þar sem allir geta verið með öllum. Einnig veita búðir tímabundið hlé á 

venjulegu lífi nemenda því þær gefa tækifæri til að setja til hliðar það sem einkennir 

hverdagsleika þeirra, til dæmis áhyggjur, foreldra, síma og fleira. Það er mikilvægt að 

skapa einstakt félagslegt umhverfi til að þróa vináttu hjá ungu fólki, því það skiptir 

unglinga meira máli með hverjum þeir eru, til dæmis í útivist, en hvað þeir eru að gera 

eða hvar þeir voru. Það að vera einfaldlega með vinum sínum skiptir flesta unglinga 

mestu máli. Unglingar eru uppteknir af því að kanna hverjir þeir eru og skólabúðir veita 

þeim tækifæri til þess að finna sjálfa sig. Skólabúðir skapa rými, en án aðgreiningar, fyrir 

ungt fólk til að prófa nýjan félagsskap og auka skilning sinn á félagslegri tilveru sinni. Vel 

skipulagðar skólabúðir veita nemendum tækifæri til að sjá aðra í nýju ljósi og 

hugsanlega sjálfa sig einnig.  

Nemendur geta því notað drjúgan tíma með samnemendum við óhefðbundnar 

aðstæður, fengið tækifæri til að eignast nýja vini og eflt jafningjasamfélagið í 

tímabundnu samfélagi búðanna.  

2.3 Aðalnámskrá og búðir  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013, sem er byggð á lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) kemur fram að markmið grunnskóla samkvæmt lögum sé tvíþætt: „Annars 

vegar almenn menntun sem stuðlar að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku 

þeirra í lýðræðisþjóðfélagi og hins vegar það hlutverk að búa nemendur undir þátttöku í 

atvinnulífinu og frekara nám“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 34). 

Aðalnámskrá grunnskóla er leiðarvísir um skólastarf á Íslandi og með nýrri útgáfu 

aðalnámskrár 2011 og 2013 eru kynntir fjórtán áhersluþættir menntunar sem koma 

fram í grunnskólalögum, sex grunnþættir menntunar og lykilhæfni í fimm flokkum sem 

nemendur eiga rétt á að fá tækifæri til að efla á námsárum sínum í grunnskóla.  

Í 24. grein grunnskólalaga (lög um grunnskóla, nr. 91/2008) koma fram 

áhersluþættir náms og kennslu. Þættirnir snúa að sjálfsvitund, siðgæðisvitund, 
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borgaravitund, félagsvitund, félagsfærni, rökhugsun og gagnrýnni hugsun, andlegri og 

líkamlegri velferð, færni í nýtingu íslensku í námi, skapandi og frjóu starfi, verklegri 

færni, leik, frumkvöðlanámi og nýsköpun, jafnvægi milli verklegs og bóklegs náms, 

viðfangsefnum daglegs lífs, því að búa kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, því 

að afla leikni og þekkingar eftir ýmsum leiðum og að náms- og starfsfræðslu. Þessir 

áhersluþættir eru ekki bundnir einstökum námsgreinum eða námssviðum en eiga að 

vera leiðarljós í formlegri og óformlegri menntun barna og unglinga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Áhersluþættirnir fjórtán lúta margir að þeim þáttum 

sem búðir hafa verið að leitast við að sinna. Það er því margt sameiginlegt í 

hugmyndafræði búða og áhersluþáttum grunnskólalaga sem aðalnámskrá gerir grein 

fyrir.  

Grunnþættirnir sex sem fjallað er um eiga allir að snúast um framtíðarsýn 

einstaklinga, getu þeirra og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda 

samfélaginu, breyta því og þróa. Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt skólastarf og 

þannig endurspeglast til dæmis í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). „Grunnþættirnir snúast um læsi á 

samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn læri að byggja sig upp 

andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). Grunnþættirnir eru háðir hver öðrum en hafa 

hver sín sérkenni og tengjast innbyrðis í menntun og skólastarfi. Þeir eru eftirtaldir og 

eru útskýrðir á bls. 18–24 í aðalnámskrá: Læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Grunnþættirnir tengjast einnig á margan hátt 

hugmyndafræði búða, eins og fram kom í kafla 2.1. 

Í aðalnámskrá eru einnig kynntir fimm flokkar lykilhæfni sem börn og ungmenni eiga 

að öðlast og eiga að undirbúa þau undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og færa 

þeim getu til að nýta sér styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar 

þar að kemur (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Fyrir hvern flokk eru 

skilgreind hæfniviðmið við lok 4., 7. og 10. bekkjar og getur hver skóli skipulagt hvernig 

hann stuðlar að því að nemandi nái hæfniviðmiðum. Mikilvægt er að skapa hvetjandi 

námsumhverfi þar sem nemendur finna til öryggis og geta notið hæfileika sinna. Skólinn 

þarf því að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir allra nemenda og hafa að 

leiðarljósi manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti. Erfitt getur verið fyrir kennara að 

meta lykilhæfni, þá sérstaklega það sem viðkemur siðgæði, siðferðislegum viðhorfum, 
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jafnrétti, lýðræði, mannréttindum og borgaravitund, og kemur jafnvel ekki í ljós fyrr en 

seinna á lífsleiðinni hvernig tókst til (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Viðmið um mat á lykilhæfni í grunnskóla eru sett fram í fimm liðum sem eru 

sameiginlegir öllum námssviðum: 

 Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir 

munnlega, skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og 

leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í 

samræðum og rökræðum. 

 Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni 

nemenda til að beita þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til 

að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og 

röksemdafærslu. 

 Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir 

leiðsögn. 

 Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, 

úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og 

gagnrýninn hátt. 

 Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin 

vinnubrögð og frammistöðu.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 55)  

Samkvæmt aðalnámskrá er mikilvægt að nemandinn geri sér grein fyrir styrkleikum 

sínum, verkþekkingu og verklegri færni. Almenn menntun styrkir þá hæfni 

einstaklingsins sem talin er nauðsynleg til að viðkomandi geti lifað og unnið í sátt við 

sjálfan sig, hafi möguleika á að þróast í og með umhverfi sínu og eigi möguleika á að 

bæta lífsskilyrði sín með því meðal annars að geta tekið meðvitaðar ákvarðanir og 

haldið áfram námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Því er ljóst að það er mikil áhersla lögð á félagsfærni og félagslega þætti í 

aðalnámskrá og ber skólum því skylda til að þjálfa börn í félagsfærni samkvæmt henni, 

það kemur fram í grunnþáttum menntunar, lykilhæfni og áhersluþáttum 

grunnskólalaga. Það er því mikilvægt að vanmeta ekki þann þátt. Eins og fram kemur í 

aðalnámskrá grunnskóla eru bernsku- og æskuár okkar mikilvæg skeið á lífsleiðinni og 

þau hafa tilgang, eru ekki bara undirbúningur undir frekara nám og störf. Þetta kemur 

skýrt fram í aðalnámskrá, en þar segir: „Í grunnskóla þarf að skapa skilyrði fyrir 

nemendur svo að þeir fái notið bernsku sinnar og efli með sér sjálfstraust og 
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félagsfærni, virki sköpunarkraft sinn og rækti skilning á manngildi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 32). 

Rannsóknir benda til þess að góð félagsfærni sé mikilvæg, eins og sjá má í köflunum 

hér að framan. Því er brýnt að skólinn sinni þessu veigamikla hlutverki. Samkvæmt 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er grunnskólanum skylt að mennta öll börn á 

árangursríkan hátt með fjölbreyttum námsleiðum út frá persónugerð, þroska, 

hæfileikum, getu og áhugasviðum hvers og eins. Jafnframt því þurfa börn að finna til 

öryggis, fá tækifæri til að nýta hæfileika sína og að þroskast. „Leikurinn er leið ungra 

barna til að læra á heiminn og læra um heiminn“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44). Því ber að nýta leikinn sem námsaðferð fyrir 

alla nemendur. Fjölbreytni í námi er hægt að ná fram til dæmis með því að virkja tengsl 

við nærumhverfið og tengja nám nemenda veruleikanum í nærumhverfinu svo það 

öðlist dýpri merkingu. „Þessi tenging snýr t.d að umhverfi, menningu, listum, íþróttum, 

félags- og tómstundastarfi og atvinnulífi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 46).  

Búðir eru kjörinn staður til að skapa aðstæður fyrir fjölbreyttar námsaðferðir og 

verkefni sem krefjast þess að nemandinn nái að samþætta þekkingu og leikni og geti 

tengt hana við daglegt líf, áhugamál og samskipti við aðra. Þá skapa búðir tækifæri til að 

taka þátt í formlegu og óformlegu starfi og tengja saman ýmsa þætti sem lögð er 

áhersla á í aðalnámskrá grunnskóla. Eins og sjá má í kafla 2.1 er yfirleitt lögð áhersla á 

leik, útinám, ævintýranám, reynslunám og félagsþroska í búðum og getur slík dvöl veitt 

skólum gott tækifæri til að sinna því hlutverki að þjálfa nemendur í ýmsum 

færniviðmiðum og auka þannig styrkleika hvers og eins, eins og aðalnámskrá kveður á 

um.  

Út frá þessu má velta fyrir sér hvernig kennarar mæta hinum flóknu og miklu 

kröfum um félagsfærni sem settar eru fram í aðalnámskrá grunnskóla. Samkvæmt 

námskránni skal nám miðast við getu einstaklinga og mæta þörfum þeirra. Því er 

mikilvægt að kennarinn þekki nemendur sína vel og fái tækifæri til að fylgjast með 

samskiptum þeirra á milli þegar meta þarf lykilhæfni þeirra. Í daglegu skólastarfi er ekki 

víst að næg tækifæri gefist til að þjálfa félagsfærni, kynnast nemendum náið og fylgjast 

vel með samskiptum þeirra. Í búðum fá kennarar tækifæri til að sjá nemendur sína í 

öðru ljósi og þar sem dagskrá er óhefðbundin og tími er rúmur gefst kjörið tækifæri til 

að þjálfa félagsfærni. Þar sem kennarar bera ekki ábyrgð á fræðslunni fá þeir gott 

tækifæri til að nálgast nemendur sína á annan hátt en venjulega. Í slíkum aðstæðum 

gefast góð tækifæri til að styrkja bönd milli kennara og nemenda.  
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Kennurum gefast því aukin tækifæri til að sjá styrkleika og veikleika nemenda sinna 

og gefur það þeim þannig aukna möguleika á að meta hæfni þeirra og vinna betur með 

þessa eiginleika þegar heim er komið. Þátttaka í búðum er því áhrifarík leið til að sinna 

þessu hlutverki og ein leið til að ná hæfnimarkmiðum aðalnámskrár.   
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3 Þróun búða á Íslandi 

Í þessum kafla verður farið yfir sögu og þróun búða á Íslandi og rætt um þau erlendu 

áhrif sem mótuðu þróunina. Reynt verður að skýra hvaða stefnur hafa haft áhrif á 

þróun skólabúða hérlendis og hvaða ytri þættir í samfélaginu hafa haft þar áhrif. Við 

gagnaöflun í þennan kafla var leitað heimilda í útgefnum bókum um efnið, í tímaritum, 

á netinu og með því að rýna í skjöl. Þá var haft samband símleiðis eða með 

tölvupóstsamskiptum við aðila sem hafa starfað eða starfa enn við búðir og leitað 

nánari upplýsinga um starf þeirra búða sem þeir hafa komið að.    

Sjá má í heimildum bóka um uppeldis- og menntamál hér á landi að erlendir 

straumar og áhrif bárust hingað að utan í upphafi 18. aldar á tímum upplýsingaaldar. 

Þegar Baldvin Einarsson dvaldi við nám í Kaupmannahöfn skrifaði hann um uppeldismál 

í tímaritið Ármann á Alþingi á árunum 1828–1832. Rómantísk þjóðernishyggja var þá 

ríkjandi og þeim hugmyndum fylgdi að það ætti að móta og þroska einstaklinginn frá 

fæðingu og ekki hindra börn við leik eða hýða þau. Baldvin var undir áhrifum erlendra 

fræðimanna í skrifum sínum, og þá einna helst Rousseaus (Baldvin Einarsson, 1995). 

Árið 1901 hafði Alþingi veitt ungum menntamanni, Guðmundi Finnbogasyni, tveggja 

ára styrk til að kynna sér uppeldis og menntamál erlendis. Guðmundur dvaldi í 

Skandinavíu og kynnti sér skólamál þar ásamt því að lesa það nýjasta sem gefið var út 

um menntamál annarra þjóða. Rit hans Lýðmenntun kom síðan út hér á landi árið 1903 

og markaði það tímamót í íslenskri alþýðufræðslu. Ritið var byggt á hugmyndum 

erlendis frá og þessi upplýsingaöflun Guðmundar lagði grunninn að íslensku skólakerfi í 

upphafi 20. aldar (Guðmundur Finnbogason, 1994).  

Jónas Jónsson frá Hriflu var einn þeirra manna sem fór utan til náms og kom heim 

árið 1909 mótaður af hugmyndafræðilegum hræringum í Evrópu sem tengdust vaxandi 

pólitískri virkni alþýðunnar. Hann heillaðist af nýjum straumum í uppeldisfræðum og 

kennslu sem voru að mótast á þessum tíma. Jónas varð þannig fyrir sterkum áhrifum 

eftir námsdvöl við lýðháskóla í Danmörku og verkamannaskóla í Bretlandi. 

Skólafyrirmyndir hans einkenndust af því að efla skyldi alþýðu til framfara, draga úr 

óhollum áhrifum borgarmenningar nútímasamfélagsins, þroska einstaklinginn og gera 

þegnana hæfa í nýju samfélagi. Árið 1911 varð Jónas ritstjóri Skinfaxa, sem er tímarit 

Ungmennafélags Íslands (UMFÍ). Skinfaxi var fyrsti opinberi ritvöllur Jónasar, þar kom 
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hann skoðunum sínum á framfæri og urðu þær sífellt pólitískari þegar á leið. Skrif 

Jónasar um uppeldi og skólamál einkenndust af því að uppeldið yrði að falla að íslensku 

eðli og að innlendum aðstæðum. Hann vildi sjá þjóðskóla rísa og starfa í sveitum 

landsins. Jónas taldi slíka skóla geta þroskað samvinnu og í sveitinni væru tækifæri til 

líkamlegrar vinnu sem ætti að efla þekkingu og kunnáttu nemenda og auka samhygð. 

Jónas taldi íþróttaiðkun mikilvæga því með henni lærðist samheldni og félagshyggja. Þá 

taldi hann íslenskar sveitir hinn eina sanna vettvang uppeldis í þjóðlegum anda. 

Hugmyndir Jónasar um skólamál voru að einhverju leyti undir áhrifum frá Guðmundi 

Finnbogasyni og einkenndust einnig af verkhyggju, en sú hugmyndafræði er einnig 

kennd við Dewey (Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, 2012). 

Jónas tók síðar sæti í ríkisstjórn og 1927 varð hann dómsmálaráðherra og yfirmaður 

skóla- og menntamála í landinu. Eitt af fyrstu verkum hans í embætti var að hrinda í 

framkvæmd hugsjón sinni um héraðsskóla [þjóðskóla] í landinu, en þeir voru gjarnan 

reistir þar sem jarðhiti var til staðar, til að auðvelda upphitun húsakynna og að auðvelt 

væri að stunda böð og líkamsrækt. Hugsjón hans var beint gegn borgaralegri menningu 

og valdi embættismanna, og skyldu í hverju héraði vera fjölbreyttar skóla- og 

íþróttamiðstöðvar. Átti starfið að sporna við flóttanum til borgarinnar (Hallgrímur 

Helgason, 2007).  

Jónas var undir áhrifum frá hugmyndafræði Grundtvigs, eins og margir aðrir á 

þessum tíma. Séra Grundtvig fæddist 1783 í Danmörku og var kominn af mikilli 

prestaætt. Hann er talinn vera faðir lýðháskólahugmyndarinnar, en fyrsti lýðháskólinn 

reis á Suður-Jótlandi 1844. Lýðháskólarnir áttu að vera stéttlausir og mennta fólk í að 

vera góðir borgarar. Grundvallarskoðanir Grundtvigs voru byggðar á mikilvægi 

kristindóms og fornnorræns þjóðaranda og var hann einnig undir áhrifum rómantísku 

stefnurnar. Hann trúði á borgaralegt frelsi og blómlegt þjóðlíf og það knúði hann áfram 

til að berjast fyrir alþýðuháskólum. Rödd fólks átti að heyrast, mennta átti alþýðuna 

sem yrði að þekkja sögu sína og leggja átti mikla áherslu á móðurmálið (Jón Jónsson, 

1902). Sumir telja hann vera mikilvægasta framlag Dana til evrópskra skólahugmynda 

(Myhre, 1999). 

Það er nokkuð ljóst að þrátt fyrir einangrun, fámenni og almenna fátækt fylgdust 

Íslendingar vel með því sem var að gerast erlendis og nýttu sér erlendar kenningar og 

strauma í uppeldis- og skólamálum hér á landi. Þessar hugmyndir áttu margt 

sameiginlegt með upphafshugmyndum manna um búðir, enda áttu þær sennilega 

sameiginlegar rætur í þeim kenningum og straumum sem einkenndu málefni uppeldis 

og skóla í vestrænum ríkjum á 19. öld og í upphafi 20. aldar.  
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2.4 Að senda börn í sveit 

Jónína Einarsdóttir (2012) skoðar þann sið að senda börn í sveit að sumri og þær 

ástæður sem lágu til þess að börn voru send á sumardvalarheimili hér áður fyrr í grein 

sinni Sendur í sveit.  

Viðtekin var sú skoðun að sveitavist barna fylgdi ávinningur fyrir samfélagið, 

fjölskylduna og barnið sem myndi njóta óspilltrar náttúru landsins, hreins fjallalofts, 

kjarnmikillar fæðu, samveru við dýrin, sveitamenningarinnar og möguleikans á að læra 

að vinna og að vera matvinnungur. Einstaklingar, félagasamtök, góðgerðarstofnanir og 

barnaverndaryfirvöld sameinuðust um að koma sem flestum börnum í sveitavist, ýmist 

á sveitabæjum eða sumardvalarheimilum. Vistin var talin sérlega mikilvæg fyrir 

afbrotabörn og börn sem bjuggu við erfiðar aðstæður, eins og fátækt, óreglu, lauslæti 

og veikindi. Heimildir benda til þess að mestan hluta 20. aldar hafi verið meira framboð 

af börnum sem vantaði sveitavist en sveitaheimilum sem vildu taka við þeim (Jónína 

Einarsdóttir, 2012). 

Sumardvöl var talin mikilvæg fyrir börn og færri börn en talin voru þurfa á dvöl að 

halda komust að í sveitum eða höfðu tækifæri til að dvelja hjá ættingjum. Með aukinni 

þéttbýlismyndun jókst þessi þörf stöðugt. Þar sem sveitaheimili landsins gátu ekki tekið 

við öllum þeim börnum sem senda átti í sveit yfir sumarmánuðina kom bersýnilega í ljós 

mikilvægi félagasamtaka á borð við KFUM og KFUK, Rauða krossins og kirkjunnar við að 

skapa sambærilegar aðstæður í sveit. Í seinni heimsstyrjöldinni jókst þessi þörf enn meir 

og lögðust allir á eitt að skapa sem flest tækifæri og að fjölga sumardvalarheimilum. 

Skipulegt átak átti sér stað hjá ríki og bæ til að koma sem flestum börnum í sveit eða á 

sumardvalarheimili, bæði til að forða þeim frá hugsanlegum loftárásum og óæskilegu 

líferni. Dvöldu börn gjarnan í tvo mánuði á slíku heimili. Háværar raddir voru um að 

ríkisvaldið kæmi á skipulögðu barnaverndarstarfi.  

Árið 1932 litu fyrstu lög um barnavernd (nr. 43/1932) dagsins ljós að norrænni 

fyrirmynd. Samkvæmt þeim áttu barnaverndarnefndir að hafa eftirlit með 

sumardvalarheimilum og hvort börn þyngdust ekki örugglega þar. Árið 1942 voru 

starfandi tíu sumardvalarheimili sem tóku við rúmlega 500 börnum og tæplega annar 

eins fjöldi fór á sveitaheimili. Börn komu að jafnaði hraustari og tápmeiri heim að 

hausti. Á eftirstríðsárunum var lenska að senda eldri börn til vinnu í sveitum en þeim 

yngri var boðin vist á sumardvalarheimili þar sem leikir og íþróttir einkenndu starfið, en 

þá þurfti leyfi menntamálaráðuneytisins til að reka sumardvalarheimili og um þau gilti 

35. gr. laga nr. 29/1947 um vernd barna og unglinga. Í lögunum kom fram að 

barnaverndarnefndir eða skólanefndir í þeirra stað skyldu hafa eftirlit með 

sumardvalarheimilum og hvort þau hefðu leyfi til starfseminnar. Undir lok sjöunda 

áratugarins varaði Barnaverndarnefnd Reykjavíkur við því að senda börn yngri en 6 ára 
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á sumardvalarheimili. Sumardvalarheimilin héldu áfram að starfa en við lok 20. aldar fór 

starfið að breytast, dvalartími varð styttri og greiðsla var innheimt og einkenndist 

starfið í auknum mæli af tómstundastarfi með sérstöku uppeldisgildi (Jónína 

Einarsdóttir, 2012).  

Af grein Jóhönnu Einarsdóttir að dæma var þróunin á Íslandi keimlík þeirri þróun 

sem átti sér stað annars staðar á Norðurlöndum og þegar hefur verið greint frá. 

Hugmyndir hafa greinilega borist hingað til lands um mikilvægi búða fyrir æsku landsins 

og Íslendingar ekki verið neinir eftirbátar nágrannaþjóðanna í slíkum rekstri. 

Sumardvalarheimili spruttu upp á vegum félagasamtaka til að bregðast við brýnni þörf 

og var upphafið að rekstri sumarbúða í þeirri mynd sem við þekkjum í dag.  

2.5 Sumarbúðir 

Upphaf sumarbúða á Íslandi má rekja til KFUM og KFUK. Í byrjun tuttugustu aldar var 

séra Friðrik Friðriksson nýkominn frá Danmörku, fullur af hugmyndum og með reynslu 

af æskulýðsstarfi. Hann átti stóran þátt í því æskulýðsstarfi sem fram fór í landinu 

næstu áratugina. Séra Friðrik stofnaði KFUM og KFUK árið 1899 á Íslandi og hvatti hann 

unga menn í KFUM til að hefja sumarbúðastarf hér á landi. Það var fyrir tilstuðlan hans 

að fyrstu sumarbúðirnar byrjuðu í Vatnaskógi og eru þær starfandi enn (KFUM og KFUK, 

2014).   

Þekktustu sumarbúðir á Íslandi í dag og flestar þeirra eru reknar af KFUM og KFUK 

en alls eru nú starfandi fimm sumarbúðir á þeirra vegum (KFUM og KFUK, 2017b). Þá 

hafa verið reknar sumarbúðir að Ástjörn á Norðurlandi í tæpa öld (Ástjörn, 2017a). 

