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Útdráttur 
Auknar vinsældir náttúrutengdrar ferðamennsku og ævintýraferðamennsku hafa kallað eftir 
rannsóknum á viðfangsefninu. Samfélag manna hefur með iðnbyltingu, tækniframförum og 
borgvæðingu, fjarlægst náttúruna sem skapað hefur aukna þörf mannsins til að tengjast 
náttúrunni. Ein leið til þess að skoða þetta flókna samband manns og náttúru er að rýna í 
mismunandi þætti sem móta upplifun ferðamanna í náttúrutengdri ferðamennsku. Í þessu 
verkefni var fyrirbærafræðilegri nálgun beitt til að varpa ljósi á upplifun þátttakenda í 
jöklagöngu á Íslandi. Niðurstöðurnar byggja á 4 viðtölum við samtals 6 Bandaríkjamenn 
sem fóru í skipulagða gönguferð á Falljökul. Þær sýna fram á mismunandi þætti sem koma 
að skýringu upplifunarinnar. Í upphafi er áhersla á djúpstæð tengsl manns við umhverfið 
sem á uppruna sinn í líkamlegri skynjun. Síðar er skýrt frá því hvernig ímyndunaraflið 
vinnur úr stærð og kraft náttúrunnar, sem skynjunin gat ekki unnið úr. Að lokum er 
hlutverk ímyndar íslenskrar náttúru, sjálfsmyndar og annarra utanaðkomandi áhrifavalda á 
upplifunina, rætt. Rannsóknin byggir á tveimur mismunandi áherslum úr ranni 
fyrirbærafræðilegrar nálgunar, þeirra Edmund Husserl og Martin Heidegger. Eru áherslur 
þeirra beggja notaðar og ræddar. Í verkefninu er einnig að finna gott dæmi um mikilvægi 
hlutleysis og sjálfrýnis rannsakenda þegar gagnaöflun er framkvæmd. 

 

Abstract 
Increasing popularity in nature-based tourism and adventure-tourism has created a demand 
for research on the subject. Society has drifted away from nature with industrialisation, 
technological progress and urbanisation wich has led to an increasing human-need to 
connect with nature. One way to examine the complex relation between man and nature is 
by pointing out different actors that shape the experience in nature-based tourism. In this 
thesis, a phenomenological approach was used to elucidate the experience that participants 
in a glacier hike in Iceland, receive. The conclusions are based on 4 different interviews 
with a total of 6 people, all from the United States and took part in an organized glacier 
hike on Falljökull glacier. They demonstrate different factors that shape the experience. 
Fyrstly the aim is on the complex relationship that is found between human actors and the 
surrounding and is absorbed through bodily sensation. Secondly the focus is on moments 
when the senses could not perceive the entire size or power of nature, and the imagination 
took over. Lastly the discussion is about the role of representations of icelandic nature, 
identities and other external factors that shape the experience. The research is based on two 
different perspectives in phenomenological methodology, firstly Edmund Husserls 
emphasis and secondly the one presented by Martin Heidegger. Both perspectives are used 
and discussed. From a researchers point of view, this thesis also includes a good example 
on the importance of neutrality and self-reflexivity when it comes to performing the 
research. 
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1 Inngangur 
Náttúrutengd ferðamennska og ævintýraferðamennska í náttúru eru dæmi um tegundir 
ferðamennsku sem sífellt fleiri iðka og hefur því skapast þörf innan ferðamálafræðinnar á 
að leita útskýringa á þeim auknu vinsældum sem þessar, áður óhefðbundnu tegundir 
ferðamennsku njóta (Vainikka, 2013). Ævintýraferðamennska í náttúru er í dag ein stærsta 
tegund ferðamennsku í heiminum (Buckley, 2006) og gæti sú staðreynd varpað ljósi á 
auknar vinsældir Íslands sem áfangastaðar, þar sem flestir ferðamenn nefna náttúru Íslands 
sem megin aðdráttarafl áfangastaðarins (Ferðamálastofa, 2016). Ein tegund 
ævintýraferðamennsku í náttúru er jöklaferðamennska sem einmitt er gott dæmi um 
ferðamennsku sem eykst í vinsældum, á Íslandi sem og annars staðar (Jóhannes T. Welling 
og Þorvarður Árnason, 2016).  