Þjóðkirkjan rak lengi vel nokkrar sumarbúðir og rekur í dag búðir við Eiðavatn á 

Austurlandi (Kirkjumiðstöð Austurlands, e. d.). Skátar hafa um nokkurt skeið rekið 

sumarbúðir að Úlfljótsvatni (Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni, e.d). Reykjadalur rekur í 

dag sumarbúðir fyrir fötluð börn (Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, e.d.-a). Þá býðst 

íslenskum börnum að taka þátt í alþjóðlegum sumarbúðum á vegum Children’s 

International Summer Villages (CISV) úti um allan heim (CISV Iceland, e.d.). Hér á eftir 

verður farið yfir helstu þætti í sögu og starfsemi þeirra sumarbúða sem starfandi eru í 

dag en einnig er fjallað stuttlega um sumarbúðir sem reknar voru um nokkurt skeið. Það 

eru meðal annars sumarbúðir á vegum Kaþólsku kirkjunnar og Ævintýralands. Fjallað er 

um uppbyggingu fyrstu sumarbúða á Íslandi, búðanna í Vatnaskógi. Þá er ítarleg 

umfjöllun um uppbyggingu sumarbúða á Úlfljótsvatni til að gefa mynd af því hvernig 

uppbygging og þróun búða fór fram á þessum fyrstu árum. Ætla má að þessu hafi verið 

svipað háttað hjá fleiri aðilum sem ráku sumarbúðir á þessum tíma. 
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 Sumarbúðir KFUM og KFUK  2.5.1

Segja má að saga sumarbúða á Íslandi hefjist árið 1922, þegar hópur drengja á vegum 

KFUM fór í tveggja daga ferð út fyrir borgarmörkin. Veturinn eftir ræddu drengirnir um 

möguleika á að byggja upp starf fyrir sumarbúðir. Hugmyndir að þessum ferðum og 

upphafi sumarbúða bárust hingað til lands með séra Friðriki Friðrikssyni frá Danmörku. 

Séra Friðrik kynntist starfi sumarbúða á ferðum sínum um Danmörku og átti hann sér 

þann draum að til yrðu slíkar sumarbúðir fyrir drengi á Íslandi. Draumur hans varð að 

veruleika og fór hópur drengja í fyrstu sumardvölina í Vatnaskóg árið 1923 (Gyða 

Karlsdóttir, 1997; Sigurður Pálsson, 1983). Vatnaskógur var valinn af drengjunum 

sjálfum en séra Friðrik var ekki hlynntur þeirri hugmynd í upphafi því honum fannst 

staðurinn of langt í burtu frá lækni ef eitthvað kæmi fyrir en hann ákvað samt sem áður 

að styðja hugmynd þeirra.  

Fyrsta sumarið var gist í tjöldum og reist matartjald. Það kostaði töluvert bras og 

fyrirhöfn að koma drengjunum og útbúnaði þeirra upp í Vatnaskóg og var það gert á 

vélbát sem sigldi að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd og þaðan var farangur selfluttur á 

hestvögnum því enginn vegur var kominn fyrir Hvalfjörð (Sigurður Pálsson, 1983). 

Dagskráin einkenndist af mikilli útveru, gönguferðum, berjatínslu, leikjum, samveru, 

veiði, sögum, söngvum, kvöldvökum og guðsorði. Einu tímarnir sem voru skipulagðir 

voru matmálstímar og fánahylling, annars fundu strákarnir sér eitthvað að gera. Vorið 

1927 var síðan byrjað að safna fyrir svefnskála fyrir tilstuðlan drengja í KFUM. Skáli var 

byggður og fluttur á staðinn um sumarið og þar með hófst uppbygging sem stendur enn 

(Sigurður Pálsson, 1983). 

Í dag er dagskráin fjölbreytt, skipulögð og við allra hæfi og pláss er fyrir 95 drengi í 

einu (Vatnaskógur, 2017a, 2017b). Síðustu sumur hafa 700–800 drengir dvalið þar. Nú 

er Vatnaskógur miðstöð sem er opin allt árið, og státar af góðri aðstöðu og stöðugri 

uppbyggingu á svæðinu. Margvísleg verkefni fara fram í Vatnaskógi, þar sem starfsfólk 

sér um dagskrá eða hópar geta leigt aðstöðuna þar yfir veturinn (KFUM og KFUK, 

2017a).   

KFUM og KFUK er æskulýðshreyfing. Markmiðið á bak við sumarbúðastarfið er það 

sama og í öllu öðru starfi hreyfingarinnar, að stuðla að heilbrigði mannsins til líkama, 

sálar og anda. Hverri manneskju er mætt af umhyggju, kærleika og virðingu eins og var 

aðferð Jesú Krists (KFUM og KFUK, 2017a). 

Í dag reka KFUM OG KFUK sumarbúðir á fimm stöðum á landinu, í Vatnaskógi, 

Vindáshlíð, Ölveri og Kaldárseli, nálægt höfuðborginni, og við Hólavatn í Eyjafirði. 

Sumarbúðirnar eru fyrir stúlknaflokka og drengjaflokka og er aldursbilið frá 6–17 ára og 
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tekið á móti börnum allt sumarið. Mismörg námskeið eru haldin á þessum stöðum en 

starfsemi er þar með svipuð sniði og dvaldi alls 1931 barn í sumarbúðum 

hreyfingarinnar árið 2016 (KFUM og KFUK, 2017a). 

 Ástjörn 2.5.2

Á Norðurlandi hafa verið reknar kristilegar sumarbúðir við Ástjörn í Kelduhverfi í 

rúmlega 70 ár. Frumkvöðlar Ástjarnar voru enskur kristniboði að nafni Arthur Gook og 

Sæmundur G. Jóhannesson kennari. Arthur kom frá London og byggði upp óháðan 

söfnuð á Akureyri 1905, Sjónarhæðarsöfnuðinn (Ástjörn, 2017a). Sæmund og Arthur 

dreymdi um að byggja upp starf í líkingu við KFUM í Vatnaskógi og halda samkomur 

fyrir börn (Þóra G. Pálsdóttir, 2017). Þegar Arthur áskotnaðist hermannabraggi árið 

1944 frá breskum liðsforingja fóru þeir félagar að leita að stað fyrir starfið. Þeir fundu 

fallegan stað hjá Ási í Kelduhverfi og fengu leyfi húsfreyju til að setja sig niður við 

Ástjörn. Þeir félagar kostuðu allt sjálfir og var fyrst um sinn talað um Sumarheimilið við 

Ástjörn.  

Fyrstu börnin komu 1946 og voru aðstæður frumstæðar. Tíu árum seinna var hafin 

bygging á nýju húsnæði og allar götur síðan hefur átt sér stað uppbygging við Ástjörn. 

Fyrsta árið dvöldu 5–8 börn í sumarbúðunum en nú dvelja að jafnaði 40–60 börn í 

hverjum flokki. Starfið er fyrir stúlkur og drengi sem dvelja saman í búðunum í 

aldursflokkunum 6–12 ára og 13–15 ára. Hugsjón og markmið með starfinu við Ástjörn 

hefur alltaf verið hið sama, en það er að veita börnum tækifæri til að dvelja á fallegum 

stað og heyra boðskapinn um Jesú Krist. Í dag státa sumarbúðirnar af góðri aðstöðu, 

íþróttavöllum og bátaflota og fer þar fram fjölbreytilegt starf (Ástjörn, 2017a).  

Sjónarhæðarsöfnuðurinn rekur enn sumarbúðirnar við Ástjörn og er starfið þar rekið 

að mestu í sjálfboðavinnu. Staðurinn er einungis notaður undir sumarbúðir á sumrin og 

dvelja þar 4–5 flokkar í 7–10 daga hverju sinni. Síðasta sumar dvöldu 180 börn í 

búðunum. Lítið hefur verið um styrki frá ríkinu og engin regluleg framlög. Þegar 

söfnuðurinn var sem fjölmennastur voru um 100–200 manns í honum (Magnús 

Hilmarsson, munnleg heimild, 22. febrúar 2017). Samkvæmt vefsíðu Hagstofu Íslands 

(e.d.) voru 54 meðlimir í Sjónarhæðarsöfnuði árið 2016 og er það sambærilegt við 

síðustu 28 ár. Það er ekki óalgengt að þeir sem hafa dvalið við Ástjörn sem börn verði 

bakland Ástjarnar og komi síðar meir að starfinu þar (Sumarbúðirnar Ástjörn 70 ára, 

2016).    
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 Sumarbúðir þjóðkirkjunnar 2.5.3

Þjóðkirkjan hefur verið ötul við að reka sumarbúðir víða á landinu en upphaf 

sumarbúða þjóðkirkjunnar má rekja rúm 50 ár aftur í tímann. Sumarbúðir voru 

mikilvægur liður í æskulýðsstarfi þjóðkirkjunnar og áherslur voru á kristið uppeldi barna 

(Guðsþjónustur fyrir ungt fólk, 1965).  

Það var fyrir tilstuðlan séra Péturs Sigurgeirssonar og séra Sigurðar Guðmundssonar 

að byrjað var að reisa sumarbúðirnar við Vestmannsvatn vorið 1962. Barna- og 

ungmennastarf var þeim afar hugleikið og voru byggingar vígðar árið 1964. Reksturinn 

þótti mikil vítamínsprauta og kjölfesta í æskulýðsstarfi norðan heiða. Staðurinn var 

valinn vegna náttúrufegurðar og staðsetningar, en í dag er rekin þar Kirkjumiðstöð 

(Húsavíkurkirkja, 2014). Áhersla var lögð á kristið uppeldi, helgistundir og fræðslu ásamt 

tómstundadagskrá sem einkenndist af útivist, leikjum og hreyfingu (Sumarbúðir við 

Vestmannsvatn, 1996). Auk sumarbúðanna við Vestmannsvatn, hefur þjóðkirkjan rekið 

sumarbúðir á Kleppjárnsreykjum, að Eiðum, að Núpi í Dýrafirði, við Kleifarvatn og í 

Skálholti (Guðsþjónustur fyrir ungt fólk, 1965).   

 Nú einungis reknar sumarbúðirnar við Eiðavatn á Austurlandi en þær hafa verið 

starfræktar síðan 1968. Upphaflega voru búðirnar í húsnæði barnaskólans en frá 1992 í 

Kirkjumiðstöðinni. Þar er lögð áhersla á útiveru, leiki, kristna fræðslu og helgihald. Pláss 

er fyrir 40 börn hverju sinni og síðustu ár hafa um 100 börn dvalið á sumri í fjórum 

flokkum á aldrinum 7–14 ára (Kirkjumiðstöð Austurlands, e.d.; Þorvaldur Víðisson, 

2014).  

 Sumarbúðir skáta 2.5.4

Sumarbúðir hafa verið reknar á Úlfljótsvatni frá árinu 1941, upphaflega aðeins fyrir 

skáta og gist var í tjöldum, en síðar urðu öll börn velkomin (Útilífsmiðstöð skáta 

Úlfljótsvatni, e.d.-b).  

Það var undir forystu Jónasar B. Jónassonar, meðal annarra, sem starfsemi skáta 

hófst á Úlfljótsvatni og stýrði hann skátaskóla þar fyrstu tvö starfsárin. Jónas var 

kennaramenntaður, fræðslustjóri Reykjavíkur til margra ára og um tíma skátahöfðingi 

Íslands. Hann lét mikið til sín taka í uppeldis- og menntamálum á Íslandi og lagði mikið 

af mörkum við uppbyggingu æskulýðsstarfs á Úlfljótsvatni (Jónas B. Jónsson, 2005; 

Jónas B. Jónsson fræðslustjóri kosinn skátahöfðingi, 1957). Upphaf starfsins þar fólst í 

því að fara með börn til sumardvalar í sveit, eins og alsiða var á þeim tíma. Líklega má 

rekja upphafið til seinni heimstyrjaldarinnar þegar tveir Reykjavíkurskólar voru notaðir 
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sem íverustaður hermanna vorið 1940 og farið var með börn sumarið eftir við 

frumstæðar aðstæður og gist í botnlausum tjöldum (Guðmundur Pálsson, 2016).  

Fyrstu árin gekk starfið á Úlfljótsvatni undir heitinu Skátaskólinn og þótti harla erfitt 

að komast þangað. Í bókinni Undraland – fyrstu árin (2012), sem er sett saman úr 

gömlum fréttum og tímaritsgreinum, kemur fram að nemendur Skátaskólans sáu alfarið 

um uppbyggingu staðarins með skátaforingjum; þar má nefna að leggja vegi, mála, 

byggja og græða landið. Tilgangur BÍS var frá upphafi að reyna að koma á fót 

búrekstrar- og skátaskóla sem uppeldisstofnun og vinnuskóla fyrir skáta. Skátaskólinn 

átti að þroska börn og skapa möguleika fyrir bæjarbörn á að komast í sveit og njóta 

þess sem sveitalíf hafði upp á að bjóða. Fyrsta sumarið var Skátaskólinn fyrir drengi en 

1943 hófst skátaskóli fyrir stúlkur. Drengirnir lærðu að lifa heilbrigðu sveitalífi og vinna 

þau störf sem daglegt líf krafði, færðu björg í bú og veiddu til matar. Þeir ræktuðu 

grænmeti og sáu um sig sjálfir, mjólkuðu kýr, elduðu, þvoðu og gerðu við föt sín. Einnig 

var boðið upp á fræðslu í skátafræðum, stundvísi, að þekkja dýr og jurtir og 

ferðalagafræði. Drengirnir stunduðu meiri útivinnu, smíðar og veiðar á meðan 

stúlkurnar sáu frekar um matseld og lærðu heimilisfræði og um heimahjúkrun. Að loknu 

sumri áttu stúlkurnar að geta leyst móður sína af við heimilisstörfin. Þá tóku nemendur 

skólans sérpróf í ýmsum skátafræðum (Gauti Torfason, Guðmundur Pálsson, Gunnar 

Þór Atlason, Páll Viggósson og Sturla Bragason, 2012).  

Með tímanum fjölgaði börnunum og þátttakendur urðu yngri og dvöldu þarna frá 

nokkrum vikum upp í þrjá mánuði á sumri. Árið 1945 voru 65 börn í Skátaskólanum, 

færri en vildu komast að. Fyrsti skátaskálinn var byggður árið 1942 og hefur verið 

nefndur Gilwell-skálinn og stendur hann enn. Sumarið 1945 voru fluttir tveir 

hermannabraggar að Úlfljótsvatni sem voru notaðir fyrir mötuneyti og aðstöðu fyrir 

stúlkurnar. Þó að mikil vinna hafi verið á börnunum fyrstu árin virðist sem gleði og 

ánægja hafi legið í lofti samkvæmt frásögnum. Kvöldskemmtanirnar, kvöldvökur og 

varðeldur áttu stóran þátt í gleðinni, en skemmtanirnar einkenndust af söng, sögulestri 

og annarri skemmtun. Árið 1958 var dvalartími barna tvær vikur í senn og skólinn var 

rekinn í átta vikur (Gauti Torfason, Guðmundur Pálsson, Gunnar Þór Atlason, Páll 

Viggósson og Sturla Bragason, 2012). 

Árið 1960 var fyrst farið að tala um að reknar væru sumarbúðir á Úlfljótsvatni. 

Sérstök sumarnámskeið voru fyrir stúlkur og drengi og vikum skipt á milli skátafélaga. 

Helstu áherslur sumarbúðanna voru almenn útilegustörf, gönguferðir, útileikir, hjálp í 

viðlögum, nauðsynleg hjúkrun, eldstæðabygging og útilegumatreiðsla. Skátarnir sáu um 
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alla matseld fyrir sig sjálfir (Gauti Torfason, Guðmundur Pálsson, Gunnar Þór Atlason, 

Páll Viggósson og Sturla Bragason, 2012).  

Í framhaldi af stefnubreytingunni var nafni staðarins breytt árið 1999 og eftir það 

hét staðurinn Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni. Nafnið átti að vera lýsandi fyrir 

starfsemina og jafnframt greina hana frá uppbyggingu Starfsmannafélags 

Reykjavíkurborgar rétt hjá en sú uppbygging og starfsemi kallaðist Úlfljótsvatn 

(Þorsteinn Fr. Sigurðsson, munnleg heimild, 22. febrúar 2017). Það virðist sem skátarnir 

séu þeir einu sem nota orðið útilífsmiðstöð yfir starfsemi sína á Íslandi, en það má rekja 

til erlendra miðstöðva sem ganga undir heitinu outdoor center. Skátar þýddu það sem 

útilífsmiðstöð, miðstöð utandyra með lífi (Þorsteinn Fr. Sigurðsson, munnleg heimild, 

22. febrúar 2016). Skátarnir reka tvær útilífsmiðstöðvar í dag, að Úlfljótsvatni og að 

Hömrum við Akureyri (Bandalag Íslenskra skáta, 2013).  

Síðustu sumur hafa um 200 börn tekið þátt í starfinu á Úlfljótsvatni, en þau voru 400 

fyrir 20 árum (Elín Magnúsdóttir, munnleg heimild, 22. mars 2017). Sumarið 2017 

verður til reynslu gerð breyting á starfi sumarbúðanna og verða þær einungis fyrir 

fjölskyldur, svo að fjölskyldan geti skapað góðar minningar saman (Útilífsmiðstöð skáta 

Úlfljótsvatni, e. d.-b).  

 Reykjadalur 2.5.5

Árið 1959 hóf Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra (SLF) rekstur sumarbúða fyrir fötluð 

börn og voru búðirnar upphaflega reknar í heimavistarskólum. Árið 1963 festi félagið 

kaup á Reykjadal í Mosfellsdal og þar hafa verið reknar sumarbúðir síðan. Upphaflega 

voru fötluð og ófötluð börn saman í Reykjadal en sumarið 1973 urðu breytingar á 

starfseminni þegar ríkið ákvað að styrkja hana sem nam umönnun 30 barna. Þá hættu 

ófötluð börn að koma í Reykjadal og hvert fatlað barn fékk aukna umönnun og athygli 

(Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, e.d.-a). Sumarbúðirnar eru nú reknar fyrir börn og 

ungmenni á aldrinum 8–21 árs. Lögð er áhersla á íþróttir, leiki, útivist og sköpun 

(Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, e.d.-b, e.d.-c). 

Árið 1990 hófst vetrardvöl um helgar fyrir 6–20 ára. Þau börn sem koma í sumardvöl 

eiga rétt á tveimur helgum á ári í Reykjadal. Reynt er að leyfa þeim sem hafa ekki lengur 

aldur í sumardvölina að koma í vetrardvöl í staðinn. Nú dvelja árlega um 250 börn í 

Reykjadal (Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, e.d.-a, e.d.-d).   

 CISV 2.5.6

Children’s International Summer Villages (CISV) eru alþjóðlegar sumarbúðir, stofnaðar 

árið 1951 af barnasálfræðingnum Doris Allen til að stuðla að og viðhalda friði í 
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heiminum. Markmiðið er að leiða saman börn frá öllum heimshornum til að læra að 

bera virðingu fyrir sameiginlegum og ólíkum gildum hvers annars. CISV á Íslandi má 

rekja til ársins 1954 þegar þrír 15 ára unglingar tóku þátt í sumarbúðum CISV í Svíþjóð. 

CISV var þó ekki formlega stofnað á Íslandi fyrr en 1981 og samtökin urðu fullgild 

landssamtök í CISV árið 1982. Sumarbúðirnar eru ætlaðar 11–18 ára börnum og býður 

CISV nú upp á sex mismunandi verkefni fyrir börn og unglinga en unnið er árlega að um 

180 verkefnum um allan heim. Árið 1984 hélt CISV sínar fyrstu sumarbúðir á Íslandi fyrir 

11 ára börn, en slíkar búðir eru á þriggja ára fresti. Árlega fara um 60–80 ungmenni frá 

Íslandi í mismunandi verkefni (CISV Iceland, e.d.; Mjög vinsælar sumarbúðir, 2002). 

Unglingabúðir eru haldnar óreglulega hér á landi. Sumar- og unglingabúðir eru haldnar í 

skólum víðsvegar um landið, þá helst á höfuðborgarsvæðinu (Halldóra Þ. Jónsdóttir, 

munnleg heimild, 27. mars 2017). 11 ára börn fara til útlanda í fjögurra vikna 

sumarbúðir sem eru aðallega byggðar upp á leikjum með verkefnum sem þyngjast 

smátt og smátt og fjalla um viðfangsefnin stríð, fátækt, ríkidæmi og aðra þjóðfélagslega 

þætti. 12–15 ára börn dvelja í tvær til þrjár vikur í CISV-sumarbúðum (Ævilöng vinátta, 

2012).  

 Aðrar sumarbúðir sem starfsræktar eru í dag 2.5.7

Víða um land eru reknar sumarbúðir í styttri tíma sem eru annaðhvort í boði fyrir 

ákveðna aldurshópa eða fyrir tiltekna hópa. Dæmi um sérhæfðar sumarbúðir eru 

sumarbúðir Íþróttasambands fatlaðra á Laugarvatni sem hafa verið reknar þar 

síðastliðin 30 ár (Sjónarhóll, e.d.). Þá má nefna sumarbúðir Dropans, samtaka 

sykursjúkra, en þau reka sumarbúðir fyrir börn félagsmanna sinna (Dropinn, 2017). 

Erfitt er að henda reiður á heildarstarfsemi sumarbúða sem reknar eru um styttri tíma 

yfir sumarið þar sem ekki er hægt að nálgast gögn um slíka starfsemi á einum stað.  

 Sumarbúðir Kaþólsku kirkjunnar 2.5.8

Kaþólska kirkjan rak sumarbúðir um árabil. Kaþólsk börn fóru meðal annars til 

sumardvalar hjá systrunum í St. Franciskusspítala í Stykkishólmi. Árið 1963 festi 

Kaþólska kirkjan kaup á jörðinni Riftúni í Ölfusi að frumkvæði séra Ágústs Georgs sem 

var hollenskur prestur og skólastjóri Landakotsskóla. Hann fékk systur Clementiu, öðru 

nafni Svanlaugu Guðmundsdóttur, með sér í lið, en hún ráðstafaði arfi sínum í kaupin. 

Útihúsi var breytt í svefnskála fyrir börn með litlum íburði og íbúðarhúsið varð 

starfsmannaaðstaða með kapellu. Á Riftúni voru reknar sumarbúðir frá 1964–1997 og 

voru þær opnar öllum börnum. Umsjón með sumarbúðunum höfðu séra Georg og 

þýska kennslukonan Margrét Müller en þau hafa verið sökuð um gróft ofbeldi gagnvart 
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börnum. Jörðin Riftún var seld árið 2005 að undanskyldum nokkrum húsum (Hjördís 

Hákonardóttir, Hrefna Friðriksdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2012; Sagan liggur í 

loftinu, 2016). 

 Ævintýraland 2.5.9

Um árabil voru sumarbúðirnar Ævintýraland reknar af einkaaðilum og síðustu árin var 

Svanhildur Sif Haraldsdóttir sumarbúðastjóri. Þeim var lokað haustið 2012, eftir 15 ára 

starf. Starfsemin var lögð niður vegna erfiðleika í rekstri, ekki tókst að fá nægilega styrki 

til að sumarbúðirnar gætu staðið undir sér. Sumarbúðirnar voru fjölmenningarlegar og 

hlutlausar í trúmálum og reknar fyrir 7–15 ára börn (Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 2013). 

Upphaflega voru sumarbúðirnar reknar á Reykjum í Hrútafirði, þá á Hvanneyri, síðan í 

grunnskólanum á Hellu, en síðustu árin var starfsemin að Kleppjárnsreykjum í 

Borgarfirði. Lögð var áhersla á að fá starfsfólk með menntun á sviði lista, kennslu eða 

uppeldis- og sálfræði. Meginstefna búðanna var að ýta undir sjálfstraust barnanna, 

styrkja sjálfsmynd þeirra, kenna þeim að virða sig, aðra og umhverfi sitt (Sigríður 

Jónsdóttir, 2008).  

Það er ekki ólíklegt að fleiri félagsamtök og aðrir aðilar hafi átt sér draum um eigin 

sumarbúðir sem aldrei urðu að veruleika vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu.  

 Staða sumarbúða í dag 2.5.10

Sumarbúðir eiga sér langa sögu á Íslandi eða allt til ársins 1922 eins og fram hefur 

komið. Saga sumarbúða hér á landi einkennist af erlendum straumum í uppeldis- og 

skólamálum sem hingað bárust. Starfsemin hefur tekið mið af þjóðfélagsaðstæðum 

hverju sinni en mikilvægt þótti á sínum tíma að sem flest börn fengju að upplifa dvöl í 

sveit þar sem þau lifðu reglubundnu lífi og fengju holla fæðu. Mikill kraftur var í fólki að 

byggja upp sumarbúðir, oft í sjálfboðavinnu og með þátttöku barna og ungmenna. 

Frá stríðsárunum og fram til 1970 má segja að blómaskeið sumarbúða hafi staðið, 

en þá vantaði einfaldlega sveitaheimili fyrir börn. Að lokum varð eins konar mettun á 

markaðnum. Það virðist sem fjölmargir hafa reynt fyrir sér í sumarbúðarekstri og ekki 

öllum tekist að halda þeim rekstri áfram (Kristján Kristjánsson og Anna Lára Steindal, 

2009). Þarna höfðu barnaverndarlög áhrif, þjóðfélagsbreytingar og erfiðleikar í rekstri 

svo eitthvað sé nefnt.   

Nú hefur starfsemi sumarbúða breyst. Reglugerðir eru flóknari og gerðar eru meiri 

kröfur til rekstraraðila en áður var. Þeir sem reka sumarbúðir í dag þurfa að sæta 

reglugerð nr. 366/2005 um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (nr. 80/2002). Þar kemur meðal annars fram að 
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húsnæði skal fullnægja skilyrðum sem sett eru í heilbrigðisreglugerð og fyrirmælum 

yfirvalda heilbrigðis-, bygginga-, og brunamála varðandi húsnæði. Einnig er gerð krafa 

um aldur starfsmanna og þurfa starfsmenn að hafa náð 18 ára aldri og að jafnaði mega 

ekki fleiri en fimm börn vera í umsjá hvers starfsmanns. 

Slíkar kröfur eru eðlilegar í nútímasamfélagi en þær geta haft áhrif á rekstur 

sumarbúða þar sem kröfur um aðbúnað kalla á aukinn kostnað við uppbyggingu og 

skipulag sumarbúða. Dvöl í sumarbúðum er oft á bilinu 5–7 dagar en þó 8–10 dagar við 

Ástjörn. Verð á sumarbúðadvöl sumarið 2017 er frá 32.450–58.900 kr.- (Ástjörn, 2017b; 

KFUM og KFUK, 2017b; Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, e.d.-b; Sumarbúðirnar við 

Eiðavatn, 2017). Hugsanlega hafa aðilar horfið frá rekstri sumarbúða sökum aukins 

kostnaðar og þess að erfitt er að ná endum saman í slíkum rekstri ef ekki er um 

stuðning ríkis að ræða. Einnig hafa orðið breytingar á íþrótta- og tómstundastarfi barna 

og ungmenna. Í dag þekkist að íþróttafélög og einstaklingar reki eins konar 

sumarnámskeið og íþróttaskóla þar sem áhersla er lögð á þjálfun barna og aukna hæfni 

í ákveðinni íþróttagrein. Slík námskeið og sumarskólar eru þekkt hérlendis en einnig 

þekkist að íþróttafélög fari með iðkendur sína í slíkar búðir erlendis. Samkeppni um 

frítímastarf barna og ungmenna í dag hefur því stóraukist.  

2.6 Skólabúðir á Íslandi 

Flestir Íslendingar þekkja skólaferðalög af eigin raun og margir eiga góðar minningar úr 

slíkum ferðalögum. Oft eru skólaferðalögin það sem við munum einna helst frá 

skólagöngu okkar. Dvöl í búðum er þó ekki eins þekkt í skólasögu okkar Íslendinga en sú 

saga er aðeins tæplega 30 ára gömul, eins og fram hefur komið.  

Á Íslandi er ekki að finna sérstök lög eða formlega skilgreiningu á skólabúðum, þó að 

í dag séu reknar tvennar búðir sem ríkisvaldið styrkir. Það eru Skólabúðirnar að 

Reykjum í Hrútafirði, sem menntamálaráðuneytið stofnaði, og Ungmenna- og 

tómstundabúðirnar að Laugum. Ungmenna- og tómstundabúðirnar eru í sjálfu sér ekki 

skilgreindar sem skólabúðir; þær voru stofnaðar til að efla þátttöku 

grunnskólanemenda í félags- og tómstundastarfi. Þrátt fyrir þetta er engin skilgreining 

til á því hvað skólabúðir eru eða hvað ungmenna- og tómstundabúðir eru og í hverju 

munurinn liggur.  

Þá eru tvennar aðrar sjálfstætt reknar skólabúðir hér á landi. Á Úlfljótsvatni hafa 

verið reknar skólabúðir síðan 1992 og við Kiðagil í Bárðardal síðan 2003. Einnig tekur 

Vatnaskógur á móti skólanemendum. Um tíma voru skólabúðir að Húsabakka í 

Dalvíkurbyggð og í Mývatnssveit og á tímabili var rekið norrænt skólasetur í Hvalfirði.  
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Gamlir heimavistarskólar hafa gjarnan verið nýttir til þessarar starfsemi, enda 

kjöraðstaða fyrir búðir, þar sem góð aðstaða er fyrir hendi. Undanfarin ár hafa 

ferðaþjónustuaðilar í auknum mæli farið að ásælast húsnæði gömlu 

heimavistarskólanna og því getur verið óvíst um framtíð búða á Íslandi á slíkum stöðum. 

Samkvæmt áliti nr. 91/2008 á vef mennta- og menningamálráðuneytisins kemur 

fram að ferð í skólabúðir beri að túlka sem vettvangsferð. Ekki er að finna neinar 

upplýsingar um það hvernig beri að túlka ferð í ungmenna- og tómstundabúðir en gera 

má ráð fyrir að ferð í slíkar búðir skuli einnig skilgreina sem vettvangsferð. 

Vettvangsferð ber að skilgreina sem hluta af skyldunámi nemenda enda eru slíkar ferðir 

farnar á starfstíma grunnskólanna. 

Samkvæmt 31. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008) er óheimilt að taka gjald af 

nemendum vegna ferðalaga sem flokkast undir vettvangsnám. Þó er heimilt að taka 

gjald fyrir uppihald í slíkum ferðum í samráði við foreldra. Það samræmist ekki 

grundvallarmarkmiðum laga um grunnskóla og jafnan aðgang að menntun að foreldrar 

verði að láta fjárhag sinn ráða því hvort barn þeirra tekur þátt í vettvangsferð eða ekki 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.-a). Gert ráð fyrir því að nemendur taki 

þátt í vettvangsferðum, nýti slík tækifæri til að tengjast samfélagi og náttúru og að 

skólarnir nýti hluta af 180 skóladögum til annars en kennslu í skólastofunni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.-b).  

Að mati ráðuneytisins er augljóst að vettvangsferðir eru mikilvægur liður í 

skyldunámi nemenda enda víða í aðalnámskrá vikið að slíku og ætti áætlun 

einstakra skóla í þeim efnum að koma fram í skólanámskrá og starfsáætlun 

skólans ár hvert. Jafnframt verður að gera ráð fyrir því að skólaráð 

grunnskóla komi að stefnumótun grunnskóla í þessum málum. Með vísan til 

5. gr. laga um grunnskóla verður að telja eðlilegt í þessu samhengi að í 

fjárhagsáætlunum sveitarfélaga og skóla sé gert ráð fyrir slíkum ferðum. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.-a). 

Í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum eru vettvangsferðir skilgreindar á tvo 

vegu, annars vegar það þegar nemendahópur fer á tiltekinn stað og skoðar og reynir 

eitthvað og hins vegar sem kennsluaðferð. Vettvangsferðir geta verið margs konar, til 

dæmis stuttar ferðir í umhverfi skólans, fyrirtækjaheimsóknir og lengri ferðalög. 

Mikilvægast er þó að þær séu vel skipulagðar og útfærðar og að það fari fram 

undirbúningur og úrvinnsla á viðfangsefninu sem tekið er fyrir til að skapa sem mestan 

árangur (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  
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Í þessum kafla verður fjallað um aðdraganda skólabúða hér á landi og tengsl þeirra 

við endalok héraðsskólanna, til að greina betur ástæður þess að farið var af stað með 

starf skólabúða á sínum tíma. Til að fá yfirsýn yfir starfsemi skólabúða hér á landi er vert 

að skoða þær skólabúðir sem eru enn starfandi í dag, þær skólabúðir sem hafa starfað 

hér á landi og eru ekki lengur starfsræktar og að skoða umræðu um skólabúðir sem 

stóð til að stofna en aldrei litu dagsins ljós. Sögu og þróun Ungmenna- og 

tómstundabúðanna að Laugum eru gerð sérstök skil í fjórða kafla. 

 Aðdragandi skólabúða á Íslandi  2.6.1

Hugmyndin að stofnun skólabúða virðist fyrst hafa komið upp hérlendis árið 1986, en 

slík starfsemi hafði þá verið við lýði í fjölda ára í nágrannalöndum okkar. Þetta gerðist 

þegar héraðsskólarnir voru að hætta hver af öðrum og umræða fór því fram í 

menntamálaráðuneytinu vegna breyttrar skólaskipunar. Sigurður Helgason, þáverandi 

deildarstjóri í menntamálaráðuneytinu, gerði úttekt á stöðu héraðsskólanna árið 1986, 

þegar ljóst var að þeir voru að líða undir lok, en þá voru átta héraðsskólar starfandi. 

Sigurður benti á að rekstarkostnaður skólanna væri mikill en í mannvirkjunum væru 

fólgin mikil verðmæti sem ekki mættu glatast og yrði að finna þeim viðeigandi starfsemi 

(þingskjal nr. 230/1987).  

Þann 2. janúar 1987 skipaði Sverrir Hermannsson, þáverandi menntamálaráðherra, 

nefnd til að gera tillögur að stofnun skólabúða, og þá aðallega að Reykjum í Hrútafirði. 

Rétt rúmum tveimur árum seinna skilaði nefndin tillögum sínum um skólabúðir að 

norrænni fyrirmynd. Í samræmi við tillögur nefndarinnar tók Birgir Ísleifur Gunnarsson, 

þáverandi menntamálaráðherra, ákvörðun um að fyrstu reglulegu skólabúðirnar tækju 

til starfa haustið 1988 í Héraðsskólanum að Reykjum (Menntamálaráðuneytið, 1988).  

Reykjaskóli varð fyrir valinu vegna góðrar heimavistar og námsaðstöðu, byggðasafns 

og íþróttaaðstöðu. Sigurður sagði á þeim tíma að skólabúðirnar líktust að mörgu leyti 

sumarbúðum skáta og KFUM og K, en fyrirmyndin væri aðallega fengin frá Noregi og 

löguð að íslenskum aðstæðum. Ríkið greiddi rekstrarkostnað en nemendur greiddu 

þátttökugjald og fargjald. Peninga ætti ekki að sækja í vasa foreldra heldur ættu 

nemendur að safna fyrir gjaldinu (Héraðsskólanum að Reykjum breytt í skólabúðir, 

1988).  

Hugmyndafræði héraðsskólanna um félagslegan þroska, samskipti, athafnanám og 

óformlegt nám svipar til hugmyndafræði búða, eins og kom fram í kafla 2.1, enda 

sprottin upp úr sömu eða svipaðri hugmyndafræði og rómantískar stefnur 19. og 20. 

aldar sem vísuðu til frelsis og þjóðernishyggju. Hugsanlega hafa þeir sem börðust fyrir 

áframhaldandi starfi í héraðsskólunum látið sig dreyma um að endurlífga gömlu 

hugsjónina sem skólarnir voru byggðir á og glæða þá lífi að nýju. 
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 Reykir í Hrútafirði 2.6.2

Skólabúðirnar að Reykjum í Hrútafirði eru í daglegu tali kallaðar Reykir. Húsnæðið er 

gamall héraðsskóli sem var heimavistarskóli, starfræktur frá 1931–1988. Upphaflega 

voru skólabúðirnar hugsaðar fyrir nemendur 5.–8. bekkjar og stefnt var að því að þær 

tækju einnig á móti norrænum nemendahópum. Í dag er einungis tekið við íslenskum 

nemendum úr 7. bekk. Árlega koma á bilinu 2800–3000 nemendur að Reykjum 

(Menntamálaráðuneyti, 1988; Skólabúðirnar í Reykjaskóla, e.d.-a). 

Fyrstu árin voru skólabúðirnar reknar af ríkinu, eða þar til grunnskólarnir voru fluttir 

í umsjá sveitarfélaganna. Skólabúðirnar hafa ekki fallið undir ábyrgð og verksvið 

Menntamálaráðuneytisins (1999) síðan lög um grunnskóla nr. 66/1995 komu að fullu til 

framkvæmda árið 1996. Fram að þeim tíma giltu sömu lög um starfsemina að Reykjum 

og giltu um almenna grunnskóla. Skólabúðunum var tryggður áframhaldandi rekstur 

með framlögum úr Jöfnunarsjóði (Innanríkisráðuneytið, e.d.) og eftir 1. ágúst 1996 

færðist ábyrgð á þeim og rekstur til Sambands íslenskra sveitarfélaga 

(Innanríkisráðuneytið, 1999). Haustið 2003 urðu aftur breytingar á rekstri Reykja, en þá 

tók Reykjatangi ehf. við rekstri skólabúðanna fyrir hönd sveitarfélagsins Húnaþings 

vestra. Markmiðið með því að færa reksturinn í form einkavæðingar var að vinna 

markvisst að viðhaldi og endurbótum og halda áfram uppbyggingu skólabúðanna. Nú er 

rekin ferða- og veisluþjónusta utan hefðbundins starfstíma skólabúðanna (Skólabúðir í 

Reykjaskóla, e.d.-c). 

Starfið í skólabúðunum á í öllum aðalatriðum að beinast að sömu 

markmiðum og starfið í almennum grunnskólum. Í skólabúðum er lögð 

sértök áhersla á eftirfarandi uppeldis- og félagsleg markmið og að því stefnt:  

- að skapa samstöðu og efla samvinnu milli nemenda og kennara; 

- að auka félagslega aðlögun nemenda; 

- að þroska sjálfstæði nemenda; 

- að nemendur fáist við ný og áður óþekkt viðfangsefni; 

- að nemendur kynnist umhverfi og ólíkum lífsmáta; 

- að örva löngun nemenda til að athuga og rannsaka umhverfið og 

komast að niðurstöðu; 

- að auka athyglisgáfu nemenda; 

- að tengja námsefnið veruleikanum; 

- að útvega efni til úrvinnslu í heimaskóla. 

(Menntamálaráðuneytið, 1988, bls. 4) 
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Núverandi markmið Reykja, sem birt eru á heimasíðu þeirra, eru þau sömu fyrir utan 

það að tvær síðustu greinarnar hafa dottið út og virðist sem útvegun efnis fyrir 

heimaskóla eða tenging námsefnis við veruleikann sé ekki lengur hluti af starfsemi 

Reykja (Skólabúðirnar Reykjaskóla, e.d.-b).  

Segja má að með tilkomu skólabúðanna að Reykjum hafi verið stigið stórt skref í þá 

átt að hugsa menntun ekki aðeins innan veggja einnar stofnunar með styttri 

skólaferðum. Sú hugmyndafræði að færa mætti hluta náms úr hefðbundnu umhverfi 

færðist inn í menntakerfi Íslendinga að nýju með tilkomu skólabúðanna að Reykjum en 

sú hugmynd var í raun við lýði áður í héraðsskólunum. Hvort hafi vegið þyngra að bjarga 

eignum ríkisins í formi héraðsskólanna eða hugsjónin um skólabúðir verður þó látið 

ósvarað.  

 Úlfljótsvatn  2.6.3

Upphaf skólabúða á Úlfljótsvatni má rekja til ársins 1992 en þá var öllum 7. bekkjum 

grunnskóla Reykjavíkur boðið að taka þátt í tveggja nátta ókeypis skólabúðum þar. Það 

var Jónas B. Jónasson, þáverandi formaður Úlfljótsvatnsráðs, sem kom búðunum á. 

Tvær bekkjardeildir gátu verið á staðnum í einu og gert var ráð fyrir 60 bekkjardeildum 

á vorönninni. Skólabúðirnar voru samstarfsverkefni á vegum Reykjavíkurborgar, 

skólanna og skátahreyfingarinnar í tengslum við námsefnið Tilveruna. Námsefnið 

Tilveran var kennt eina kennslustund á dag, ásamt því að boðið var upp á fræðsluferð til 

Nesjavalla. Þá var mikið lagt upp úr samvinnuverkefnum og leikjum og að kynna 

nemendum gildi útivistar og efla virðingu þeirra fyrir náttúrunni (Sigurður Jónsson, 

1992). Að ná tökum á tilverunni, eða Tilveran, er samstarfsverkefni Lionshreyfingarinnar 

á Íslandi og Námsgagnastofnunar til margra ára og er ætlað 11–14 ára nemendum 

(Lions á Íslandi, e.d.) Markmið verkefnisins er að hjálpa ungu fólki að þroska með sér 

jákvæða félagslega hegðun, sjálfsstjórn, ábyrgð, dómgreind og hæfileika til að 

umgangast aðra (Bára Jóhannsdóttir og Erla Björk Steinarsdóttir, 1996)  

Skátarnir hófu síðan rekstur á eigin skólabúðum á Úlfljótsvatni 1996 og sendu þá 

allir grunnskólar í Reykjavík nemendur í búðirnar. Breyting varð á þessu 2005 þegar það 

varð valkvætt hvernig skólarnir nýttu fjármagn til slíkra hluta og aðsóknin dróst þá 

nokkuð saman. (Þorsteinn Fr. Sigurðsson, munnleg heimild, 22. febrúar 2016). 

Haustið 2015 breyttust síðan áherslur í starfi skólabúðanna og dagskráin var 

endurbætt. Aðaláherslur skólabúðanna eru í dag útivist og útinám sem byggt er á 

grunnþáttum menntunar. Í gegnum hreyfingu, útivist og athafnanám fá nemendur 

tækifæri til að vinna saman og efla samvinnu sín á milli. Skólar geta valið dvalarlengd og 
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stendur valið á milli þess að koma í tvo, þrjá eða fimm daga með nemendur í 4.–8. bekk. 

Skólabúðirnar geta tekið við 60 manns í einu. Árlega koma 400–500 börn í 

skólabúðirnar. Helstu markmið skólabúðanna eru að gefa nemendum tækifæri til að 

læra um náttúru og umhverfismál, stunda útivist, takast á við áskoranir og njóta leikja, 

ásamt því að efla samkennd, samskiptafærni, gagnkvæm tengsl og virðingu. Þá er mikið 

lagt upp úr heilbrigðu líferni, hópefli og samstarfi (Úlfljótsvatn skólabúðir, 2016) 

Dagskrá skólabúðanna er byggð á markmiðum skátahreyfingarinnar, sem eru 

lykilinn að skátastarfi, og er byggð upp af sjö mismunandi þáttum sem vinna saman að 

því að skapa virkt og skemmtilegt lærdómssamfélag. Þessir þættir eru: stuðningur 

fullorðinna, athafnanám, flokkakerfið, táknrænn rammi, náttúra, framfarir 

einstaklingsins og skátalögin og skátaheitið (Benjamín Axel Árnason og Ólafur Proppé, 

2014; Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni, 2016).  

 Kiðagil 2.6.4

Skólabúðir kenndar við Kiðagil í Bárðardal komu til vegna þess að skólahald í Barnaskóla 

Bárðdæla á Stóruvöllum var lagt niður og heimamenn stóðu frammi fyrir því að vera 

með ónotað húsnæði yfir vetrarmánuðina, en sumarhótel var rekið þar á sumrin. 

Verkefnið hófst 2003 og fékk góðar móttökur. Boðið var upp á fjölbreyttar pakkalausnir 

opnar öllum aldurshópum og hægt að velja hversu lengi væri dvalið. Pakkarnir tengdust 

allir nærumhverfinu og sveitinni og gátu nemendur til dæmis lært að smíða 

heimarafstöðvar og lært á áttavita og kortalestur. Einn pakkinn var íslenskt handverk og 

landbúnaður í samstarfi við bændur. Verkefnið var upphaflega unnið í samvinnu við 

heimamenn og Háskólann á Akureyri (Skólabúðir í Bárðardal, 2003).  

Síðustu ár hafa ekki margir nemendur komið í skólabúðirnar enda hefur starfsemin 

lítið verið auglýst. Þá hafði það hamlandi áhrif þegar skólum var ekki lengur heimilt að 

standa fyrir ferðum sem foreldar þyrftu að greiða. Starfstími skólabúðanna er fjórar 

vikur á ári og flestir nemendur koma úr 4. bekk grunnskólanna á Akureyri, alls 150–200 

börn. Mikil áhersla er lögð á hugtakið „hands on“ frá Dewey og að nemendur leiti 

lausna og leiða. Helstu viðfangsefni skólabúðanna eru handverk og sveitin, þar sem 

staðbundið hráefni er notað eftir föngum. Þá eru bændur heimsóttir og nemendur fá að 

taka þátt í sveitastörfum, jafnvel koma að sauðburði að vori og að öðrum 

árstíðabundnum verkefnum. Fyrstu árin fengust styrkir til starfsins frá ríkinu og 

sveitarfélaginu, en í dag er ekki um neina styrki að ræða og er skólabúðahlutinn í 

endurskoðun (Guðrún Tryggvadóttir, munnleg heimild, 28. febrúar 2017). Í dag er rekin 

ferðaþjónusta að Kiðagili og er þar nær alfarið ferðatengdur rekstur.  
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 Vatnaskógur 2.6.5

Skógarmenn er standa að Vatnaskógi áttu sér framtíðardraum um kristilegar skólabúðir 

í Vatnaskógi þegar staðurinn var loksins gerður vetrarhæfur með tilkomu hitaveitu árið 

1992 (Ragnar Schram, 1993). Ekkert hefur orðið úr kristilegum skólabúðum í 

Vatnaskógi, en fyrir rúmum 20 árum fóru fyrstu skólabúðahóparnir að koma að eigin 

frumkvæði. Í gegnum tíðina hafa þróast þrír möguleikar á skólaferðum í Vatnaskóg. Það 

eru skólabúðir sem kennarar skipuleggja sjálfir og dvelja nemendur í einn sólahring. 