Sjálfur hef ég starfað við jöklaleiðsögn í um 2 ár og hef í mínu starfi staðið við hlið fjölda 
fólks þegar það upplifir stórbrotna náttúru jökla. Ég verð iðulega vitni að djúpum 
andköfum fólks og hvísli manna á milli þegar jökulinn ber fyrir sjónir, skríða niður á milli 
fjallanna. Ég fæ að heyra hinar ýmsu lýsingar á náttúrunni, til dæmis hvernig öskuþakinn 
jökullinn líkist tunglinu. Fólk hlustar af mikilli innlifun þegar það fær að heyra ýmsar 
útskýringar mínar á náttúrunni og stundum þarf engar útskýringar, heldur stendur fólk 
einfaldlega og virðir fyrir sér hina sjónrænu fegurð, hlustar á vatnsrennsli í svelgjum eða 
smakkar hið tæra jökulvatn og virðist það stundum nóg til að fólk fái þá upplifun sem það 
sækist eftir. Það eru þessi viðbrögð sem vekja ákveðna forvitni um hvað það er 
raunverulega sem á sér stað í upplifununni og hvaða merkingu leggur fólk í þau tengsl sem 
verða þegar maður og náttúra koma saman. Rannsóknin byggir á athugun á slíkri upplifun 
og verður eftirfarandi rannsóknarspurning höfð að leiðarljósi: 

• Hverjar eru megin skýringar upplifunar ferðamanna í jöklagöngu á Falljökli? 

Til að svara þessari spurningu var gerð viðtalsrannsókn sem byggir á 4 djúpviðtölum við 
samtals 6 ferðamenn sem allir áttu það sameiginlegt að hafa farið í 3 klst. jöklagöngu á 
Falljökli.   

Hingað til hafa fáar rannsóknir verið gerðar á náttúruupplifun ferðamanna á Íslandi, þá 
sérstaklega á jöklum sem sífellt verða opnari og aðgengilegri almenningi með fjölgun 
ferðamanna (Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 2016). Ferðamennska á Íslandi 
hefur að miklu leyti verið rannsökuð með tölulegum gögnum um fjölda, þjóðerni og fleiri 
breytum sem hjálpa til við að skilja ákveðið hegðunarmynstur ferðamanna. Þannig hafa 
niðurstöður rannsóknanna verið nýttar á hagnýtan hátt um hvernig megi haga 
markaðssetningu, skipulagsmálum, uppbyggingu innviða o.s.frv. Þarna ber helst að nefna 
svokallaðar þolmarkarannsóknir sem yfirleitt nálgast viðfangsefnið á raunspekilegan hátt 
þar sem ákveðnir kvarðar eru notaðir til að meta ástandið (Þingskjal 717, 2018). Til þess 
hins vegar að skilja samband manns og náttúru með athugun á þeirra upplifun, þarf að 
nálgast viðfangsefnið út frá mannvísindalegu og félagsvísindalegu sjónhorni. Þess háttar 
athugun getur aðeins átt sér stað ef viðmælendur tjá sína reynslu af meiri dýpt en aðferðir 
þolmarkarannsókna bjóða upp á (Kvale, 1996).  
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Í þessari rannsókn er upplifun erlendra ferðamanna í íslenskri náttúru til skoðunar og gæti 
verkefnið verið ákveðið innlegg á fræðasviði þar sem rannsóknir hafa verið af skornum 
skammti, þótt vissulega sé aðeins um BS verkefni að ræða. Þekkingin sem sett er fram í 
niðurstöðum varpar ljósi á þá þætti sem skýra upplifun ferðamanna í jöklagöngu á Íslandi 
og eru tengsl mannsins við náttúruna sem skynjunin meðtekur hverju sinni, hlutverk 
hugans í upplifununni og fyrirframhugmyndir fólks. Rannsóknin dregur fram tvö 
mismunandi sjónarhorn fyrirbærafræðilegra rannsókna. Annars vegar þess sem kennt er 
við Edmund Husserl, að komast þurfi frá öllum utanaðkomandi áhrifaþáttum sem 
manneskjan ber með sér, til að leita í hreina skynjun á sérhverju fyrirbæri og hins vegar 
sýn Martin Heidegger þar sem utanaðkomandi þættir sem fylgja tilvist mannsins eru 
meðteknir í upplifununni (Moran, 2000). Gæti slíkur samanburður sýnt fram á mismunandi 
þætti sem hafa þarf í huga þegar rannsóknir á upplifun ferðamanna í íslenskri náttúru eru 
framkvæmdar. Í verkefninu er einnig að finna umfjöllun um hlutverk mitt sem rannsakanda 
þar sem þekking mín á vettvangi rannsóknarinnar vegna reynslu úr starfi, hafði mikil áhrif 
á framkvæmdina. Gætu framtíðar rannsakendur, sér í lagi þeir sem litla reynslu hafa þegar 
kemur að framkvæmd rannsókna, notið góðs af þeim hluta verkefnisins sem snýr að 
mikilvægi hlutleysis og sjálfrýni rannsakenda.  