Skólinn leigir þá aðstöðuna og nemendur koma með nesti. Dagskrá er í umsjón kennara 

hvers skóla með möguleika á að kaupa einstaka dagskrárlið, eins og hópleiki eða 

dagskrá í bátum. Þá er hægt að kaupa alla dagskrá og mat í Vatnaskógi og er slík dvöl 

rúmur sólahringur. Í því tilfelli byggist dagskráin á því að styrkja hópa með hópleikjum, 

gönguferðum, ratleikjum og ýmsum keppnum. Síðasti möguleikinn er útskriftarferðir 9. 

og 10. bekkjar. Þá dvelja nemendur í eina til tvær nætur og mikil skemmtidagskrá fer 

fram á vegum starfsfólks staðarins. Hugmyndafræðin er þó sú sama og í starfi KFUM og 

KFUK, að mæta hverri manneskju með umhyggju, kærleika og virðingu, en ekki fer fram 

kristileg boðun í skólabúðunum (Ársæll Aðalbergsson, munnleg heimild, 5. apríl 2017). 

509 nemendur úr fimm skólum tóku þátt í skólabúðunum síðasta starfsár (KFUM og 

KFUK, 2017a).  

 Skólabúðir sem ekki eru lengur starfræktar 2.6.6

Auk þeirra skólabúða sem starfræktar eru í dag og gerð hefur verið grein fyrir hafa verið 

starfræktar skólabúðir sem hætt hafa störfum. Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim 

sem höfundur hefur vitneskju um.  

2.6.6.1 Húsabakki 

Í eina viku á vetri í fjögur ár voru reknar skólabúðir að Húsabakka í Dalvíkurbyggð og 

komu nemendur þangað úr nærliggjandi skólum. Húsabakki var heimavistarskóli fyrir 

börn á grunnskólaaldri, svo öll aðstaða var til staðar og kom hugmyndin um skólabúðir 

fljótlega upp eftir að skólanum var lokað 2005. Árið 2009 var svo Náttúrusetur á 

Húsabakka stofnað. Einn þáttur í starfsemi þess var rekstur ódýrra skólabúða því 

niðurskurður hafði átt sér stað og hafði vettvangsferðum fækkað í sveitarfélaginu. 

Boðið var upp á tvenns konar útfærslu fyrir skóla. Annars vegar ódýrar skólabúðir með 

þátttöku og vinnuframlagi foreldra þar sem kennarar sáu um dagskrá og skipulag. Hins 

vegar var boðið upp á fulla þjónustu og skipulega dagskrá. Búðirnar voru settar á fót 

þegar ferðir á Reyki lögðust niður í kreppunni. Þátttaka forelda var meginforsendan 

fyrir rekstri ódýrra skólabúða, en þegar þeir vildu losna undan þátttöku og senda börn 
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frekar á Reyki aftur var starfseminni sjálfhætt (Hjörleifur Hjartarson, munnleg heimild, 

9. nóvember 2016). Sveitarfélagið Dalvíkurbyggð seldi húseignirnar árið 2016 og verður 

rekin ferðaþjónusta á staðnum (Hæsta tilboði tekið í Húsabakka, 2016).  

2.6.6.2 Norræna skólasetrið 

Norræna skólasetrið var stofnað sem hlutafélag árið 1992 að frumkvæði Sigurlínar 

Sveinbjarnardóttur, fyrrum námsstjóra í menntamálaráðuneytinu, og sinnti hún þar 

framkvæmdastjórn og kennslu. Norræna skólasetrið var hugsað fyrir norrænar 

skólabúðir, miðstöð menningarmiðlunar og ráðstefnusetur þar sem nemendur frá 

Norðurlöndum kæmu saman með íslenskum jafnöldrum. Þar gætu nemendur unnið 

saman að málefnum sem snerta alla og stuðlað að friði og samvinnu. Samráð var haft 

við skólayfirvöld við undirbúning ásamt ýmsum sérfræðingum og áhugafólki um 

reksturinn. Umhverfisfræðsla, saga lands og þjóðar, tungumálakennsla og 

menningarmiðlun voru helstu áhersluþættir. Slíkar fræðslumiðstöðvar þekktust á 

Norðurlöndum á vegum opinberra aðila, einkaaðila og félagasamtaka (Hætti hjá ríkinu 

og seldi sumarbústaðinn, 1994).  

Upphaflega átti að finna skólasetrinu stað í vannýttu skólahúsnæði á Suður- eða 

Vesturlandi, en heppilegt húsnæði fannst ekki. Því var ráðist í að byggja hús í Hvalfirði 

fyrir 90 þátttakendur sem hægt væri að nýta allt árið. Leitað var eftir styrkjum, tekið lán 

og fengið hlutafé til rekstursins þar sem ekki fengust styrkir fá opinberum aðilum. 

Skólasetrið átti að skapa atvinnu og viðskiptatækifæri fyrir ýmsa þjónustuaðila sem 

kæmu að starfseminni. Skólabúðirnar voru opnaðar haustið 1994 og voru hugsaðar fyrir 

13–19 ára nemendur. Dvölin átti að tengjast námsefni nemendanna og þjálfa 

samskiptafærni þeirra. Nýta átti lausar vikur fyrir ferðamenn og finna önnur verkefni 

(Hlutafélag stofnað um Norræna skólasetrið, 1992; Norræna skólasetrið tekur á móti 

fyrstu nemendunum í ágúst, 1994).  

Halli varð á rekstrinum frá upphafi og árið 1995 var farið að þrengja að honum þar 

sem bókanir stóðust ekki væntingar. Sigurlín sat undir mikilli gagnrýni fyrir reksturinn 

og stjórnarmenn sögðu sig frá stjórnarsetu. (Áætlanir byggjast á loftköstulum og 

óskhyggju, 1995). Árið 1997 urðu breytingar á rekstrinum og starfsemin færðist meira í 

áttina að hótelrekstri og ferðaþjónustu. Áfram komu þó nokkrir erlendir skólahópar á 

vegum Norræna hússins (Nýtt nafn og breytt starfsemi, 1997). Skólasetrið var 

úrskurðað gjaldþrota árið 1999 (Norræna skólasetrið gjaldþrota, 1999). Nýir eigendur 

komu að fasteignunum og í dag er staðurinn þekktur undir nafninu Hótel Glymur og þar 

er rekin ferðaþjónusta.  
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2.6.6.3 Mývatnsveit  

Haustið 1990 var farið af stað með tilrauna- og átaksverkefni í Mývatnssveit. Skólanefnd 

var látin kanna þann möguleika að koma upp skólabúðum með svipuðum hætti og að 

Reykjum, en vitað var að Reykir önnuðu ekki eftirspurn. Skólabúðirnar voru ætlaðar 

fyrir 30–50 nemendur í einu og hugsaðar til atvinnusköpunar. Lítið var að gera í 

ferðaþjónustu yfir vetramánuðina og átti að nýta hótel Reynihlíð sem þá stóð tómt. 

Árið 1991 var gerð tilraun til skólabúðareksturs eftir að smávægileg fjárveiting fékkst frá 

menntamálaráðuneytinu og félagsmálaráðuneytinu. Starfsemin var hugsað út frá 

aðalnámskrá grunnskóla og megináhersla lögð á náttúrufræðikennslu. Nemendur áttu 

að þroska með sér virðingu og samkennd með lífi, náttúru og umhverfi. Ásamt því áttu 

þeir að fá tækifæri til að njóta útiveru, upplifa náttúrufegurð og taka jafnvel afstöðu til 

náttúruverndarmála. Árið 1992 var reksturinn strax orðinn tæpur og óljóst með 

framhaldið því engin fjárveiting var til skólabúðanna á fjárlögum Alþingis fyrir næsta ár. 

Eftir sem áður var langur biðlisti í skólabúðadvöl þar sem ekki gátu allir sótt Reyki heim 

sökum fjarlægðar. En grunnforsenda fyrir rekstrinum var fjárveiting frá Alþingi 

(Skólabúðir í Hótel Reynihlíð, 1992; Stefán Þórhallsson, 1992).  

Erfiðlega gekk að fá skólabúðirnar samþykktar í menntakerfinu (Betri nýting er 

nauðsynleg, 1992) og hættu þær ári seinni, vegna fjárskorts. Hugmyndin var að setja 

upp hliðstæða starfsemi og var á Reykjum, þar sem ríkið fjármagnaði 50% af rekstrinum 

(Rekstri skólabúða hætt, 1993). 

 Barist fyrir fleiri skólabúðum 2.6.7

Árið 1989 sagði Svavar Gestsson, þáverandi menntamálaráðherra, í blaðaviðtali að 

reynslan af starfinu í Reykjaskóla sýndi að vel hefði tekist til og ljóst væri að á næstu 

árum yrði þörf á fleiri skólabúðum víðar á landinu. Að hans mati voru skólabúðirnar að 

Reykjum eitt merkasta skólaþróunarverkefni á vegum menntanálaráðuneytisins á þeim 

tíma (Eitt merkasta skólaþróunarverkefni í ráðuneytinu, 1989). Í ágúst 1990 talar Svavar 

síðan um að stofna skólabúðir að Skógum undir Eyjafjöllum (Þorlákur Helgason, 1990). 

Árið 2008 var enn verið að reyna að glæða skólann lífi og skapa atvinnu að Skógum 

þegar heimamenn og UMFÍ stóðu að undirbúningi ungmennabúða þar. Sótt var um 

styrk til ríkisins og áttu búðirnar að vera fyrir framhaldsskólanema og þróast út í 

lýðháskóla að norrænni fyrirmynd (Helgi Bjarnarson, 2008). Ekkert varð úr þessum 

áformum og átti efnahagshrunið, meðal annars, stóran þátt í því (Helgi Bjarnarson, 

2012). 
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Töluvert var rætt um málefni héraðsskólanna á Alþingi í lok tuttugustu aldarinnar 

vegna breyttrar skólaskipunar í landinu. Meðal annars var þá rætt um framtíð 

héraðsskólans að Núpi. Staðurinn hafði skipað veglegan sess í skólastarfi svæðisins, þar 

var góður húsakostur í eigu ríkisins og lágu því fyrir hugmyndir um skólabúðir þar fyrir 

ungmenni (þingskjal nr. 863/1993-1994). Tillögurnar snerust um að finna nýjan 

rekstrargrundvöll og skapa þar með atvinnutækifæri. Nauðsyn þótti að láta Alþingi taka 

málið upp og finna skólanum nýtt hlutverk, þar sem nemendum hafði fækkaði og 

kennslu var hætt haustið 1992 (þingskjal nr. 16/1993; þingskjal nr. 52/1994). Ekkert 

varð af starfsemi skólabúðanna en í dag er rekin þar ferðaþjónusta sem hófst árið 2008 

eftir töluverðar endurbætur á húsnæðinu (Núpur Guesthouse, 2017).   

Á sama tíma var einnig rætt um að starfrækja skólabúðir á Laugarvatni á vegum 

Íþróttamiðstöðvar Íslands (ÍMÍ), sem var starfrækt veturna 1989–1996. ÍMÍ var sameign 

íslenska ríkisins, Íþróttasambands Íslands og UMFÍ, en menntamálaráðuneytið fyrir 

hönd ríkisins gekk úr rekstrinum 1989 (Leggjum áherslu á að uppfylla óskir gesta, 1990; 

Íþróttamiðstöð Íslands á Laugarvatni ÍSÍ og UMF[Í], 1996). Stefnt var að skólabúðum þar 

á árunum 1990–1993 en ekki fékkst samþykki frá menntamálaráðuneytinu. Á þessum 

tíma var talið að Reykir önnuðu ekki eftirspurn eftir skólabúðaþátttöku. Skólabúðirnar á 

Laugarvatni voru hugsaðar sem íþróttabúðir fyrir grunn- og framhaldsskólanema sem 

myndu sérhæfa sig á sviði íþrótta, útilífs, heilsunæringarfræði og félagsmála (Nær 

fullbókað næsta sumar, 1993). 

Skólabúðir á Íslandi virðast vera reknar á mismunandi grundvelli og virðast 

rekstraraðilar almennt ekki vera með skýrar línur um það hvað beri að skoða sem 

skólabúðir eða hvað skólabúðir eru, frekar en hvað beri að skoða sem ungmenna- og 

tómstundabúðir. Þá er misjafnt hvort rekstraraðilar tengja starf skólabúðanna við 

aðalnámskrá. Stofnun skólabúða var stórpólitískt mál þegar hugað var að stofnun 

búðanna að Reykjum í Hrútafirði. Það virðist því sem rekstur og staðsetning búðanna 

hafi oft skipt meira máli en það innra starf sem þar skyldi fara fram. Ekki er ólíklegt að 

aðaláherslan hafi oft verið á aukin atvinnutækifæri og að nýta fyrirliggjandi aðstöðu yfir 

vetratímann fremur en þjónustuna við börn og ungmenni. Þá virðist sem forsendur fyrir 

skólabúðum hafi brostið ef ekki fékkst fjármagn frá hinu opinbera. Því er nokkuð ljóst 

að fjárstuðningur þarf að vera frá ríkisvaldinu ef skólabúðir, ungmennabúðir og 

tómstundabúðir eiga að vera starfandi fyrir börn og ungmenni. Þær búðir sem ekki hafa 

fengið styrki hafa átt erfitt uppdráttar. 
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3 Ungmenna- og tómstundabúðirnar að Laugum í 
Sælingsdal 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir upphafi Ungmenna- og tómstundabúðanna að 

Laugum, þróun þeirra, hugmyndafræði og starfseminni sem þar fer fram. Þá er gerð 

grein fyrir rannsókn sem gerð var vorið 2014 og fólst í viðtölum við ellefu þátttakendur 

búðanna.   

Við ritun kaflans styðst ég við reynslu mína sem forstöðumaður búðanna og nýti 

gögn sem búðirnar eiga. Þar á meðal eru fundargerðir, skýrslur, dagbækur, minnisblöð, 

námskeiðanámskrár og háskólaritgerðir. Auk þess er stuðst við fréttamiðla og 

blaðagreinar þar sem fjallað hefur verið um búðirnar. Staða mín innan búðanna veldur 

því að ég hef verið með einum eða öðrum hætti þátttakandi í flestu því sem varðar 

búðirnar. Af þeim sökum er ýmislegt í umfjölluninni sem aldrei áður hefur komið fram 

og er ekki að finna í rituðum heimildum.  

3.1 Þróun og hugmyndafræði búðanna  

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) er landssamband ungmennafélaga, stofnað árið 1907. 

Sambandsaðilar eru í dag 18 héraðssambönd og 11 félög með beina aðild. Um 300 félög 

eru innan UMFÍ með yfir 160 þúsund félagsmenn. UMFÍ stendur að fjölmörgum 

verkefnum sem virðast vera ólík en eiga það sammerkt að tengjast hreyfingu, lýðheilsu 

og erlendum samskiptum, auk fræðsluverkefna sem eru í samræmi við stefnu 

landssambandsins. (Ungmennafélag Íslands, e.d.-a, e.d.-b). Árið 2004 hélt UMFÍ inn á 

nýjar lendur þegar sambandið tók að sér að reka ungmenna- og tómstundabúðir að 

Laugum í Sælingsdal í Dalabyggð. Að Laugum var áður starfræktur heimavistarskóli (Jón 

M. Ívarsson, 2007).  

Víkjum að sögu Lauga. Frá árinu 1925 var mikill hugur í ungmennafélögunum í 

Dalasýslu að hefja söfnun fyrir unglingaskóla að Laugum og dreymdi menn um 

héraðsskóla þar. Árið 1932 hófst sundkennsla að Laugum í nýrri yfirbyggðri sundlaug 

með heimavistaraðstöðu sem 130 manna fátækur hópur hafði náð að safna fyrir. Það 

var síðan ekki fyrr en 1944 sem fræðslumálastjórn samþykkti stofnun heimavistarskóla 

að Laugum og sama ár var skólinn settur í fyrsta sinn (Hjörtur Þórarinsson, 2010). Rauði 

krossinn stóð fyrir því að reist var 100 fm timburviðbygging við sundlaugina á 
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stríðsárunum til að reka þar sumardvalarheimili fyrir 45 börn. Þessar byggingar nýttust 

síðan nemendum á veturna þar til nýr skóli var byggður og urðu þær eign 

ungmennafélagsins við lokun sumardvalarheimilisins 1948 (Einar Kristjánsson, e.d.). Í 

upphafi var starfsemi skólans í húsnæði við sundlaugina. Séra Pétur T. Oddson var fyrsti 

skólastjórinn og honum varð strax ljóst að mikilla úrbóta væri þörf í skólamálum í 

Dalasýslu. Markmið hans var að börn í sveit hefðu ekki verri aðstöðu til menntunar og 

þroska en börn í þéttbýli. Hann stóð fyrir því að hrepparnir í sýslunni sameinuðust um 

byggingu og rekstur barnaskólans. Árið 1955 var samþykkt að byggja nýtt skólahús að 

Laugum sem tekið var í notkun 1959 (Hjörtur Þórarinsson, 2010). Skólinn var lagður 

niður árið 2000 sökum fólksfækkunar í sveitarfélaginu, en þá var búið að reisa að 

Laugum íþróttahús, nýlega sundlaug og nokkrar skólabyggingar. Aðstaðan er góð og 

þótti staðurinn því tilvalinn til reksturs búða (Jón M. Ívarsson, 2007).  

Hugmyndina að stofnun búðanna má síðan rekja til skýrslu nefndar á vegum 

menntamálaráðuneytisins frá árinu 2002 þar sem úttekt var gerð á stöðu félags- og 

tómstundamála ungs fólks á Íslandi. Í skýrslunni segir að áhyggjuefni sé að þátttaka í 

félagsstarfi ungs fólks hafi staðið í stað eða minnkað síðustu ár. Nefndin leggur til að 

„komið verði á laggirnar félagsforystuskóla/leiðtogaskóla í samvinnu við samtök á sviði 

félags- og tómstundamála með stuðningi stjórnvalda. Uppbygging námsins taki mið af 

reynslu og þörfum æskulýðssamtaka á þessu sviði“ (Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 

48). Einnig átti starfsemin að vera atvinnuskapandi fyrir fólk úr sveitunum í kring og 

koma mannvirkjum í full not á ný eftir að Laugaskóli lagðist af. Gert var ráð fyrir því að 

þegar starfsemin væri komin á fullt skrið yrðu 10 til 12 heilsársstörf að Laugum, þar af 

fimm til sjö störf sem nýttust heimamönnum. Önnur störf yrðu mönnuð með aðfluttu 

fagfólki. Þetta var mikið hagsmunamál fyrir Dalabyggð (Ungmenna- og tómstundabúðir 

að Laugum í Sælingsdal, 2005).  

Aðeins liðu tvö ár frá útgáfu skýrslunnar og þar til undirbúningur var kominn í fullan 

gang. Þann 11. ágúst 2004 var undirrituð samstarfsyfirlýsing á milli Ungmennafélags 

Íslands, Dalabyggðar, menntamálaráðuneytisins, iðnaðarráðuneytisins, 

Byggðastofnunar og Kennaraháskóla Íslands um rekstur ungmenna- og tómstundabúða 

að Laugum (Ungmenna- og tómstundabúðir, e.d.-d). Mánuði seinna voru Ungmenna- 

og tómstundabúðirnar stofnaðar formlega af Ungmennafélagi Íslands og Dalabyggð. 

Tilgangurinn var að taka á móti nemendum 9. bekkjar grunnskóla í vikutíma í senn og 

áttu þeir að sitja námskeið í tómstunda- og félagsmálum auk annarra viðfangsefna sem 

snertu þá hverju sinni (Ungmenna- og tómstundabúðir, e.d.-a).  
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Upphaflega voru búðirnar að Laugum hugsaðar sem þriggja ára tilraunaverkefni. En 

þar sem verkefnið þótti hafa heppnast vel var vilji til að reka þær áfram. Íslenska ríkið 

styrkir margvísleg verkefni á sviði æskulýðsmála og fyrir tilstuðlan mennta- og 

menningarmálaráðuneytis var tryggt ríkisframlag til búðanna á fjárlögum 

(Ríkisendurskoðun, 2013). Þótt ekki séu til sérlög um skólabúðir eru í gildi sérstök lög 

um málaflokkinn, lög um æskulýðsmál nr. 70/2007, en tilgangur þeirra er að styðja börn 

og ungmenni, einkum á aldrinum 6–25 ára, til virkrar þátttöku í æskulýðsstarfi með 

velferð þeirra að leiðarljósi.  

Stefna Ungmenna- og tómstundabúðanna í upphafi var að vinna eftir markmiðum 

UMFÍ og að hvetja nemendur til frekari þátttöku í félagsstarfi, samvinnu í verkefnum á 

vettvangi félags- og tómstundamála. Starf búðanna átti að efla nemendur í því að láta 

ljós sitt skína og styrkja þá til að taka sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á heilbrigðri 

skynsemi. Áhersla átti að vera á öflugt fræðslustarf í bland við íþrótta- og 

tómstundastarf (UMFÍ, 2004). Áttu búðirnar að leitast við að:  

 vera leiðandi í rekstri ungmenna- og tómstundabúða á Íslandi 

 efla sjálfstraust, samvinnu og tillitssemi nemenda skólabúðanna 

 hvetja til sjálfstæðra vinnubragða 

 kynna landið og nánasta umhverfi 

 kynna ábyrg fjármál 

 vinna markvisst gegn einelti 

 nemendur kynnist og læri ... 

- að búa á heimavist 

- um söguslóðir 

- að vera [þátttakendur] í félagsstörfum í anda UMFÍ 

- um mikilvægi forvarna 

- um mikilvægi hollra lifnaðarhátta (UMFÍ, 2004, bls. 3).  

Í byrjun árs 2006 gerðu Bændasamtökin og Dalabyggð með sér samning um 

stuðning samtakanna við búðirnar. Samningurinn fólst í því að nemendur búðanna færu 

í sveitaferð og fengju fræðslu um sveitastörf á tveimur bæjum í Dalabyggð í um 

klukkustund í hverri viku. Fræðslan fór fram á fjárbúinu Stóra-Vatnshorni og kúabúinu 

Erpsstöðum (Ungmenna og tómstundabúðirnar að Laugum í Sælingsdal: Krakkarnir fá 

að heimsækja kúa- og sauðfjárbú, 2006). Þessi stuðningur hefur viðhaldist og enn í dag 

styðja Bændasamtökin starf búðanna. 
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Á fyrstu árum búðanna var skýrt tekið fram af þáverandi deildarstjóra íþrótta- og 

æskulýðsdeildar í menntamálaráðuneytinu að þær væru ekki skólabúðir. Ég tel þetta 

eiga skýringu í því að styrkurinn kom frá íþrótta- og æskulýðsdeild innan 

menntamálaráðuneytisins en ekki grunnskóladeild. Ætlast var til þess að starfsemi 

búðanna einkenndist af óformlegu námi og tengdist frekar forvörnum og frítímastarfi 

en aðalnámskrá grunnskóla, þó að tekið væri á móti grunnskólanemendum á skólatíma. 

Engar kröfur voru settar fram af hálfu UMFÍ eða menntamálaráðuneytis um að starf 

Ungmennabúðanna tæki mið af aðalnámskrá.  

Skólabúðir fyrir börn þekktust á þessum tíma, en þær voru tengdari skólastarfinu. 

Búðirnar að Laugum áttu aftur á móti að vera með áherslu á félags- og tómstundamál á 

öðrum vettvangi og áttu nemendur að geta nýtt sér dvölina þegar heim væri komið, svo 

sem við störf að félagsmálum og vinnu í nemendaráðum (Mannrækt og næði, 2004). 

Strax á fyrsta ári búðanna sáu skólastjórnendur sér hag í að senda nemendur 

grunnskóla að Laugum. Námið þar var talið styrkja lífsleikninám skólanna og íþróttir 

samkvæmt aðalnámskrá þótt það væri ekki hefðbundið grunnskólanám (Skólabúðirnar 

að Laugum í Sælingsdal, 2005). Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 kom fram að lífsleikni 

ætti meðal annars að efla alhliða þroska nemandans, félagsfærni, siðvit, sjálfsvirðingu 

og líkamlegt heilbrigði og hjálpa honum að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999a). Íþróttir áttu ekki aðeins að hafa áhrif á líkamlega 

heilsu, heldur líka á andlega og félagslega líðan nemenda. Skólinn átti að leggja áherslu 

á að styrkja sjálfsmynd nemenda og auka vellíðan þeirra með leikjum og æfingum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999b). Það voru í raun kennarar og skólastjórnendur sem 

tóku upp á því að tala um Ungmenna- og tómstundabúðirnar sem skólabúðir. Starfsemi 

búðanna var með nýju sniði þótt margir þekktu til starfsemi Reykja. Nokkrir 

skólastjórnendur töluðu um að þeir nýttu starfið og dvölina að Laugum fyrir allt 

lífsleikninámið sem þeim bæri að sinna fyrir 9. bekk.   

Ungmenna- og tómstundabúðirnar voru fyrstar sinnar tegundar á landinu og var 

frítími unglinga aðal viðfangsefnið. Í nemendabæklingnum Ungmenna- og 

tómstundabúðir Laugum (2005) frá fyrsta rekstrarári þeirra má sjá eftirfarandi 

námskeið:  

 Kjarkur og þor: ræðumennska, framkoma og tjáning. 

 Að vera í félagi: uppbygging og starfsemi félaga, embætti í stjórnum og ráðum. 

 Útivist: undirstöðuatriði útivistar – kortalestur, útbúnaður og viðbrögð við 

erfiðum aðstæðum. Útileikir og fjallgöngur. 

 Íþróttir: leikir, hópefli, þrautalausnir. 
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 Sögukynning: heimsóknir á byggðasafn Dalamanna, Eiríksstaði og fjárbú í 

sveitinni, kynning á álfasögum af svæðinu.  

 Plús og mínus: fjármálastjórnun, heimilisbókhald og útgjöld unglinga skoðuð.  

Í upphafi var fyrirkomulagið í búðunum frekar formlegt, það er stundatafla, 

skyldumæting á námskeið, stýring að ofan og kennt við skólaborð í skólastofum. Í raun 

minnti margt í starfi búðanna á starf í grunnskóla, enda fór starfið fram í gömlum 

grunnskóla þar sem öll aðstaða var fyrir hendi og aðstæður keimlíkar því sem þekkist í 

skólum.  

Undir lok árs 2005 gerði starfsfólk búðanna tilraun með annars konar dagskrá þar 

sem lögð var áhersla á aukna virkni nemenda. Sú tilraun hlaut góðar undirtektir og strax 

í upphafi vorannar 2006 var dagskránni breytt. Um sama leyti tók höfundur þessarar 

ritgerðar við starfi forstöðumanns búðanna.  

Starfið hélt áfram að breytast með stöðugu endurmati á námskeiðum, viðburðum 

og fyrirkomulagi búðanna. Í upphafi fór útivistarfræðslan fram í skólastofum við 

skólaborð, þar sem kennt var á áttavita og útbúnað. Nemendur höfðu lítinn sem engan 

áhuga á þessum námskeiðum, enda fengu þeir ekki tækifæri til að prófa sig áfram í því 

sem þeir lærðu. Þrátt fyrir þetta formlega skipulag var starfið á margan hátt frjálslegt og 

ekki í eins föstum skorðum og það er í dag. Meira svigrúm var til breytinga og höfðu 

forráðamenn námsins leyfi til að láta sér detta eitthvað nýtt í hug, láta hugmyndaflugið 

og eljuna ráða för. Kvöldviðburðir fóru oft eftir veðri og aðstæðum hverju sinni. 

Starfsfólk tók ekki mið af ákveðinni hugmyndafræði, verkferlum var ekki fylgt, 

kenningar látnar lönd og leið og ekki fylgt námskrá á þessum tíma.  

Heimildir og gögn um rekstur búðanna eru af skornum skammti. Ekki virðast hafa 

legið fyrir upplýsingar um það hvernig best væri að reka og skipuleggja slíkar búðir. 

Engin námskrá var til með sérstökum markmiðum hvers námskeiðs, áhættumat lá ekki 

fyrir, rýmingaráætlun ekki heldur og sama máli gegndi um gerð slysaskýrslna. Okkur var 

einfaldlega kastað út í djúpu laugina. Búðunum fylgdu einungis markmiðslýsingar UMFÍ 

og búðanna, sem fjallað hefur verið um hér að framan.  

Árið 2005 voru námskeið og viðburðir jafnt úti sem inni. Með tímanum, án þess þó 

að það væri markvisst unnið að því, var hægt og rólega farið að nýta útisvæðið minna 

og færa námskeið og viðburði inn í hús. Það má sennilega rekja til þess að oft er 

einfaldara, þægilegra og hlýrra að vera inni enda er góð aðstaða til inniveru að Laugum. 

Auk þess var viss hræðsla við að vera með fasta dagskrá að stórum hluta utandyra í 

skammdeginu, þegar allra veðra er von. Einnig var viss viðkvæmni fyrir því að fara með 

nemendur út og töldu starfsmenn útiveruna ekki vera það sem nemendur sæktust 
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Mynd 2. Nemendur að spreyta sig á gögli. 

sérstaklega eftir því að á fyrstu starfsárunum fengu útilífsnámskeið ekki góða dóma hjá 

nemendum.  

Eftir því sem á leið fengu leiðbeinendur að gera tilraunir með hugðarefni sín og litu 

ýmis ný námskeið dagsins ljós á þessum fyrstu árum. Sum þeirra lifa enn í dag þótt 

fyrirkomulag þeirra hafi breyst og þróast. Námskeið sem ekki eru lengur í gangi eru til 

að mynda: galdrar, að vera í félagi, kynfræðsla, lífsstíll, blaðamennska, auglýsingar, 

félagsvist, skyndihjálp, tjáning, hvað segir þú, mannréttindafræðsla og heimsókn á 

byggðasafn Dalamanna. Um tíma komu einnig utanaðkomandi aðilar með fræðsluefni 

sem kennt var í búðunum að Laugum. Fulltrúar frá Samtökum áhugafólks um áfengs- og 

vímuefnavanda (SÁÁ) voru með forvarnanámskeið og aðilar komu frá UMFÍ og kynntu 

verkefnin, Flott án fíknar og Blátt áfram sem þá voru áhersluverkefni á vegum UMFÍ. 

Sumarið 2007 fór Jörgen Nilsson, tómstundaleiðbeinandi búðanna, á 

íþróttakennaranámskeið í Danmörku. Hann kom heim með margar nýjar og spennandi 

hugmyndir og tilkynnti að við værum að gera eitthvað vitlaust, breyta þyrfti 

námskeiðum og viðfangsefnum til að ná betur til nemenda. Strax um haustið breytti 

hann áherslum og verkefnum í nokkrum námskeiðum ásamt því að byrja með námskeið 

um gögl (e. juggling) sem hefur allar götur síðan verið eitt af vinsælustu viðfangsefnum 

nemenda að Laugum. Göglið (sjá mynd 2) var nýtt af nálinni og sló strax í gegn. Þar 

vinna nemendur að samhæfingu hugar og handar og fá að prófa margt nýtt sem fæstir 

hafa prófað áður.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Frá upphafi hefur verið reynt að leggja áherslu á að hafa viðfangsefnin sem 

ungmennin fást við í takt við tímann, ný af nálinni, og er lagt upp úr því að þau höfði til 

þeirra sem sækja búðirnar hverju sinni.  
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Á tímabili þróuðust málin þó til hins verra, það er að segja í hefðbundinn farveg, og 

líktist starfið í Ungmenna- og tómstundabúðunum helst til um of starfi og námi í 

grunnskóla, of mikið var af námskeiðum í skólastofu þar sem fræðsla fór fram með 

glærukynningu. Á þeim tímapunkti var kominn tími til að stokka starf búðanna upp og 

leita nýrrar nálgunar á viðfangsefni búðanna. Matsblöð nemenda og kennara voru 

notuð og voru auk þess tekin viðtöl við nemendur. Úrbæturnar áttu að taka mið af 

skoðunum þátttakenda og kennara og því hvað þeim fyndist mikilvægast við starfið. Þar 

kom í ljós að nemendum fannst útivistin í raun skemmtileg og þau verkefni sem 

útiverunni tengdust stóðu oft upp úr í því starfi sem boðið var upp á. Á daginn kom að 

það sem skipti nemendur máli var mikil hreyfing og virkni í starfi ásamt því að fá 

tækifæri til að kynnast jafningjum. Um leið kom í ljós á matsblöðum kennara að þeim 

fannst mikilvægt að starfið styrkti lífsleikninám skólanna.  

Efnahagshrunið á Íslandi gerði það að verkum að árið 2009 var frekar rólegt í 

starfsemi búðanna. Skólastjórnendur voru varkárir og fækkaði við það bókunum á dvöl í 

búðunum. Forstöðumanni og leiðbeinendum þótti mikilvægt að brýna spjótin og leggja í 

vinnu til að rökstyðja starfsemina fyrir skólastjórnendum og mæta þörfum skólanna 

fyrir óformlegt nám. Greining hófst á starfinu. Meðal annars var rýnt í kenningar um 

reynslunám og úti- og ævintýranám var skoðað. Upp úr því var hafist handa við að 

endurskipuleggja dagskrá búðanna. Vinnan skilaði af sér nýjum einkunnarorðum og 

nýjum markmiðum, sem hafa þó breyst örlítið síðustu misserin. Höfuðstoðirnar eru 

menning, útivist, hreyfing og félagsfærni. „Markmiðið með dvölinni á Laugum er að 

styrkja félagsfærni unglinga, efla vitund þeirra fyrir umhverfi sínu og samfélagi ásamt 

mikilvægi þess að hafa heilbrigðan lífsstíl að leiðarljósi“ (Ungmenna- og 

tómstundabúðir, e.d.-e).  

Í endurskipulagningunni var mikilvægi hópavinnu sett í forgrunn með það að 

leiðarljósi að vinna þvert á kyn, vinsældir nemenda og hæfileika þeirra. Lögð var áhersla 

á að skapa jákvæða upplifun hjá nemendum og veita þeim tilfinningu fyrir því að þeir 

væru hluti af heild svo þeir næðu betra sambandi við félaga sína (Helga Margrét 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Þetta skilaði sér strax í aukinni aðsókn árið 2010. Margir nýir skólar bættust við og 

virtist áhugi skólastjórnenda og foreldra barna í grunnskólum á því sem Laugar höfðu 

upp á að bjóða kvikna víðar en áður (Aukning í Ungmenna- og tómstundabúðirnar á 

Laugum, 2010). Ástæðuna fyrir því má líklega rekja til þess að umræðan um neikvæð 

áhrif hrunsins í samfélaginu var hávær og samhljómur um að þau ættu ekki að bitna á 
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æsku landsins. Foreldrar stóðu því vörð um að skólarnir héldu heimsóknum að Laugum 

áfram þrátt fyrir ástandið í þjóðfélaginu.  

Með tímanum jókst einnig áhersla á umhverfismál og heilsueflingu að Laugum. 

Ungmenna- og tómstundabúðirnar urðu í nóvember 2010 skóli á grænni grein á vegum 

Landverndar. Haustið 2013 var grænfáninn dregin að húni. Grænfáninn er staðfesting á 

góðum ásetningi og virkni í umhverfisverndarstarfi. Að Laugum er allt sorp flokkað og fá 

nemendur markvissa fræðslu um áhrif matarsóunar og hvernig hægt er að sporna við 

henni. Sá matur sem ekki nýtist er gefin dýrum í sveitinni. Frá 2012 hafa búðirnar verið 

þátttakendur í heilsueflandi grunnskóla á vegum Embættis landlæknis og reynist það 

vel. 

 Samfélag án farsíma, sjónvarps og útvarps   3.1.1

Þegar starfsemi í Ungmenna- og tómstundabúðunum að Laugum hófst var strax lögð 

áhersla á að nemendur hefðu ekki aðgang að sjónvarpi, útvarpi, tölvum og síma. Ekki 

voru alltaf allir jafn sáttir við það fyrirkomulag (Ungmenna- og tómstundabúðirnar að 

Laugum í Sælingsdal í Dalasýslu, 2007). Markmiðið með þessari stefnu var að 

ungmennin hvíldu sig á því daglega áreiti sem þessum tækjum fylgir og upplifi að hægt 

er að vera án þeirra (Helga G. Guðjónsdóttir, 2010).   

Frá því að búðirnar hófu göngu sína hefur notkun snjalltækja margfaldast. Jörgen 

Nilsson (2013) segir í grein í Skinfaxa að reynt sé að skilja þátttakendur frá því áreiti og 

álagi sem þeir verða fyrir dagsdaglega. Leitast sé eftir að gefa nemendum nýjar 

upplifanir og tækifæri til að kynnast hópfélögum sínum á nýjan hátt.  

Aftenging síma og tölva er frelsun frá fíkn segir í Morgunblaðinu 2016 í frétt frá 

Ungmenna- og tómstundabúðunum að Laugum. Í fréttinni er sagt frá því að eftir því 

sem árin hafi liðið hafi starfsfólki búðanna þótt æ mikilvægara að skapa samfélag án 

sjónvarps, tölvu og síma (Sigurður B. Sævarsson, 2016). Í samræmi við það séu 

nemendur upplýstir um það á fyrsta degi og þeim gerð grein fyrir þeim reglum sem 

gilda í búðunum. Þeir séu síðan beðnir um að skila inn farsímum og spjaldtölvum. 

Nemendur eigi oft erfitt með það í upphafi, en reynslan hafi sýnt að það reynist þeim 

léttara en þeir töldu. Það skýrist ekki síst af því að starfsfólk búðanna einsetji sér að 

sýna nemendunum fram á með líflegu og áhugaverðu starfi að lífið hafi upp á fleira að 

bjóða en að hanga á netinu.  

Ég upplifi að nemendur kunni betur að meta það að vera án án síma og tölvu í dag 

en á fyrstu starfsárum búðanna. Ég held að þeir geri sér betur grein fyrir mikilvægi 

þessa núna, enda er meiri umræða um þessi mál í samfélaginu í dag en áður. Þá kemur 
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Mynd 3. Lágþrautabraut að Laugum. Hönnuður 
Guðmundur Arngrímsson, 2011. 

til að búðirnar og hefðir þeirra eru betur þekktar og þátttakendur því meðvitaðri en 

áður um það sem býður þeirra. Einstaka nemendur eiga þó erfitt með að sætta sig við 

tækjaleysið og eru dæmi um að nemendur treysti sér ekki að Laugum af ótta við net- og 

tækjaleysi.    

 Aukin samtenging útivistar og hópeflis 3.1.2

Árið 2011 var gerð lágþrautabraut að Laugum til að auka gæði og fjölbreytni í útivist 

nemenda. Lágþrautabrautin 

er byggð úr skógartimbri og 

köðlum og þurfa 

þátttakendur sem hana nota 

að leysa ýmsar þrautir, eins 

og að sveifla sér í köðlum eða 

reyna á jafnvægið. 

Lágþrautabrautin setur 

sterkan svip á svæðið og er 

mikið notuð (sjá mynd 3). 

Lágþrautabrautir eru oft 

notaðar í hópefli og til að skapa áskoranir fyrir einstaklinga og hópa. Slíkar brautir eru 

vel þekktar í starfi útivistarbúða erlendis.  

Haustið 2013 sótti undirrituð, sem forstöðumaður Lauga, sína fyrstu erlendu 

ráðstefnu um útivistarbúðir og útinám í Ástralíu. Ferðin var jafnframt notuð til að skoða 

skólabúðir þar í landi, enda er í Ástralíu mikil og rótgróin hefð fyrir skólabúðum. Þessi 

námsferð hafði jákvæð áhrif á það sem gerðist í framhaldinu í starfi Lauga. Í ferðinni 

kom á daginn að margt í starfi Lauga líkist skólabúðum hinum megin á hnettinum. Helsti 

munurinn lá í því að nánast öll dagskrá í Ástralíu fer fram utandyra og er útinám og 

ævintýranám það sem einkennir starfið þar. Mildara veðurfar í Ástralíu gerir það 

auðvitað að verkum að allt starf utandyra er auðveldara en á Íslandi. Tveir stjórnendur 

skólabúðanna í Ástralíu sem forstöðumaður hitti hafa verið mjög ötulir við ráðgjöf um 

starfið að Laugum og hafa ýmis gögn komið frá Ástralíu sem hafa gagnast við 

námsgagnagerð og faglega starfsþróun að Laugum.   

Vorið 2014 voru tekin formleg viðtöl við ellefu nemendur sem gerð er grein fyrir í 

kafla 4.2. Viðtölin leiddu í ljós að verkefni sem fóru fram utandyra voru skemmtilegustu 

verkefnin sem nemendur tóku þátt í. Því var ákveðið að vinna að því að skapa búðir sem 

líktust þeim áströlsku, með mun meiri áherslu á úti- og ævintýranám. Haustið 2014 
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jókst úti- og ævintýranámið en farið var rólega af stað. Reglulega var skráð niður 

veðurfar og dagsbirta og grunnurinn lagður að því sem koma skyldi. Haustið 2015 urðu 

talsverð þáttaskil í dagskránni, þegar mun fleiri námskeið voru haldin utan dyra og enn 

meiri áhersla var lögð á hópefli og úti- og ævintýranám.   

Í hverri viku er nemendum sem koma að Laugum skipt í þrjá jafna hópa og nú er 

alltaf að lágmarki einn hópur í útivist hverju sinni þegar kennsla er. Ekki er lengur farið í 

rútuferð í sveitina eins og var fastur liður frá upphafi, þar sem Eiríksstaðir, Erpsstaðir og 

Stóra-Vatnshorn voru heimsótt. Í staðinn er farin þriggja tíma gönguferð þar sem 

nemendur fara á milli ákveðinna áfangastaða. Í ferðinni er gengið yfir hólana sem liggja 

á milli Lauga og sveitabæjarins Hóla, með klukkutíma stoppi þar. Á leiðinni, sem er 

tæpir þrír km, er unnið að ýmsum hópeflisverkefnum og glímt við ýmsar áskoranir sem 

tengjast markmiðum búðanna. Rebecca Ostenfeld bóndi tekur á móti nemendum í 

gömlu fjárhúsi og fræðir þá um lífið í sveitinni og fá nemendur tækifæri til að 

umgangast dýrin að vild. Til að takast á við þetta verkefni og aukna útivist voru gerðar 

ráðstafanir til að undirbúa nemendur betur fyrir dvölina. Þannig er nemendum og 

kennurum sent fræðsluefni um útbúnað og útiveru til að undirbúa sig áður en komið er. 

Það má því segja að útivistin og þær aðferðir sem notaðar eru henni tengdar hafi komið 

sterk inn í starf búðanna.  

 Nám í ungmenna- og tómstundabúðum  3.1.3

Ungmenna- og tómstundabúðirnar eru ekki formleg menntastofnun og ætti því að 

skilgreina námið þar sem óformlegt. Þrátt fyrir það er margt úr hugmyndafræði 

formlegs náms sem einkennir starf búðanna, eins og fram hefur komið. Starfið er hægt 

að skilgreina sem blöndu af formlegu og óformlegu námi. Þannig er ekki unnið formlega 

eftir aðalnámskrá grunnskóla í búðunum en starfsemin þar styrkir starf grunnskólanna 

og tekur með óbeinum hætti mið af markmiðum grunnskólalaga og aðalnámskrár. Að 

Laugum er lögð áhersla á óhefðbundið skólastarf. Þar er mætt þeirri kröfu að nám og 

menntun eigi sér stað víðar en í skólunum sjálfum. Í starfi búðanna er stuðlað að því að 

styrkja lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá og skapa tækifæri fyrir börn og unglinga til 

að þroskast og uppgötva nýja styrkleika hjá sjálfum sér og samnemendum. Þó nokkrir 

kennarar telja sig sjá fjölmörg dæmi um að þeir nemendur sem eiga erfitt með að 

stunda bóklegt nám blómstri að Laugum þar sem meiri áhersla er lögð á verkefnavinnu 

og óformlegt nám en innan veggja grunnskólans. 

Það sem gæti flokkast undir að vera formlegt nám í starfi búðanna er til dæmis að 

nemendum er skipt upp í hópa: rauðan, bláan og grænan hóp. Hver hópur hefur sína 
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eigin dagskrá (stundatöflu) þar sem fastar tímasetningar og fast skipulag ræður för (sjá 

dæmi um dagskrá í fylgiskjali 1). Það er skyldumæting á námskeið og viðburði og ber 

nemendum að vera stundvísir, virkir og jákvæðir og fá hóparnir einkunn á bilinu 1–6 stig 

fyrir hvert námskeið. Einkunnir hópanna standa á töflu á vegg og eru sýnilegar öllum út 

vikuna. Hóparnir keppast um að fá sem besta einkunn hverju sinni og er þetta 

fyrirkomulag notað til að hvetja nemendur til að sýna sína bestu hlið, vera jákvæðir, 

sýna samkennd, samvinnu og virkni og hefur það reynst vel. Nemendur eru uppteknir af 

stigatöflunni alla vikuna og leggja sig fram um að að fá sem flest stig. Þá geta hóparnir 

safnað rokkstigum sem skila þeim aukastigum. Rokkstig eru stig fyrir atriði sem 

nemendur sýna leiðbeinendum og þurfa nemendur að vinna að þeim saman sem 

hópur, vera bæði frumlegir og sýna frumkvæði. Mest er hægt að fá sex rokkstig yfir 

daginn. Farið er yfir stöðuna á kvöldfundum með nemendum. 

Beitt er frekar stífum reglum til að einfalda fyrirkomulag starfsins. Halda þarf 

ákveðnum aga og reynist það sumum nemendum erfitt. Kennarar eru almennt ánægðir 

með þennan stífa ramma búðanna því þeir telja að oft reynist erfitt að skapa viðlíka 

aðstæður í grunnskólum í dag. Nemendur hafa í raun ekki mikið val um hvað þeir skuli 

taka sér fyrir hendur eða hvernig starfinu skuli hagað. Val er einmitt talið vera þáttur í 

óformlegu námi, eins og fram kom í kafla 2.1.1. Nokkur ár eru síðan valdagskrá var tekin 

upp eftir hádegi á fimmtudegi, þar sem nemendur geta valið sér viðfangsefni. Allir 

verða að finna sér eitthvað að gera með einhverjum öðrum. Kennarar hafa stundum 

komið þeirri ósk á framfæri að vægi valdagskrár í búðunum verði aukið. Starfsfólk 

búðanna hefur ekki orðið við því, en það telur að flest af því sem er í skipulagðri dagskrá 

sé mikilvægt í starfi búðanna og skili þeim árangri sem markmiðið er að ná á fimm daga 

námskeiði.  