Hér á eftir inngangi verður rýnt í fræðilegan grunn þess efnis sem er til skoðunar. Fyrri 
hluti kaflans snýr að náttúrutengdri ferðamennsku þar sem farið verður í þróun hennar sem 
og helstu rannsóknir sem bæði hafa skilgreint hana á heimsvísu, en einnig íslenskar 
rannsóknir sem lýsa náttúrutengdri ferðamennsku hérlendis. Síðari hluti fræðilega kaflans 
er helgaður fyrirbærafræðinni og tilheyrandi hugtökum sem skapa kenningarlegan grunn 
rannsóknarinnar. Kafli 3 gefur lesanda innsýn í starf jöklaleiðsögumanns með eigin frásögn 
úr starfi og kafli 4 fjallar um aðferðarfræðina þar sem gagnaöfluninni verður lýst. 

Niðurstöður rannsóknarinnar er að finna í fimmta kafla þar sem frásagnir viðmælenda eru 
dregnar saman í þrjár mismunandi skýringar á upplifun jöklagöngunnar. Fyrsta skýringin 
fjallar um þau augnablik þegar skilningarvitin fá alla athyglina og þá þætti umhverfisins 
sem skynjaðir eru hverju sinni. Önnur skýringin snýr að því þegar líkamleg skynjun nær 
ekki að fullu að greina aðstæður og tekur þá ímyndunaraflið við. Þriðja og síðasta 
skýringin fjallar um afrekið sem allir viðmælendur upplifðu þar sem ímyndir og sjálfsmynd 
spila stóran þátt. Að loknum niðurstöðum verða skýringarnar þrjár bornar saman við 
fræðilegan grunn rannsóknarinnar í umræðukafla. Loks verður rannsóknin dregin saman í 
lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun rannsóknar 
Til að átta sig á þeim þáttum sem felast í upplifun á náttúrunni, verður í þessum kafla rýnt í 
helstu kenningar þess efnis. Í fyrri hluta kaflans snýst umfjöllunin um náttúrutengda 
ferðamennsku en seinni hlutinn fjallar um fyrirbærafræðilega nálgun í rannsóknum á 
upplifun sem og þær kenningar og hugtök sem stuðst er við í þessari rannsókn.   

2.1 Náttúrutengd ferðamennska 
Ferðamennska sem á sér stað í náttúru kann oft að vera eins konar ævintýraferðamennska 
þar sem boðið er upp á fjölbreytta afþreyingu og ævintýri í náttúrunni. Bæði náttúrutengd 
ferðamennska og ævintýraferðamennska hafa verið til umræðu fræðimanna á milli vegna 
aukinna vinsælda. Fjöldaferðamennska er ekki lengur bundin við tilbúnar pakkaferðir á 
staði sem hafa verið skipulagðir í þeim tilgangi að taka við sem flestum ferðamönnum. 
Fólk leitar frekar út fyrir fjöldann til þess að iðka fjölbreyttar tegundir ferðamennsku í 
náinni tengingu við menningu og náttúru (Vainikka, 2013). 

Sjálfsmynd einstaklinga þykir í dag nokkuð sveigjanlegri en áður, þar sem hreyfanleiki var 
ekki eins mikill áður fyrr og var sjálfsmyndin því meira bundin við stétt, kyn, kynþátt og 
fleiri meðfædda eiginleika. Neysluvæðing sem fylgt hefur hnattvæðingu, gefur í dag 
einstaklingum tækifæri til að skapa sína eigin sjálfsmynd með neyslunni, þar á meðal í 
gegnum ferðalög og afþreyingum í ferðalaginu (Jackson, 2014). Kann þetta að vera ein 
skýring þess að ævintýraferðamennska í náttúru og aðrar tegundir ferðamennsku sem áður 
þóttu óhefðbundnar, hafa rýrt merkingu hugmyndarinnar um fjöldaferðamennsku þar sem 
skilin á milli fjöldaferðamennsku og andstæðu hennar, eru ekki lengur svo skýr (Vainikka, 
2013). Ævintýraferðamennska er ein viðamesta tegund ferðamennsku í heiminum í dag og 
geta hindranirnar sem felast í ævintýrunum og hæfnin sem þarf til hinnar ýmsu 
afþreyingar, átt þátt í að skapa sjálfsmynd einstaklinga (Buckley, 2006; Bell og Lyall, 
2002). 

Í kenningum um náttúrutengda ferðamennsku fær náttúran aukið mikilvægi sem eitthvað 
sem maðurinn fjarlægist með tækniframförum og borgvæðingu (Bennet, 2001). 
Iðnbyltingin skapaði ákveðið bil milli manns og náttúru og skapaðist í kjölfarið þörf fyrir 
endurhugsun á þessu sambandi (Hadot, 2006). Undanfarna áratugi hafa nýir þættir eins og 
t.d. umhverfisvandamál, varpað ljósi á skilin sem eru milli mannsins og náttúru og hefur í 
kjölfarið vaknað frekari þörf á endurhugsun sambandsins þar á milli (Guðbjörg R. 
Jóhannesdóttir, 2015). Náttúra er í þessu samhengi skilgreind sem allt utan hins iðnvædda 
samfélags (Macnaghten og Urry, 1998) og er út frá þessum andstæðum hægt að skilja 
djúpstæða þörf mannsins að tengjast náttúrunni (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2011). Þessi 
strúktúralíska nálgun þar sem tvíhyggju er beitt til að leita skilnings á veruleikanum, gefur 
nokkuð einfalda mynd af hlutunum. Því er þörf á dýpri skilningi á þessu sambandi. 
„Náttúran er sá hluti veruleikans, hins jarðneska og himneska, sem við höfum möguleika á 
að nema með sjónum okkar eða skynja á annan hátt” (Páll Skúlason, 1998, bls: 33). 
Andstæða náttúrunnar er menningin og er hún sköpuð af manninum. Menningu er ekki 
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hægt að skynja en þess í stað hægt að skilja og tjáum við hana með tungumáli (Páll 
Skúlason, 1998). Til þess að skilja hvaða merkingu náttúran hefur í huga ferðamanna er því 
ekki hægt að styðjast við mótaðar hugmyndir um hvað felst í náttúru heldur þarf að leita í 
skynjun fólks og beina reynslu þess á vettvangi. Rannsóknir sem skoða upplifun 
ferðamanna hafa sýnt fram á djúpstæða þörf mannsins að tengjast náttúrunni, og koma í 
ljós í sjálfri upplifununni með tengslum sem bjóða upp á frelsi, lotningu, styrk, ægifegurð 
o.fl. (Edensor, 2000 í Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). Það er því ljóst að ef samband 
mannsinns við náttúruna er til skoðunar, nægir ekki að sýna fram á aukningu ákveðinnar 
tegundar ferðamennsku í tölum, heldur þarf að skoða þá merkingu sem fólk leggur í þessi 
tengsl með athugun á beinni upplifun ferðamanna á vettvangi. 