Að Laugum er lögð áhersla á einstaklinginn og styrkingu hans með áherslu á að 

virkja hann innan hópsins. Námskeiðin eiga að vera fjölbreytileg og lagt er upp með að 

hver og einn finni sig í einhverju námskeiði og fái þar með tækifæri til að öðlast aukinn 

styrk og trú á sjálfan sig (Aukning í Ungmenna- og tómstundabúðirnar á Laugum, 2010; 

Jörgen Nilsson, 2013).    

Í dag er til námskeiðslýsing fyrir hvert námskeið búðanna (í fylgiskjali 2 má sjá dæmi 

um slíka lýsingu). Í námskeiðslýsingunni eru markmið, öryggisreglur, líkamlegar kröfur 

og áhættumat, ásamt almennri kennslulýsingu. Lítill sveigjanleiki er orðinn í starfinu og 

er reynt að tengja viðfangsefnin sem mest við meginstoðir búðanna. Á móti hefur einna 

helst hallað á vægi menningarlífs síðustu ár, frá því sem var 2009, því af dagskrá hafa 

fallið félagsvist, galdrar og heimsókn á byggðasafnið, Eiríksstaði og tvo sveitabæi. 
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3.1.3.1 Stígandi í starfi 

Námskeiðin eru skipulögð þannig að þau hafi áhrif hvert á annað og tengist og ákveðin 

stígandi er í starfinu. Verkefni þyngjast því er líður á vikuna, kröfur til nemenda vaxa og 

meiri áskorun felst í verkefnunum.  

Mánudagurinn, fyrsti dagur búðanna, er eins konar inngangur að því sem koma skal. 

Stuðlað er að því að nemendur skilji hvað er að fara að gerast og liðkað er fyrir ferlinu 

með ísbrjótum (e. ice-breaking games), fræðslu um rétt hugarfar, mikilvægi liðsheildar, 

hvaða kröfur gerðar eru til þeirra og upplýsingum um reglur, stigagjöf og fyrirkomulag 

búðanna er komið á framfæri.  

Á þriðjudegi eru gerðar meiri kröfur til hópsins, námskeið dagsins reyna meira á 

nemendur. Ætlast er til að nemendur leggi sig fram í viðfangsefnum og séu virkir í 

umræðum og verkefnum til að auka eigin árangur og árangur hópsins. Útkoma dagsins 

veltur á því hvað þeir geta lagt sig mikið fram og gefið af sjálfum sér.  

Á miðvikudegi eru einstaklingsbundin verkefni og hópefli. Nemendur þurfa að sýna 

sjálfstæði í verkefnum sínum. Þeir taka þátt í ræðumennsku, þar sem hver og einn þarf 

að standa fyrir máli sínu fyrir framan hópinn, og fara í gögl. Hólagangan er á 

miðvikudegi og þá er gott tækifæri til að vinna nánar með hópnum. Í ferðinni er lögð 

áhersla á liðsanda, liðsheild og skapandi hugsun. Þá kemur gjarnan í ljós hvar hópurinn 

er staddur og hver stemningin er innan hans.  

Á fimmtudegi sést hvernig hóparnir hafa þróast síðustu daga. Þeir byrja daginn á að 

fara allir saman í gönguferð, fræðast um álfa í Sælingsdal og fá tækifæri til að upplifa 

menningararf Íslendinga. Þennan dag er síðasta námskeiðið að Laugum. Eftir hádegi er 

valdagskrá og hafa nemendur þá val um verkefni. Seinnipartinn vinna hóparnir svo 

sjálfstætt að því að undirbúa Laugaleikana sem eru um kvöldið og búa til innkomuatriði 

sem þeir sýna áður en Laugaleikar hefjast. Kvöldið er uppskeruhátíð vikunnar. Á 

hátíðinni fara Laugaleikarnir fram og sundlaugarpartýið, sem stendur oftast upp úr sem 

hápunktur ferðarinnar hjá nemendunum.  

Föstudagurinn er lokadagur dvalarinnar að Laugum. Dagurinn fer í frágang og tiltekt 

ásamt nemendamati og kveðjustund. 
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Mynd 4. Stígandi í starfi; dagskrá Ungmenna- og tómstundabúðanna. Litirnir 
tákna hvers eðlis námskeið er og hvar það fer fram. Grænn er útivist, 
rauður er hreyfing í íþróttasal, appelsínugulur er námskeið í stofu og 
blár táknar verkefni sem nemendur sjá alveg um að skipuleggja sjálfir.  

Á vormisseri 2017 er boðið upp á eftirfarandi námskeið fyrir nemendur:  

 Upptakarinn: Upplifun og þátttaka  

 Kveikjan: Kynning á svæðinu, reglum, ábyrgð nemenda og gildi 

búðanna  

 Jöklaleikir: Ísbrjótar og hreyfing   

 Þrautabraut: Hópefli og áskorun   

 Út úr kassanum: Hreyfing, gleði og hópefli   

 Flakkarinn: Ný tækifæri á nýjum lendum, menning og sjálfboðastarf  

 Kjarkur og þor: Ræðumennska og framkoma 

 Gögl: Einbeiting, hreyfing, athygli og þolinmæði   

 Traustaganga: Hreyfing, traust og samvinna     

 Stefnumót: Félagsfærni, uppbyggileg samskipti  

 Draumateymið: Hópefli, samvinna og samskipti  

 Tungustapi: Menning og útivist  

 Hólaganga: Hópefli, áskorun, umhverfið, útivist og hreyfing 

 Hólaheimsókn: Sveitamenning, störf bænda og umönnun dýra.  

(Ungmenna- og tómstundabúðir, e.d.-c) 

Fimmtudagur

Mánudagur
Þriðjudagur

Miðvikudagur

Föstudagur
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Eins og sjá má er lögð áhersla á samskipti, samvinnu og þjálfun félagsfærni hjá 

nemendum í þeim námskeiðum sem búðirnar bjóða upp á. Í rannsókn Collins (2006) 

kom í ljós að samskipti einstaklinga eru önnur í búðum en í hversdagsleikanum, 

vinasambönd styrkjast og hjálpar hópefli til við að örva félags- og tilfinningaþroska 

þátttakenda. Hargie (2006) og Duck (1991) fullyrða að hægt sé að þjálfa félagsfærni hjá 

flestum nemendum og hefur slík þjálfum skilað góðum árangri. Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2007) bendir á að grunnurinn að góðum samskiptum sé hæfnin til að geta sett sig í 

spor annarra og getan til að samhæfa ólík sjónarmið. Rannsóknir Sigrúnar hafa bent til 

þess að góð félagsfærni hafi líka áhrif á námsárangur á meðan þeir sem hafa lélega 

félagsfærni flosna frekar upp úr skóla. Búðirnar eru því gagnlegar til að stuðla að þeim 

hæfniviðmiðum sem koma fram í aðalnámskrá, áhersluþáttum grunnskólalaga og 

lykilhæfni aðalnámskrár grunnskóla, en jafnframt til að styrkja alhliða menntun barna 

og ungmenna.  

 Aðstaðan að Laugum og rekstrarfyrirkomulag 3.1.4

Aðstaða til að reka ungmenna- og tómstundabúðir að Laugum er góð. Innangengt er 

milli allra bygginga, nóg rými er fyrir félagsstarf og námskeið og er gistirými fyrir 90 

manns. Þá eru á staðnum íþróttasalur, sundlaug, matsalur og mötuneyti. Í búðunum 

starfa að jafnaði átta manns: forstöðumaður, þrír leiðbeinendur, tveir í eldhúsi og einn í 

þrifum. Frá því að búðirnar tóku til starfa hefur verið í gildi þjónustusamningur við 

Dalabyggð um rekstur íþróttahúss og sundlaugar á svæðinu. Áttundi starfsmaður 

búðanna hefur verið eyrnamerktur því starfi. Þessir átta starfsmenn skipta að hluta til 

með sér verkum en oftast geta allir starfsmenn gengið í hvaða verk sem er. Þegar 

nemendahópar eru að Laugum er margt um að vera og vinnudagar yfirleitt langir. Á 

móti koma rólegri stundir þegar engir nemendur eru í búðunum. Sá tími er nýttur til 

fundahalda, skipulagningar, viðhalds og hreingerninga. Alla jafna er desember ekki 

bókaður og oft er rólegra í janúar en aðra mánuði ársins. Þá hafa vetrarfrí skólanna haft 

áhrif á bókanir. Vorið 2017 voru einnig samræmd próf hjá 9. bekk í mars og kom það 

niður á starfseminni.  

Gjald á hvern nemanda starfsveturinn 2016–2017 fyrir fimm daga dvöl er 23.000.- 

krónur. Inni í verðinu er dagskrá, matur, gisting, bolur og drykkjarflaska (Ungmenna- og 

tómstundabúðir, e.d.-e). Árlega koma um 1600–2000 nemendur að Laugum. Mikilvægt 

er að halda verðinu niðri og er því stuðningur ríkisins nauðsynlegur.  

Starf í ungmenna- og tómstundabúðum er lífsstíll og ekki hentar öllum að vinna við 

slík störf. Viðvera verður að vera frá morgni til kvölds og er ekki í boði að fara heim 
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klukkan 17 að loknum vinnudegi eins og í öðru hefðbundnara starfi. Það hefur reynst 

best að hafa sama starfsfólkið sem vinnur með nemendum frá mánudegi til föstudags, 

því mikilvægt er að ná til sem flestra nemenda, læra nöfn þeirra og geta sinnt þeim sem 

best. Ekki hefur verð gerð sérstök krafa um að hafa kennara- eða tómstundamenntað 

starfsfólk í starfi að Laugum. Þar sem búðirnar heyra undir æskulýðslög (nr. 70/2007) er 

miðað við 10. gr. þeirra laga: „Miða skal við að þeir sem starfa með eða hafa umsjón 

með börnum og ungmennum í æskulýðsstarfi séu lögráða og hafi þjálfun, menntun, 

þekkingu eða reynslu til starfsins.“  

3.1.4.1 Matsaðferðir í Ungmenna- og tómstundabúðunum 

Starf búðanna hefur alla tíð verið í þróun. Starfið er metið með ýmsum aðferðum. 

Nemendur svara matsblöðum í lok dvalar, áður en farið er heim. Matsblöðin og 

niðurstöður eru svo notaðar til að meta árangurinn hverju sinni en einnig til að þróa 

starfið með því að bæta það sem þarf að bæta og styrkja það sem gott er. Viðtöl eru 

jafnframt tekin við kennara og þeir spurðir hvað megi betur fara og hvað hafi gengið 

vel. Niðurstöðurnar eru skráðar á svokölluð matsblöð kennara (sjá fylgiskjal 3).  

Forstöðumaður og leiðbeinendur funda að lágmarki þrisvar á dag um líðan 

nemenda, virkni hópanna, þau vandamál sem upp hafa komið, sigra og annað sem 

getur átt sér stað í vikunni. Þetta er gert til þess að sem fæst fari fram hjá starfsfólki og 

kennurum og hægt sé að bregðast við öllum vandamálum eins fljótt og auðið er. Þetta 

vinnufyrirkomulag hefur þróast innan búðanna og það reynst afar vel. Kennarar 

skólanna eru upplýstir jafnóðum um stöðu mála, um það sem vel gengur og það sem 

betur má fara. Þegar nemendur eru farnir setjast starfsmenn ungmennabúðanna niður 

og fara yfir vikuna, rýna í matsblöðin og bregðast við því sem betur má fara.  

Leiðbeinendur framkvæma árlega endurmat á námskeiðum búðanna. Þetta er 

jafningjamat sem kallað er 2+2. Leiðbeinendur skoða námskeið hver hjá öðrum og 

fylgjast með leiðbeinanda vinna með nemendum. Á leiðbeinendafundi eiga allir að 

koma með tvö atrið sem ganga vel og tvö atriði sem betur mega fara. Í framhaldinu 

bregðast leiðbeinendur við niðurstöðum með það fyrir augum að bæta vinnu sína. 

Á matsblöðum kennara frá haustinu 2015 má sjá hvaða þætti þeir mátu mest í 

starfinu og töldu skipta mestu máli fyrir nemendurna. Það sem kennurum finnst 

almennt vera hápunktur ferðarinnar eru Laugaleikarnir, sem er lokahátíð Lauga. Þeim 

finnst hún vera vel skipulögð og þrautirnar sem þar er boðið upp á skemmtilegar. Þetta 

hefur verið almennur hápunktur í langan tíma.  
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Þegar kennarar voru spurðir hvað skólabúðir væru í þeirra huga var eftirfarandi 

nefnt:  

 Krefjandi ný verkefni og hópefli.  

 Hópefli og samvera. 

 Uppbrot á hefðbundnu skólastarfi.  

 Gott fyrir nemendur að vera lausir við síma og tölvur.  

 Gera eitthvað uppbyggilegt í hópi. 

 Tækifæri til að núllstilla hóp, stokka upp goggunarröð og gefa öllum ný tækifæri 

til að blómstra á sinn hátt.  

 Áhersla á félagslegu hliðina. 

Kennararnir töldu að dvöl í skólabúðum skapaði tækifæri fyrir nýja vini, nánari 

tengsl og betri bekkjaranda og efldi sjálfstraust hjá þeim sem ættu erfitt með bóknám 

(Ungmenna- og tómstundabúðir, e.d.-b). Helstu niðurstöður matsblaða eru birtar í 

samantekt á heimasíðu búðanna í lok annar.  

 Samstarfsvettvangur 3.1.5

Með tilkomu Samtaka áhugafólks um útinám á Íslandi (SÁÚ), áður Samtök náttúru- og 

útiskóla (SNÚ) sem stofnuð voru 2007, jukust möguleikar á faglegum vettvangi á sviði 

útináms hérlendis. Ungmenna- og tómstundabúðirnar hafa verið meðlimir SNÚ frá 

upphafi. Með lagabreytingu samtakanna árið 2016 og breytingum á starfsemi félagsins 

eru það starfsmenn búðanna sem eru meðlimir SÁÚ í dag. Tilgangur samtakanna er að 

efla útinám hér á landi og styðja félagsmenn í verki. Samtökin hafa meðal annars staðið 

fyrir ráðstefnum og málstofum um útinám (Samtök áhugafólks um útinám, e.d.).  

Síðustu misserin hefur samstarf við starfsfólk Útilífsmiðstöðvar skáta á Úlfljótsvatni 

aukist frá því sem áður var. Að öðru leyti hefur ekki verið um að ræða formlegan 

samstarfsvettvang hér á landi. Því hefur verið leitað til samstarfsfélaga erlendis. Slíkt 

samstarf fagaðila er starfsfólki búðanna mikilvægt því það skapar umræðuvettvang, 

eykur víðsýni, myndar vinatengsl og viðheldur neistanum sem þarf til að reka búðir fyrir 

ungmenni. Samstarfið skilar þeim árangari að auðveldara er að fylgjast með því sem er 

að gerast hverju sinni og fylgjast með rannsóknum á þessu sérsviði. Auk þess felur 

samstarfið í sér að hægt er að leita ráða hjá reyndari aðilum sem reka ungmennabúðir í 

öðrum löndum.  

Starfsfólk Lauga er í samvinnu við nokkur erlend samtök, eins og komið hefur fram, 

og er hér fjallað stuttlega um þau helstu.  
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3.1.5.1 ICF 

Ungmenna- og tómstundabúðirnar urðu meðlimur í Alþjóðlegum samtökum búða, 

International Camping Fellowship (ICF), árið 2013. Ýmiss konar búðir fyrir börn og 

ungmenni eru þekktar í allflestum löndum heims. ICF voru stofnsett árið 1987 í þeim 

tilgangi að skapa betri heim með útivist. Markmið félagsskaparins er að sameina fagfólk 

búða alls staðar að úr heiminum til að deila þekkingu og áhuga sín á milli (ICF, 2013a). Á 

vegum samtakanna er hægt að nálgast nýjustu rannsóknir, sækja alheimsráðstefnu á 

þriggja ára fresti og skiptast á skoðunum um málefni búða (ICF, 2013b). Í 

félagsskapnum eru í dag rúmlega 4300 meðlimir frá 92 löndum (ICF, 2013c). 

3.1.5.2 EOE 

Ungmenna- og tómstundabúðirnar eru jafnframt aðili að samtökunum European 

Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) í gegnum 

SÁÚ. EOE eru samtök evrópska sérfræðinga; félagsráðgjafa, æskulýðsstarfsmanna, 

kennara, fræðimanna og nemenda. Samtökin halda árlega ráðstefnu um málefni sem 

tengjast úti-, ævintýra- og reynslunámi. Þá hafa aðilar innan samtakanna fjölbreytt 

samstarf á milli aðildarlanda og miðla þekkingu sín á milli. Iðulega er sótt um styrki á 

vegum samtakanna og meðlima þeirra í sjóði Erasmus-áætlunar Evrópusambandsins 

sem ætlaðir eru verkefnum í æskulýðsstarfi. Landsskrifstofan á Íslandi nefnist Evrópa 

unga fólksins (EUF) og er hún ötull styrktaraðili stofnana og félagasamtaka hér á landi 

sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni (e. non-profit) (European Institute for Outdoor 

Adventure Education, 2012). Haustið 2014 var 14. ráðstefna EOE samtakana haldin á 

vegum SNÚ að Laugum í Sælingsdal og þangað komu rúmlega 100 mans víðsvegar frá 

Evrópu. 

3.2 Viðtöl við þátttakendur 

Frá upphafi hefur mat á dvöl nemenda farið fram á föstudögum. Í matinu hafa 

nemendur tækifæri til að koma skoðun sinni um dvölina á framfæri, meðal annars um 

það hvað hafi staðið upp úr og hvað megi betur fara. Slíkt mat hefur ýmist farið fram 

með því að nemendur fylli út matsblöð með viðeigandi spurningum hverju sinni eða 

með einstaklings- eða hópviðtölum við nemendur.  

Mig hafði lengi langað til að taka ítarlegri viðtöl við nemendur eftir að heim væri 

komið og nokkur tími væri liðinn frá dvöl þeirra að Laugum. Mér lék forvitni á að vita 

hvort niðurstöður gæfu annað til kynna en þær sem ég hafði af nemendamati sem 

framkvæmt er á föstudögum. Einnig þótti mér áhugavert að kanna hvort samskipti 
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nemenda sín á milli hefðu breyst eftir dvöl að Laugum og hver upplifun þeirra væri 

þegar heim væri komið. Í framhaldi af þessum vangaveltum ákvað ég að gera einfalda 

rannsókn með því að taka viðtöl við börn sem hefðu verið í búðunum. Þessa 

rannsóknaraðferð taldi ég henta vel þar sem hugmyndin var að greina hvernig 

nemendur túlkuðu aðstæður sínar eftir veruna að Laugum. 

Hér á eftir verður greint frá markmiðum viðtalanna, aðferðum sem var beitt, 

gagnaöflun og úrvinnslu gagna, trúverðugleika og réttmæti rannsóknarinnar og að 

lokum siðferðilegum atriðum.  

 Markmið og þátttakendur 3.2.1

Markmið viðtalanna var að skoða hver upplifun þátttakenda væri af fimm daga dvöl í 

Ungmenna- og tómstundabúðunum. Ég valdi þessa aðferð því að ég vildi heyra raddir 

ólíkra nemenda að lokinni dvöl í búðunum og mér lék hugur á að kanna hvað stæði upp 

úr þegar þeir litu til baka og hvort dvölin hefði bætt samskipti innan nemendahópsins.   

Gagna átti upphaflega að afla með viðtölum við tólf nemendur sem dvöldu í 

búðunum frá 10. mars til 4. apríl 2014. Fjöldi þátttakenda réðst af því að gögnin gætu 

gefið fullnægjandi svör við spurningum rannsakandans, en Steinar Kvale (1996) heldur 

því fram að þátttakendur í könnunum sem þessum eigi að vera jafn margir og 

rannsakandi telji þurfa til að fá fullnægjandi svör við spurningum sínum. Dregnir voru út 

þrír skólar í hæfilegri akstursfjarlægð frá Laugum. Í fyrstu atrennu hafnaði einn 

skólastjórnandi þátttöku og var því dreginn út nýr skóli. Óskað var eftir fjórum 

nemendum frá hverjum skóla, tveimur stúlkum og tveimur drengjum. Einn nemandi var 

veikur og voru því viðtöl tekin við ellefu nemendur.  

Skólastjórnendur sáu um að velja nemendur og í framhaldinu að hafa samband við 

foreldra og fá tilskilin leyfi fyrir viðtalinu. Samþykki foreldra er mikilvægt þar sem 

þátttakendur hafa ekki náð lögaldri. Þá höfðu skólastjórnendur samband við nemendur 

og óskuðu eftir leyfi frá þeim til að fara í viðtalið. Viðmælendum og foreldrum var gerð 

grein fyrir því í hverju þátttaka væri fólgin, að þeir þyrftu ekki að svara öllum 

spurningum, að þeir gætu hætt hvenær sem væri, að um trúnaðarupplýsingar væri að 

ræða og að gögnum yrði eytt eftir rannsóknina.  

Þátttakendur urðu sex stúlkur og fimm drengir frá þremur grunnskólum, Tunglskóla, 

Sólarskóla og Stjörnuskóla (dulnefni). Skólastjóri Tunglskóla valdi sérstaklega ólíka 

nemendur handa mér svo ég fengi ólík svör. Skólastjóri Sólarskóla tjáði mér ekki hvernig 

hann valdi nemendur og skólastóri Stjörnuskóla valdi kennarabörn í sínum skóla, því 
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þannig var auðvelt að fá leyfi. Nemendur Stjörnuskóla vissu ekki að þau væru að fara í 

viðtal þegar ég kom.     

 Viðtölin 3.2.2

Viðtölin voru hálfopin (e. semi-structured) einstaklingsviðtöl og hljóðrituð með 

samþykki þátttakenda og síðan afrituð orðrétt. Eins og Rúnar H. Andrason (2003) bendir 

á er mikilvægt að rannsakandi sýni hluttekningu og kunni flókna samskiptahætti. Eftir 

fyrstu fjögur viðtölin var ljóst að endurskoða þyrfti viðtalstæknina og bæta 

spurningarammann lítillega. Í næstu viðtölum var notað einfaldara orðalag og unnið 

markvissara í að leita svara við spurningum ef þau komu ekki fram strax.  

Viðtölin voru frá sjö mínútum til sextán mínútna. Þau voru tekin í skóla viðkomandi 

nemenda, inni í vinnurými kennara eða námsráðgjafa. Markmiðið var að heyra frá þeim 

hvað það væri sem þeir teldu mikilvægast og lærdómsríkast og hvort samskipti 

nemenda í bekknum þeirra hefðu breyst þegar heim var komið. Nemendur fengu 

lýsingu á tilgangi verkefnisins. Nöfnum skóla og nöfnum nemenda var breytt. Ég skráði 

hjá mér aðdraganda viðtalsins, athugasemdir á meðan á því stóð og hugleiðingar þegar 

heim var komið. Viðtölin urðu ekki persónuleg eða djúp og áttu nemendur oft erfitt 

með að útskýra svör.  