2.1.1 Náttúrutengd ferðamennska á Íslandi  

Á Íslandi hefur ferðaþjónustan vaxið með gríðarlegri fjölgun erlendra ferðamanna 
undanfarinn áratug (Ferðamálastofa, 2018). Markaðsherferðin Inspired by Iceland, gosið í 
Eyjafjallajökli 2010 og fleiri þættir eru meðal helstu ástæðna þessarar fjölgunar. Í grunninn 
mætti samt líta á auknar vinsældir Íslands sem áfangastaðar sem hluta þeirrar tilfærslu sem 
ferðamál hafa gengið í gegnum í átt að t.d. náttúrutengdri ferðamennsku (Karl 
Benediktsson, Katrín A. Lund og Edward Huijbens, 2011). Íslensk náttúra veldur sjaldan 
vonbrigðum og er óumdeilanlega eitt af auðkennum landsins. Hefur náttúran verið nefnd 
sem megin aðdráttarafl Íslands sem áfangastaðar (Ferðamálastofa, 2016). En einnig þarf 
ákveðna ímynd til að laða að ferðamenn. Ímynd Íslands sem ægifagurt land víðernis hefur 
fylgt þjóðinni síðan á 19. öldinni þegar rómantískar hugmyndir um norðrið fóru að spretta 
upp (Sæþórsdóttir, Hall og Saarinen, 2011). Ægifögur náttúra hefur í nútímaferðamennsku 
verið skoðuð sem mikilvæg neysluvara (Bell og Lyall, 2002) sem kann að skýra auknar 
vinsældir íslenskrar náttúru. 

2.1.2 Jöklaferðamennska á Íslandi 

Jöklar hafa verið til rannsóknar í nokkurn tíma, þá sérstaklega frá sjónarhóli 
náttúruvísindanna. Jarðfræði jökla er einstaklega áhugaverð og hafa rannsóknirnar snúið að 
myndun jökla, áhrifum jökla á náttúru og bráðnun jökla svo eitthvað sé nefnt. Það er aðeins 
nýlega, eða upp úr aldamótum, sem jöklar verða viðfangsefni rannsókna í félagsvísindum 
og er það í kjölfar ferðamennsku á slíkum svæðum sem sprottið hefur upp á skömmum 
tíma (Jóhannes T. Welling o.fl.,  2015). 

Jöklar njóta aukinna vinsælda á heimsvísu og á Íslandi hófust skipulagðar gönguferðir á 
skriðjökla á 10. áratug 20. aldar (Jóhannes T. Welling og Þorvarður Árnason, 2016).  
Skýringar á þessum auknu vinsældum hafa meðal annars verið þær að með aukinni 
bráðnun jökla hafa jöklar heimsins fengið aukna athygli í t.d. heimildarmyndum og 
auglýsingum (Jóhannes T. Welling o.fl, 2015) og hefur jöklaferðamennska þannig verið 
skoðuð sem tækifæri fólks til að upplifa jökla áður en þeir hverfa að fullu (Lemelin, 
Dawson og Stewart, 2012). Vinsældir jökla er hins vegar einnig hægt að skoða út frá 
auknum vinsældum ævintýraferðamennsku þar sem jöklar uppfylla ákveðin skilyrði slíkrar 
ferðamennsku. Skilyrðin eru meðal annars náttúruauðlindir og þörf á ákveðinni hæfni 
(Buckley, 2006). Að sama skapi er ægifögur náttúra orðin að mikilvægri neysluvöru í 
nútímaferðamennsku og eru jöklar dæmi um táknmynd hins ægifagra (Bell og Lyall, 
2002). 
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2.1.3 Rannsóknir á náttúrutengdri ferðamennsku á Íslandi 

Ferðamannastaðir í náttúru Íslands hafa að miklu leyti verið til rannsóknar út frá hugtakinu 
um þolmörk. Þolmörk ferðamennsku eru skilgreind sem ,,sá fjöldi gesta sem svæði getur 
tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort heldur er náttúrulegt umhverfi, 
upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna” (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig 
Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2009, bls: 9).  Á Íslandi hefur þolmarkarannsóknum 
verið skipt í fernt þar sem þolmörk náttúru, þolmörk innviða, félagsleg þolmörk 
heimamanna og félagsleg þolmörk ferðamanna eru til skoðunar í mismunandi rannsóknum. 
Sú rannsókn sem hér er til umfjöllunar fjallar um upplifanir, og því er rétt að líta til þeirra 
rannsókna sem gerðar hafa verið á félagslegum þolmörkum hérlendis, því þær fjalla einnig 
um upplifanir þótt frá öðru sjónarhorni sé. 