 Siðferðileg atriði   3.2.3

Ég ber siðferðilega ábyrgð, sem felur meðal annars í sér heiðarleika gagnvart 

þátttakendum og verkefninu. Þegar viðtöl eru afrituð þarf að huga að ýmsum 

siðferðilegum þáttum. Það verður að tryggja að ekki sé hægt að rekja neitt til 

viðmælandans og nöfn viðmælanda mega ekki koma fram. Ekki má heldur vera hægt að 

rekja frá hvaða skóla og bæjarfélagi viðmælendur eru. Mikilvægt er að halda trúnaði en 

það getur verið erfitt, þrátt fyrir nafnleynd, því aðstæður og tilvik eru oft auðrekjanleg í 

fámenninu (Silverman, 2010). „Hver manneskja hefur rétt á á friðhelgi og að þær 

persónugreinanlegu upplýsingar sem hún hefur trúað öðrum fyrir fari ekki lengra án 

hennar samþykkis“ (Sigurður Kristinsson, 2003). Kvale og Svend Brinkman (2009) telja 

þekkingu rannsakanda, reynslu, sanngirni og heiðarleika vera afgerandi þætti og að 

huga þurfi að siðferðilegum atriðum á öllum stigum rannsóknarvinnunnar. 

Styrkleikar mínir í þessum viðtölum eru þeir að ég þekki sjálf innra starf búðanna og 

þá þætti sem spyrja á um og á auðvelt með að vinna með efnið.  

Veikleikar mínir eru þeir að ég er of mikið inni í öllum þáttum svo að auðvelt er að 

missa af einhverju mikilvægu, því glöggt er gests augað. Þá getur verið að 
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þátttakendum hafi þótt erfitt að tala við mig sem forstöðumann búðanna ef þeir hefðu 

eitthvað út á starfið að setja. 

 Gagnagreining   3.2.4

Gagnagreining felur í sér að skoða gögnin skipulega. David Silverman (2010) talar um að 

best sé að greina gögnin um leið og þeim er safnað. Ég gaf mér góðan tíma til að afrita 

og byrja greiningu gagna jafnóðum. Greiningu gagna lauk þó ekki fyrr en í febrúar 2015. 

Tilgangurinn með greiningunni var að finna meginþætti sem einkenndu viðtölin og 

greina þá síðan í þemu. Ég flokkaði svörin eftir þeim meiningum og orðum sem lágu á 

bak við svörin, og fékk þannig heildarmynd á viðtölin. Þar sem svör nemenda voru 

frekar hrein og bein, einföld og stutt var auðvelt að sjá það sem einkenndi 

niðurstöðurnar.  

 Almennt um viðtalsspurningarnar 3.2.5

Mikilvægt var fyrir mig að henda reiður á hvað það væri sem nemendur upplifðu í starfi 

Ungmenna- og tómstundabúðanna. Ég vildi komast að því hvað þeim þætti vera 

mikilvægast í starfinu þegar horft væri til baka og hvaða lærdóm og reynslu þau tækju 

með sér heim. Einnig fannst mér forvitnilegt að vita hvort samskiptin hefðu breyst í 

nemendahópnum eftir dvölina. Ég byggði viðtalsrammann á eftirfarandi spurningum: 

 Hver er upplifun þátttakenda af dvöl í Ungmenna- og tómstundabúðunum að 

Laugum í Sælingsdal?  

 Hvaða reynslu og lærdóm draga unglingarnir af dvölinni í búðunum? 

Einnig voru nokkrar undirspurningar notaðir til stuðnings: 

 Hvað telja þau mikilvægasta þátt starfsins? 

 Hvað var skemmtilegast? 

 Hvað var lærdómsríkast? 

 Hefði mátt sleppa einhverju? 

 Hvað var leiðinlegast? 

 Breyttist andinn í bekknum (námshópnum) eitthvað eftir að þau komu frá 

Laugum? (Þá hvernig? Nemendur spurðir hvort þeir geti sagt nánar frá því.) 

 Niðurstöður  3.2.6

Viðmælendur voru að mörgu leyti ólíkir og höfðu ólíka sýn á starfið. Þó voru tvö atriði 

sem stóðu upp úr og voru eins og rauður þráður í gegnum hvert viðtal. Annars vegar var 

það hvað þeim fannst gaman í búðunum og hins vegar var það félagskapurinn og að fá 

að kynnast krökkunum sem voru að Laugum á sama tíma. Þetta eru sambærilegar 
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niðurstöður og aðrir rannsakendur hafa komist að. Skólabúðir eru fyrst og fremst 

skemmtilegar og þar fæst mikil félagsleg reynsla (Smith, Steel og Gidlow, 2010) og það 

að hitta nýtt fólk og eignast nýja vini skiptir þátttakendur í búðum mestu máli (Arnold, 

Bourdeau og Nagele, 2005; Garst og Bruce, 2003).  

Hér á eftir verða niðurstöður settar fram á eftir hverri spurningu fyrir sig og hvað 

það var sem einkenndi svörin. Fyrst kemur kafli um mikilvægasta þátt starfsins, sagt er 

frá hvað var skemmtilegast, síðan hvað var lærdómsríkast, þá hverju mætti sleppa og í 

framhaldi hvað var leiðinlegast. Að lokum er sagt frá því hvort eitthvað breyttist þegar 

heim var komið og niðurstöður teknar saman.  

3.2.6.1 Mikilvægustu þættir starfsins 

Það kom skýrt fram hvað nemendum fannst vera mikilvægasti þátturinn í starfi 

búðanna. Það var að þeir hefðu kynnst öðrum betur og hvað það var gaman. 

Nemendum fannst félagskapurinn mjög mikilvægur, hvort sem það var að kynnast eigin 

skólafélögum betur eða kynnast nemendum frá öðrum skóla sem dvaldi á sama tíma að 

Laugum. Þeir lögðu mismunandi áherslur á annað sem þeim fannst mikilvægt. Kidda 

fannst félagsskapurinn og krakkarnir skipta öllu máli, að fá tækifæri til að komast út úr 

húsi, eins og hann orðaði það, og vera með vinum sínum. Honum fannst að í búðunum 

kynntist maður krökkunum betur en í skólanum. „Að bara, að það væri ógeðslega 

gaman þar, og ég sé ekki eftir að hafa farið“ af því að þar væri skemmtilegt starfsfólk og 

öðruvísi leikir. Lárusi fannst skemmtilegt á Laugum og það væri svipað og Reykir en 

samt öðruvísi og maturinn skipti miklu máli, hann naut þess að borða á Laugum. Jónu 

fannst: „Bekkirnir kynnast betur, og ég veit það ekki ... bara bekkirnir kynnast betur– 

bara mjög skemmtilegt.“ Ingu fannst líka mikilvægt að hafa mikið að gera. Örnu fannst 

skipta máli að láta stelpurnar og strákana kynnast og að koma öllum saman eins og gert 

var. Henni fannst dagskráin hjálpa til við það en vildi samt meina að þau hefðu líka 

mikið séð um það sjálf.  

Guggu fannst mikilvægt að fá að fara í öðruvísi skólatíma, „skemmtilega tíma sem 

eru tímar þar sem maður er ekki að læra en að kynnast fleiri krökkum“.  

3.2.6.2 Það sem var skemmtilegast  

Það sem nemendum fannst skemmtilegast var aðallega að vera með jafningjum og þá 

félagskapurinn. Einnig fannst þeim ákveðnir viðburðir í dagskránni skemmtilegastir, 

sérstaklega nokkur námskeið og kvöldviðburðir, þá einna helst viðfangsefni þar sem 

þau voru virk og á hreyfingu. Útivistin stóð einnig upp úr í heild sinni ásamt þeim 

verkefnum sem þar eru unnin. Mörg nefndu að allt væri skemmtilegt, en nokkur einstök 
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verkefni standa þó upp úr. Ingu, Jónu, Kidda, Binnu, Guggu og Hinriki fannst öllum 

skemmtilegast að taka þátt í Traustagöngunni. Binna sagði: „Það reyndi á allan hópinn, 

maður þurfti að treysta öllum. Eins og í Traustagöngunni, þá þurfti maður að treysta á 

manneskjuna sem þú varst að leiða.“ Henni fannst líka skemmtileg tilbreyting að vera 

heila skólaviku frá skólanum og njóta frjálsa tímans þegar þau voru með krökkum úr 

öðrum skólum.  

Þá voru margir sem nefndu Laugaleikana, nokkrir nefndu stemninguna þar. Lárusi 

fannst Jörgen, starfsmaður búðanna, það skemmtilegasta að Laugum, hann var fyndinn, 

talaði mjög hratt og var alltaf að „djóka“. Lárusi finnst félagslífið vera það sem einkennir 

góðar skólabúðir.  

Dagur hafði aðra sýn á þetta en hinir, honum fannst fyrirlestrarnir skemmtilegastir 

því hann lærði af þeim. Einnig fannst honum skemmtilegt að vera án raftækja því það 

væri þægilegt, og að vera með jafningjum.  

3.2.6.3 Það sem var lærdómsríkast 

Það sem þeim fannst lærdómsríkast skiptist eiginlega í þrennt: verklega færni, huglægt 

efni og ekkert. Verkleg færni voru ný verkefni sem kenndu þeim nýja hæfni, voru á 

dagskrá búðanna og þau höfðu aldrei kynnst áður, eins og göglið. Þá tilgreindu þau 

einhvern boðskap sem þau hefðu tekið til sín og gæti nýst þeim. Fjórir sögðust ekki hafa 

lært neitt. Dagur sagðist þó ekki vera alveg viss hvort hann hefði lært eitthvað „Laugar 

voru mjög skemmtilegar, ég lærði örugglega eitthvað mikið á því þótt að ég geti ekki 

sagt frá því.“ 

Viðmælendur tóku allir fram að þeir hefðu orðið betri í að hafa samskipti við annað 

fólk þegar heim kom. Þeir nefndu það samt ekki sem það lærdómsríkasta, en það má þó 

túlka það sem lærdóm sem þeir taka með sér heim. Kiddi sagðist hafa lært nýja leiki og 

að hann treysti fólki betur núna af því að hann hefði talaði við hópfélagana að Laugum. 

Lárus og Hinrik sögðust hafa lært um auglýsingar og þeir pældu meira í þeim en áður. 

Arna talaði um samvinnuna sem hún lærði að Laugum. Eggert sagði: „Göglið, af því að 

það var svo ógeðslega skemmtilegt ... sjálfstraust hjá mér ... ég fór svolítið út fyrir minn 

þægindaramma á Laugum.“ Hann ýtti sér sjálfur út fyrir þægindarammann og lét ekkert 

stoppa sig, bauð sig fram í allt sem hann langaði að prófa. Það jók sjálfstraustið og 

jákvæðnina „Ég hef reyndar alltaf verið svolítið jákvæður“.  

Gugga sagðist hafa lært mest „þegar það var verið að læra um félagslíf eða eitthvað 

svona, þegar maður átti að kynnast fólki betur, hversu mikilvægt væri að vera ekki alltaf 

í símanum, njóta svona, njóta momentsins betur.“ Henni fannst frelsið að Laugum 
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mikilvægt og að geta farið á milli herbergja að tala við hina nemendurna í stað þess að 

vera heima að horfa á sjónvarpið eða í tölvunni „maður er svona miklu meira frjáls“. 

Hún lærði að vera ekki eins feimin og hafa frumkvæði að samskiptum við aðra. Hinrik 

var sammála henni og fannst gott að komast úr tækninni og gera eitthvað nýtt, því það 

væri mikilvægt að læra nýja hluti sem maður hefði ekki prófað áður. Fyrir hann var líka 

mikilvægt að geta verið með, gera hlutina með öllum og vera opinn. 

Binnu fannst mikilvægt að þau komust ekki upp með að sleppa við nein verkefni, 

sem þau venjulega geta losnað undan í skólanum, eins og ræðumennsku, þó að henni 

finnist slík verkefni óþægileg: Það er ýtt [við] okkur ... við komumst ekki upp með að 

segja nei og sitja hjá, og tökum þátt í því sem við venjulega komumst upp með að gera 

ekki – við erum að takast á við nýjar upplifanir ... takast á við eitthvað sem er óþægilegt 

... áskorun.“  

3.2.6.4 Það sem hefði mátt sleppa að Laugum 

Fæstum viðmælenda fannst að það mætti sleppa einhverju sérstöku í starfi búðanna. 

Þeir sem höfðu eitthvað að segja um þetta vildu ekki endilega sleppa einhverju, heldur 

bara fá betri eða meiri mat. Eggert hafði þetta að segja: „Nei, eiginlega ekki ... bara 

ógeðslega skemmtilegt, hefði mátt bara vera lengur.“ Hinrik vildi þó sleppa einni reglu: 

„Bara kannski regla um að hafa kannski, að hafa einn tyggjópakka. Alltaf gott að fá sér 

til dæmis myntutyggjó eftir matinn.“ 

3.2.6.5 Það sem er leiðinlegast að Laugum 

Það var ekkert sérstakt sem var leiðinlegt að þeirra sögn, en öll höfðu þau skoðun á því 

hvað þeim fannst síst þegar ég gekk á þau og var það ansi misjafnt. Tveir höfðu ekkert 

um málið að segja. Jónu fannst eitt námskeiðið óþægilegt því umræðurnar hentuðu 

henni ekki. Kidda fundust fyrirlestrarnir sístir: „Tímarnir sem við vorum inni og tala um 

eitthvað ... vorum bara að tala ... man ekki hvaða tímar það voru ... námskeið ... inni og 

vorum ekkert að gera neitt, ekki leik eða ...“ Binnu fannst frítíminn sístur, því þá var svo 

lítið að gera: „Stelpurnar sátum bara inn í herbergi og vissum ekki hvað við áttum að 

gera.“ Hún hefði viljað að boðið væri upp á meira í frítímanum, til dæmis spilastund í 

matsal. Feddu fannst fúlt þegar verið var að reka þau í rúmið, því þá hefði verið minni 

tími fyrir þau til að vera saman. Eggert fannst sundlaugarpartýíð síst af því að hann er 

ekki mikið fyrir sundferðir en Lárusi fannst leiðinlegt að missa af sundlaugarpartýinu því 

veðrið var svo slæmt þá viku sem hann var. Degi fannst leiðinlegast þegar hann var 

svangur. Gugga hefði viljað fá hreint kjöt, nautakjöt eða lambakjöt. Hinriki fannst bara 

leiðinlegt í rútunni fram og til baka.  
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Það virðist vera mjög persónubundið hvað nemendum finnst síst í starfinu og þarna 

sést hversu ólíkir þeir eru. Binna nefnir að henni hafi fundist frítíminn sístur þar sem 

hún átti sjálf að finna sér eitthvað að gera, en slíkt getur einmitt reynst ungmennum 

erfitt, sérstaklega ef þau eru ekki félagsfær. Það reynist ekki öllum auðvelt að byrja að 

tala við aðra, finna einhvern til að gera eitthvað með eða hafa frumkvæði að 

verkefnum. Þar kemur í ljós hversu mikilvæg þjálfun í félagsfærni er og að styrkja 

sjálfstraust unglinga til að sporna við einveru og hræðslu við að hafa sjálfur frumkvæði, 

og skapa vettvang fyrir alla fyrir heilbrigða samveru þar sem allir eru með. 

3.2.6.6 Það sem breyttist þegar heim var komið 

Ég heimsótti skólana um þremur mánuðum eftir dvöl að Laugum. Almennt urðu að mati 

viðmælenda ekki miklar breytingar á hópnum eða samskiptum þegar heim var komið. 

Sex þeirra fannst engin breyting hafa orðið en fimm vildu meina að það hefði einhver 

breyting átt sér stað en mismikil. Þau töluðu flest um að einni til tveimur vikum eftir 

Laugar hefði lífið verið komið í fastar skorður á ný. 

Binnu, Degi, Ingu, Jónu og Lárusi fannst engin breyting eiga sér stað. Jóna sagði að 

þau hefðu öll verið mjög góðir vinir í bekknum áður en þau fóru á Laugar og þau sætu 

saman eins og þau gerðu áður. Þau töluðu fyrst mikið um Laugar þegar þau komu heim, 

hún taldi það hafa verið í eina til tvær vikur. Kiddi sagði það sama, að fyrst eftir að þau 

komu heim hefði verið talað mikið um Laugar. Binnu fannst það sama og hún upplifði 

breytingu á meðan á dvölinni stóð en sagði að það hefði allt farið í sama farið um leið 

og þau komu heim. 

Örnu fannst hún kynnast öllum betur og hún talaði meira við nemendurna í hinum 

bekknum og líka þá sem voru í hinum skólanum. Henni finnst samskiptin hafa aukist: 

„Já, eiginlega strax eftir Laugar. Það eru allir aðeins skemmtilegri við hvern annan“ og 

hún hafi kynnst samnemendum betur og viti meira um þá eftir Laugar; „Ég lærði bara, 

til dæmis, að einn er með snertifælni og eitthvað svoleiðis.“ 

Feddu og Guggu fannst dvölin hafa jákvæð áhrif á bekkjarandann og að það hefði 

haldist. Fedda sagði: „Já, já, við urðum alveg meiri vinir eftir þetta ... við vorum búin að 

vera svo mikið saman þarna og kynnast betur.“ Hinrik, sem er í sama skóla og Fedda og 

Gugga, hafði upplifað aðra vera meira saman en hann sagðist ekki vera í þeim hóp.  

3.2.6.7 Jákvæð upplifun nemenda                                                                                                                              

Samkvæmt niðurstöðum er upplifun nemenda almennt séð jákvæð. Það kom skýrt í ljós 

hvað nemendum fannst mikilvægast við dvölina; það var bæði félagsskapurinn og 

dvölin almennt að Laugum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar niðurstöður 
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um upplifun þátttakenda af veru í búðum, eins og fram hefur komið. Í ljósi þessa 

jákvæða vitnisburðar er eðlilegt að slíkt starf haldi áfram.   

Stuðning við það má finna í aðalnámskrá, þar sem einn af grunnþáttum menntunar 

er heilbrigði og velferð sem snýst einmitt um að leggja eigi áherslu á andlega og 

félagslega vellíðan fyrir einstaklinginn og framtíð hans. 

Ég hef tekið viðtöl við nemendur sem komið hafa að Laugum. Þau komu mér á 

óvart, ekki síst að vera þeirra virtist ekki hafa langtímaáhrif á samskipti nemenda þegar 

heim var komið. Í viðtölunum sögðu nemendurnir frá því að í skólanum breyttust 

samskiptin fyrstu vikuna og jafnvel tvær en síðan fór allt í sama farið, eins og Binna 

orðaði það. Ég tel því mikilvægt að skólarnir fái tækifæri til þess að vinna áfram með þá 

jákvæðu félagslegu reynslu sem nemendur upplifa að Laugum.  

Eins og sjá má á mynd þrjú, þá ætti starfið að halda áfram í stað þess að því ljúki 

þegar nemendurnir fara aftur heim. Kennarar ættu að taka við keflinu og vinna áfram 

með félagsfærni, með tilheyrandi þjálfun í samskiptum og félagsþroska. Til að svo megi 

verða þurfa kennarar að taka meiri þátt í starfinu að Laugum á meðan nemendur þeirra 

dvelja þar. Upplagt er að þeir fái að taka með sér verkefni til að vinna með þegar heim 

er komið. Samkvæmt Ingu Lovísu Andreassen og Auði Pálsdóttur (2014) er þetta einmitt 

mikilvægur þáttur í vettvangsferðum skólanna.  
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4 Samantekt og ályktanir 

Í upphafi var spurt tveggja spurninga. Annars vegar hverjir hefðu verið helstu 

áhrifaþættir á sögu, starf og þróun búða á Íslandi. Hins vegar var spurt hvað það væri í 

starfsemi ungmenna- og tómstundabúða sem væri mikilvægt í menntun unglinga og 

hvernig starfsemi þeirra styddi við aðalnámskrá. Starfið að Laugum í Dalabyggð er 

notað sem dæmi, auk þess sem gerð er grein fyrir starfi margra annarra búða. Hér á 

eftir verður dregið saman það mikilvægasta sem fram hefur komið og dregnar af því 

ályktanir. 

4.1 Saga, þróun og staða búða á Íslandi 

Saga skipulegra búða hófst í Bandaríkjunum árið 1861 þegar Frederick Gunn fór með 

nemendur í útilegu í lok skólaárs. Hugmyndafræði búða tengist uppeldis- og 

menntamálum hverju sinni en kennarar, prestar og læknar voru oft frumkvöðlar að 

starfi búða. Búðir á Íslandi hafa einkum verið byggðar upp að norrænni fyrirmynd og 

framan af voru þær eingöngu reknar af frjálsum félagasamtökum. Fyrstu sumarbúðirnar 

voru stofnaðar af KFUM árið 1922.  

Saga skólabúða hérlendis er ekki nema um 30 ára, en ríkið setti á laggirnar fyrstu 

skólabúðirnar árið 1988 að Reykjum í Hrútafirði. Megintilgangurinn með stofnun þeirra 

var að nýta húsakost héraðsskólans að Reykjum og skapa atvinnu. Ekki er að finna 

heimildir um að ríkið hafi verið að fylgja eftir stefnumótun í skólamálum með stofnun 

skólabúðanna að Reykjum og enn hefur ekki verið gerð skipuleg opinber stefna um 

skólabúðir og tilgang þeirra eða þau tækifæri sem búðir geta veitt nemendum. Þá er 

ekki að finna neina formlega tengingu milli aðalnámskrár grunnskóla og búða í neinni 

opinberri stefnu. Dvöl í búðum er ekki sérstaklega undirstrikuð í aðalnámskrá. 

Samkvæmt túlkun í áliti mennta- og menningarmálaráðuneytisins (e.d.-a) ber þó 

skólum að líta á ferð í skólabúðir sem vettvangsferð.  

Hugmyndafræðin að baki búða er ýmist tengd því hvaða aðferðum er beitt við nám 

og því að hvaða árangri er stefnt með náminu. Þessi mismunur í áherslum búða getur 

því aðgreint þær; þannig hefur UMFÍ, aðstandanda búðanna að Laugum, þótt rétt að 

leggja áherslu á þær sem ungmenna- og tómstundabúðir fremur en skólabúðir, þar sem 

þær voru stofnaðar til að efla þátttöku í félags- og tómstundastarfi meðal 
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grunnskólanemenda. Skólabúðirnar að Reykjum eru hins vegar byggðar upp sem 

námsbúðir og hafa verið tengdar við námsefni grunnskólanna og því eðlilegt að þær séu 

kallaðar skólabúðir.  

Þá virðist þróun búða einnig hafa fylgt tíðarandanum hverju sinni. Tilgangur 

sumarbúða var á tímabili til dæmis að fita börn eða koma þeim í hreint loft fjarri 

loftárásum. Í dag eru verkefnin önnur, ekki síst að skapa rými fyrir börn og ungmenni til 

að hvíla sig á ýmsu áreiti daglegs lífs, veita þeim tækifæri til útiveru og gefa þeim færi á 

að þroska félagsfærni.  

Þróun skólabúða á Íslandi virðist hafa tengst póltískum ákvörðunum, byggðastefnu 

og samfélagsmálum fremur en menntunarstefnu. Farið var af stað með skólabúðirnar 

að Reykjum þegar ljóst var að starfsemi héraðsskólans væri liðin undir lok. Umræðan 

um skólabúðir snerist um að skapa atvinnu og bjarga mannvirkjum. Alþingismenn og 

áhugamenn um starf skólabúða gerðu allt til þess að fjölga skólabúðum en fjármagn 

varð að koma frá ríkisvaldinu og þar stóð hnífurinn í kúnni. Féleysi hefur hindrað 

starfsemi skólabúða og það er ástæða þess að á Íslandi eru ekki starfandi fleiri 

skólabúðir.  

Staða búða á Íslandi er þannig að þeim fer frekar fækkandi en fjölgandi. Skólabúðum 

hefur verið lokað og á þessu ári verður sumarbúðum skáta að Úlfljótsvatni lokað eftir 

rúmlega 70 ára starfsemi. Auknar kröfur nútímans um starfsmannafjölda, aðbúnað og 

tilheyrandi kostnað gera rekstur sumarbúða einnig erfiðari en áður.  

4.2 Ungmenna- og tómstundabúðir eru mikilvægar í menntun unglinga  

Síðari spurningin sem spurt var í upphafi er í raun tvíþætt: Hvað er það í starfsemi 

ungmenna- og tómstundabúða sem er mikilvægt í menntun unglinga? Hvernig styður 

starfsemi þeirra við aðalnámskrá? 

Sé dregið saman það sem er mikilvægast í starfi ungmenna- og tómstundabúða fyrir 

menntun unglinga, og búðir geta sinnt betur eða að minnsta kosti jafnvel og skólarnir 

sjálfir, þá er það einkum fernt. 

Í fyrsta lagi er auðvelt að nálgast ýmis viðfangsefni í búðum sem ekki gefst tækifæri 

til að sinna í skólum, eins og ríkuleg tækifæri til að þjálfa félagsfærni og félagsþroska 

(Garst og Bruce, 20013; Henderson, 2012; Smith, Steel og Gidlow, 2010). Samvera 

nemenda í lengri tíma, án utanaðkomandi truflunar, gerir það að verkum að félagsfærni 

þeirra í jafningjahópnum eykst, einkum ef unnið er sérstaklega með þessa þætti í 

búðunum. Nemendur sem dvöldu að Laugum töldu að jafningjasamfélagið og 

félagskapurinn skipti þá miklu máli og einnig að það hefði verið gaman. Mikilvægi 
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félagslegrar þjálfunar kemur einnig fram í aðalnámskrá í kafla um grunnþætti 

menntunar og tekið er fram að hún sé lykilhæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Hið sama kemur fram í áhersluþáttum í grunnskólalögum (lög um grunnskóla nr. 

91/2008, 24. gr.). Duck (1991) og Hargie (2006) halda því fram að markviss þjálfun í 

félagsfærni skili góðum árangri í samskiptum nemenda og einnig í bættum námsárangri 

þar sem sýnt hefur verið fram á að jákvæð tengsl séu á milli góðrar félagsfærni og 

námsárangurs (Chen, Huang, Chang, Wang og Li, 2010; Odom, McConnell og Brown, 

2008; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2011). Það reynir meira á félagsfærni í búðum, þar sem 

nemendahópurinn dvelur lengur saman, en í hefðbundnu skólastarfi og vinasambönd 

styrkjast og ný myndast (Collins, 2006; Henderson, 2016).  

Í öðru lagi er mikilvægt að búðir bjóði upp á nám eins og reynslunám þar sem 

nemendur eru virkir í námsferlinu, nota eigin reynslu og viðhorf til að takast á við 

verkefni sem lögð eru fyrir (Robinson, 2009). Enda leggur aðalnámskrá áherslu á að 

nemendur geri sér grein fyrir eigin styrkleikum og verklegri færni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Slík þjálfun ætti að vera auðsótt í vel skipulögðum 

búðum. 

Í þriðja lagi upplifa margir nemendur með dvöl í búðum og þátttöku í verkefnum 

sem búðir bjóða upp á nýjar hliðar á sjálfum sér og að þeir vinni þar sigra, eins og 

Collins (2006) komst að. Það er mikilvægt hverjum og einum að sanna sig fyrir kennara 

og samnemendum. Ekki eru allir unglingar duglegir í hefðbundnum námsgreinum í skóla 

en allir kunna eitthvað. Það er því mikilvægt að veita öllum tækifæri og með dvöl í 

búðum gefst vettvangur fyrir nemendur til að fara óhefðbundnar leiðir við að finna 

styrkleika sína.  

Í fjórða lagi skapa ungmenna- og tómstundabúðir tækifæri fyrir kennara til að meta 

betur hæfni nemenda því þar fær kennarinn tækifæri til að sjá nemendur sína í öðru 

ljósi, getur gefið sig betur að þeim og fylgst með þeim í starfi búðanna á annan hátt en 

venjulega þar sem hann hefur rúman tíma með nemendum. Í slíkum aðstæðum eru 

einnig góð tækifæri til að styrkja bönd milli kennara og nemenda. Ekki hefur verið 

rannsakað vel hvernig þetta gengur eftir en samkvæmt kafla 9.3 í aðalnámskrá er 

mikilvægt að kennarar hafi fjölbreyttar matsaðferðir til að meta lykilhæfni nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).   

Víkjum þá að seinni hluta síðari spurningar ritgerðarinnar; hvernig starfsemi 

búðanna styður við aðalnámskrá. Þó að ungmenna- og tómstundabúðirnar séu ekki 

formlega skilgreindar sem skólabúðir, þá þjónusta þær grunnskóla landsins. Samkvæmt 

túlkun á 31. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 sem lesa má á vef mennta- og 
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menningarmálaráðuneytisins (e.d.-a) er ferð í skólabúðir, eins og áður er tekið fram, 

talin vera vettvangsferð. Ekki er getið sérstaklega um það í álitinu hvernig túlka eigi ferð 

í ungmenna- eða tómstundabúðir enda er engar formlegar skilgreiningar að finna á 

skóla,- ungmenna- eða tómstundabúðum í grunnskólalögunum né heldur í 

aðalnámskrá.  

Reikna má með að almennt eigi starfsemi ungmenna- og tómstundabúða mest skylt 

við tómstunda- og félagsmálafræði og eigi þar með uppsprettu sína í æskulýðsgeiranum 

eins og búðirnar að Laugum. Í slíkum búðum birtast áherslur á formlegt og óformlegt 

nám sem styður með beinum og óbeinum hætti áherslur aðalnámskrár grunnskóla frá 

2011/2013. Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að skólum beri að mennta alla 

nemendur með fjölbreyttum leiðum til að takast á við líf í lýðræðisþjóðfélagi, skapa eigi 

þeim hvetjandi námsumhverfi og tækifæri fyrir alla til að geta notið hæfileika sinna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Mikilvægt er að skólar og frístundavettvangur vinni að samþættingu formlegs og 

óformlegs náms svo að nemendur fái tækifæri til að yfirfæra reynslu sína og þekkingu á 

milli staða. Skólarnir hafa ekki alltaf tækifæri til að vinna með óformlegar námsleiðir en 

þær opna möguleika nemenda á skapandi starfi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). Starf 

ungmenna- og tómstundabúðanna að Laugum einkennist af formlegu og óformlegu 

námi en samkvæmt Torres (2001) hafa þær námsleiðir hingað til verið settar upp sem 

andstæður hvor á móti annarri. Hún bendir á að mikilvægara sé að byggja brú á milli 

formlegrar og óformlegrar menntunar og það gæti einmitt verið framtíðarhlutverk 

ungmenna- og tómstundabúða hér á landi.  

Búðirnar geta verið eins fjölbreyttar og þær eru margar og með áherslu á 

mismunandi viðfangsefni, inntak og aðferðir og tekið mið af þeim greinarsviðum sem 

tilgreind eru í aðalnámskrá grunnskóla. Mikilægt er að búðirnar hafi sína eigin námskrá 

þar sem liggur ljóst fyrir hvert menntunarhlutverk einstakra námskeiða og viðburða sé 

og þá er auðvelt fyrir skólana að sjá mikilvægi dvalarinnar fyrir nemendur og hvaða 

námstækifæri skólabúðirnar styðja.  

Hvað búðirnar að Laugum varðar tel ég mikilvægt að halda sérstöðu þeirra áfram og 

að þær verði formlega skilgreindar sem ungmenna- og tómstundabúðir innan 

aðalnámskrár, þar sem áhersla er lögð á félagsfærni og tómstundastarf. Það er jafn 

mikilvægt að þær haldi áfram að sinna grunnskólum eins og aðrar skólabúðir og þær 

eiga að einkennast af þeim samfélagsverkefnum sem þarf að taka á hverju sinni.  
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5.3 Stefnumótunar er þörf  

Til að sporna við því að búðir á Íslandi, í hvað mynd sem þær eru, leggist af er mikilvægt 

að stjórnvöld setji stefnu um málaflokkinn og skilgreini einnig hlutverk búða í 

grunnskólalögum, æskulýðslögum og í aðalnámskrá grunnskóla. Ljóst er af þróuninni að 

búðir geta veitt fjölda tækifæra til að styðja menntun og þroska unglinga sem ekki fást 

auðveldlega með öðrum hætti en með sameiginlegri dvöl í lengri tíma (Henderson, 

2012). Búðir eru mikilvægar sem vettvangur fyrir bæði formlegt og óformlegt nám og 

því er mikilvægt að þær séu skilgreindar með skýr markmið fyrir grunnskólanemendur í 

menntastefnu stjórnvalda eins og hún er sett fram í aðalnámskrá. Eins og er kemur 

orðið búðir (hvort heldur er skóla-, ungmenna-, tómstunda- eða sumarbúðir) hvergi 

fyrir grunnskólalögum, æskulýðslögum né í aðalnámskrá grunnskóla.  

Stefnumótunin þarf að byggja á rannsóknum og stefnu annarra þjóða varðandi 

málefni búða. Í mörgum löndum eru málefni skólabúða í góðum farvegi og skynsamlegt 

er að líta til þeirra til að skoða hvernig þessum málaflokki er sinnt. Má þar sérstaklega 

nefna Slóveníu, þar sem skólabúðir eru mikilvægur þáttur í skólastarfi og unnið eftir 

aðalnámskrá. Í Slóveníu einkennast skólabúðir af ólíkum verkefnum þar sem tekist er á 

við áskoranir og lagt er upp úr því að nemendur öðlist ákveðna færni en starfsemi 

skólabúða þar er mismunandi eftir því hvar þær eru staðsettar og hvers konar verkefni 

þeim er ætlað að leggja áherslu á, líkt og nýja reynslu og náttúruupplifanir (Center for 

School and Outdoor Education, 2014–2017). Sambærilegar áherslur eru í skólabúðum í 

Noregi (Norsk leirskoleforening, e.d.-a). Þá hefur gildi skólabúða verið áréttað í nýrri 

aðalnámskrá í Finnlandi árið 2016 (Suomenleirikouluyhdistys, 2017). Einnig eru í 

Ástralíu skýrar reglugerðir um skólabúðir og vettvangsferðir (Victoria State 

Government, 2013). 

Með því að auka starf ungmenna-, tómstunda- og skólabúða á Íslandi fjölgar 

tækifærum til að þjálfa nemendur enn betur í ýmsum verkefnum sem aðalnámskrá 

getur um og styrkja starfið í skólunum með því að vinna með aukna virkni nemenda í 

félagslegum og verklegum þáttum. Þessi aukna virkni barna í félagsþátttöku og verklegri 

færni var einmitt upphafleg hugmyndafræði búða. Á upphafsárum búða hér á landi 

voru þátttakendur oft virkir í að skapa samfélagið, dagskrána og sjá um uppbyggingu 

búðanna en í dag eru þeir frekar neytendur tilbúinnar dagskrár sem fullorðnir leiða og 

þar sem öll aðstaða er til fyrirmyndar.  

Hægt væri að auka lýðræði og virkni nemenda með því að láta þá sjá um 

undirbúning og framkvæmd verkefna sem fram færu í búðunum. Með þessu gætu 

nemendur skapað eigið tímabundið samfélag og hluti af náminu gæti verið að þjálfa þá í 
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að undirbúa, framkvæma og meta síðan reynsluna þegar heim er komið, líkt og tíðkast í 

skólabúðum í Finnlandi.  

Til að auka gæði í starfi búða á Íslandi og skapa fagvettvang starfsmanna gætu 

samtök sumar-, ungmenna-, tómstunda- og skólabúða verið lykill að samstarfi en slík 

samtök eru ekki til hér á landi. Þar væri kominn samstarfsvettvangur sem gæti unnið að 

því að vekja athygli á mikilvægi dvalar í búðum. Einnig væri þarna tækifæri til að gera 

dvöl í búðum að eins konar ferli með verkefnum sem þyngdust stig af stigi og gerðu 

auknar kröfur til þátttakenda, samstilltum reglum en ólíku dagskrárfyrirkomulagi. Slíkt 

samstarf gæti verið vettvangur fyrir sameiginleg starfsmannanámskeið og stuðlað að 

útgáfu á fjölbreyttu fagefni, öryggisreglum og verkferlum sem gætu gagnast öllum 

aðilum, svo eitthvað sé nefnt. Þá gætu slík samtök aðstoðað við þróun á námsefni um 

búðir sem kenna mætti í tómstunda- og félagsmálafræði í Háskóla Íslands.   

Ég tel að ríkisvaldið verði að veita starfsemi búða dyggan stuðning svo hún megi 

blómstra um ókomna tíð og standa megi vörð um hagsmuni barna og ungmenna með 

því að tryggja þeim tækifæri til óformlegrar menntunar ekki síður en formlegrar. Sá 

stuðningur þarf að vera á menntunarlegum forsendum en ekki byggðalegum forsendum 

og gera þarf skýrar faglegar kröfur um gæði starfsins.  

Staðreyndin er sú að það eru ýmsar ógnir við starfsemi búða. Má þar nefna auknar 

kröfur um aðbúnað og starfsmenn. Einnig er aukið framboð og eftirspurn eftir ýmsum 

öðrum íþrótta- og tómstundatilboðum. Þannig virðist starf búða vera farið að teygja sig 

að einhverju leyti inn í íþróttahreyfinguna en æfingabúðir, jafnvel erlendis, uppfylla 

mögulega markmið búða á einhvern hátt. Þá hafa rekstraraðilar sumra búða farið æ 

meira eða alfarið út í ferðaþjónustu þar sem meiri hagnaðar er von.  

Að mínu mati er mikilvægt að varðveita þann menningararf sem við Íslendingar 

eigum í heimavistarskólunum. Ég tel að standa þurfi vörð um að þessi arfur hafni ekki 

allur í höndum ferðaþjónustugeirans heldur verði hann að hluta til nýttur til reksturs 

menntastofnana, svo sem ungmenna- tómstunda- og skólabúða eða í það minnsta í 

samnýtingu með ferðaþjónustunni. Miðað við núverandi stöðu er að minnsta kosti mjög 

óljóst hver framtíð Ungmenna- og tómstundabúðanna í Laugaskóla í Dalabyggð verður, 

þar sem sveitarfélagið hefur sett fasteignirnar á sölu og leigusamningur við 

sveitarfélagið rennur út árið 2019. 
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Fylgiskjal 1: Dæmi um dagskrá nemenda 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

  Vakna  Vakna  Vakna  Vakna  

------------  morgunverður    morgunverður    morgunverður    morgunverður   

------------ 
Út úr kassanum           
kl. 9:30–10:20      

íþróttahús 

 
Hólaganga val og sveitaferð 

Mæting í matsal    
10:00 

------------ 
Flakkarinn 

Kl.10:35–11:25 
Alþingi 

Hólaheimsókn   Mat á vikunni 

Koma/móttaka 
Þrautabraut   

kl.11:40–12:30 
Anddyri  

Hólaganga 

  
Brottför                

11:00 

Hádegisverður Hádegisverður Hádegisverður Hádegisverður  

 
Frjáls tími 

  

Bolaafhending    
kl.13:45  

Frjáls tími Frjáls tími  

Jöklaleikir           
kl.14–14:50      
íþróttahús  

Miðvikudagur 

Mæting í matsal     
kl.13:50 Dagskrá 

útskýrð     

Upptakarinn                 
kl.15:05–15:55         

Alþingi  

Dagskrá 
auglýst  

Valdagskrá 

  

Kveikjan           
kl.16:10–17       

mæting anddyri  

á öðru blaði 
Hópafundur        

kl.16:30 Atlandis 
  

Frjáls tími           Frjáls tími           Frjáls tími         
Hópaæfing í 

íþróttasal                
kl. 17:00- 17:25   

Kvöldverður Kvöldverður Kvöldverður Kvöldverður   

Kvöldviðburður         
auglýst á vegg í 

matsal  

Kvöldviðburður           
auglýst á vegg í 

matsal  
Óvissuferð             

 Laugaleikar                          
íþróttasalur                    

  

Frjáls tími           Frjáls tími           Frjáls tími         Sundlaugarpartý 
  

Kvöldhressing Kvöldhressing Kvöldhressing Kvöldhressing   

Til herbergja        
kl. 23 RÓ  

Til herbergja        
kl. 23 RÓ      

Til herbergja                
kl. 23 RÓ  

Til herbergja          
kl. 24  RÓ   

Traustaganga 
11:10–12:30            

mæting anddyri 

Tungustapi  
gönguferð               

kl. 9:20–10:50 
 

mæting anddyri 

Draumateymið 
kl. 15:40–17 
mæting við 

anddyri 

Stefnumót 
kl.14–15:20 

 Alþingi  

Kjarkur og þor 
kl. 15:40–17 

Atlandis 

Gögl 
kl.14–15:20 
íþróttahús 
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Fylgiskjal 2: Dæmi um námskeiðslýsingu  

Gögl: Hreyfing, einbeiting, athygli og þolinmæði 

Tímalengd: 80 mínútur 

Markmið: Að auka sjálfstraust með nýjum verkefnum þar sem nemendur fá tækifæri til 

að vinna sigra í þeim verkefnum sem þeir takast á við. Ásamt því að kynna fyrir 

nemendum ný verkefni, þar sem þeir geta æft jafnvægi, einbeitingu og þolinmæði. 

Nemendur takast á við nýjar áskoranir og setja sér markmið sem þeir glíma við að ná.  

Hvernig geta þátttakendur nýtt sér það sem þeir læra á námskeiðinu? Að takast á við 

áskorun, setja sér markmið og glíma við þau. Að nemendur upplifi að það sem var eitt 

sinn ómögulegt verður mögulegt og að rétta æfingin skapar meistarann. Að mistök eru 

til að læra af og eru eðlilegur hluti af ferlinu þegar maður lærir eitthvað nýtt. Að sýna 

tillitssemi og umhyggju fyrir samnemendum með því að aðstoða aðra við að leysa 

verkefnin.  

Líkamlegar kröfur: Tíminn gæti reynst erfiður fyrir nemendur sem glíma við einhvers 

konar hreyfihömlun í efri hluta líkamans og geta því ekki gert öll þau verkefni sem lögð 

eru fyrir. Þó er hægt að laga einstaka verkefni að öllum.   

Áhættumat: Helsta áhættan er að nemendur slasi sig á einhjólinu, en það er ekki skylda 

að prófa það. Einnig er ástæða til að passa að nemendur fái ekki grjónapúða í augun í 

hita leiksins. 

Námsgögn: Gögl-dótið (diablo, diskar og prik, einhjól, fjaðrir, klútar, boltar og margt 

fleira) 

Námskeiðslýsing (stutt- fyrir þátttakendur): Á gögl-námskeiðinu æfa nemendur 

einbeitingu, þolinmæði, athygli og jafnvægi með ýmsu skemmtilegu sirkusdóti. Í fyrri 

hluta tímans er unnið að því að bæta einbeitingu og tækni með ýmsum æfingum. Í 

seinni hluta tímans eru nemendum kynnt ýmis námsgögn (sirkusdót). Nemendur fá 

tækifæri til að spreyta sig með það dót sem er til staðar og velja nemendur sér þær 

áskoranir sem þeir vilja takast á við og setja sér ný markmið.  

Námskeiðslýsing (löng- fyrir verðandi leiðbeinanda): Fyrstu 20–30 mínúturnar er 

byrjað á að útskýra hvað námskeiðið gengur út á. Lögð er áhersla á einbeitingu vegna 
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þess að sama hvað við gerum, t.d. íþróttir, tónlist eða nám, þá leiðir einbeiting alltaf til 

betri árangurs. Til að þjálfa einbeitingu er til dæmis hægt að fara í hugleiðsluæfingar, en 

það er líka hægt að grípa í gögl-dót. Þetta er gott fyrir fólk sem á erfitt með að einbeita 

sér og fólk sem vinnur krefjandi verkefni því þá er hægt að „endurstilla“ heilann með 

því að gögla. Mikilvægast er þó að gögl er góð leið til að þjálfa fólk í að setja sér ný 

markmið. Þolinmæði er mikilvæg, ef maður býr ekki yfir þolinmæði verður maður 

pirraður og þá nær maður ekki sama árangri. Þá er farið í að kasta grjónapúðum og 

ólíkar æfingar gerðar. Þá fara tveir og tveir saman og svo fjórir saman, svo átta og svo 

allir hringinn í kringum miðjuna og eitt par liggur inni í miðjunni í einu.   

Næstu 6–10 mínútur er farið í slæðurnar. Allir fá þrjár slæður á mann og svo er byrjað 

að kasta einni, svo tveimur og svo þremur. Verkefnið stoppar þegar flestir eru búnir á 

að ná tökum á verkefninu.  

Næstu 10 mínútur sýnir leiðbeinandi nemendum hvernig nota á sirkusdótið. 

Síðustu 20–25 mínúturnar fá nemendur tækifæri til að setja sér markmið og æfa sig 

með sirkusdótið.    

Hverju er vert að huga að/ábendingar: Passa að þau haldist í pörum í grjónapúðunum. 

Hafa þá sem liggja inni í miðjunni á hringnum bara stutt inni í einu – þannig þau nái 

allavega einu góðu kasti. Passa að enginn sé stakur í verkefnum. Það er ekki hægt að 

vera þrír saman, ef nemandi er stakur þarf leiðbeinandi að fylla í skarðið. Leiðbeinandi 

þarf að kunna að göggla, allavega með slæðurnar. Gott er að hafa tónlist í verkefni með 

grjónapúða og í lok tímans þegar nemendur spreyta sig með gögl-dótið. Passa að 

nemendur fái allavega 20 mín í lokin til að leika sér með sirkusdótið. 
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Fylgiskjal 3: Dæmi um matsblað kennara   

 

 Hvaða væntingar höfðu þið um dvölina? 

 Hvað var appelsína vikunnar? 

 Hvað var sítróna vikunnar? 

 Hefðuð þið vilja taka meiri eða minni þátt í starfinu með nemendum? 

 Fenguð þið tækifæri til að kynnast nemendum á nýjan eða betri hátt?  

 Þá hvernig? 

 Hvað finnst ykkur um hólagönguna og heimsóknina á Hóla?  

 Er þörf á að undirbúa nemendur betur fyrir gönguna heima fyrir? 

 Koma nemendur almennt nægilega vel undirbúnir á Laugar?  

 Hvernig er best að undirbúa nemendahópinn fyrir Laugar? 

 Finnst ykkur vanta einhverjar upplýsingar í handbókina?  

 Þá hvaða? 

 Hvernig mynduð þið lýsa Ungmenna- og tómstundabúðunum og starfinu hér?  

 Er eitthvað sem þið viljið bæta við?  
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