2.1.4 Rannsóknir á félagslegum þolmörkum 

Félagsleg þolmörk snúa alltaf að upplifun og eru skilgreind sem ,,mesta mögulega notkun 
svæðis áður en notkunin leiðir af sér óviðunandi skerðingu á upplifun gesta umfram 
tiltekin viðmiðunarmörk” (Shelby og Heberlein, 1984 í Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig 
Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2009, bls. 9). Viðhorfskannanir voru gerðar á ýmsum 
svæðum á árunum 1999-2016 þar sem markmiðið var að meta félagsleg þolmörk út frá 
upplifun ferðamanna. Sjónarhornið er einkum það hvort ferðamenn upplifi mannþröng eða 
röskun náttúru, kyrrð o.fl, á tilteknu svæði (Þingskjal 717, 2018). Yfirleitt er notast við 
blandaðar rannsóknaraðferðir þar sem bæði spurningalistar og viðtöl eru notuð (sjá t.d. 
Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2013).  

Rannsóknirnar hafa verið gerðar í hagnýtum tilgangi til að komast meðal annars að því 
hvernig haga eigi skipulagsmálum, markaðsetningu og uppbyggingu innviða á tilteknum 
svæðum. Viðhorfum ferðamanna hefur þá verið stillt upp á kvarða sem segja til um 
mismunandi gildismat þeirra og hafa þannig fengist niðurstöður sem benda til að ekki sé 
alltaf best að byggja upp innviði á svæði þar sem uppbygging fellur ekki að ímynd 
svæðisins (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2013). Rannsóknirnar hafa ennfremur sýnt að 
upplifun á mannþröng er afstæð eftir svæðum og gildismati ferðafólks. Þannig verða 
hagsmunaárekstrar þegar gildismatið er misjafnt (Edward H. Huijbens og Karl 
Benediktsson, 2007).  

Rannsóknir á félagslegum þolmörkum draga fram hvers konar upplifunum ferðamenn 
sækjast eftir. Þær svara hins vegar ekki spurningum um hvernig upplifuninni er háttað, á 
hvaða forsendum hún byggir og hver hlutur umhverfisins sé í upplifuninni. Hugmyndir um 
víðerni, samspil þeirra við staðarímynd og fjölda ferðamanna á staðnum, varpa ákveðnu 
ljósi á upplifanir ferðamanna. Þó má færa að því rök að til að geta skapað dýpri þekkingu 
um upplifanir ferðamanna og á hvaða þáttum þær byggja, þarf ferðamaðurinn að geta gefið 
lýsingar af meiri dýpt en þolmarkarannsóknirnar bjóða upp á (sbr. Kvale, 1996). Á þeim 
forsendum er notast við aðferðir fyrirbærafræðinnar í þessari rannsókn. 

Sú þekking á upplifun sem þessari rannsókn er ætlað að skapa er ekki einungis hugsuð til 
hagnýtra þátta um hvernig megi byggja upp innviði í náttúru heldur er liður í því að varpa 
ljósi á mikilvægi náttúru í ferðamennsku nútímans og hvernig náttúran hefur gildi og 
merkingu í reynslu fólks. Með það markmið að leiðarljósi þarf að kanna ferðamennsku sem 
ákveðna iðkun sem er í sífelldri mótun og hefur áhrif og verður fyrir áhrifum í stöðugu ferli 
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(Crouch, 2002). Þetta sjónarhorn á veröldina er viðfangsefni Non-representational theory 
sem er megin kenningarlegur grunnur rannsóknarinnar. Non-represenational theory er 
afsprengi fyrirbærafræðinnar sem jafnan er aðferðarfræði þessarar rannsóknar. Með 
fyrirbærafræðilegri nálgun er reynt að varpa ljósi á hvernig náttúra er upplifuð fremur en 
að líta á hana sem kortlagða og skipulagða auðlind. Sú nálgun hefst með athugun á 
reynslunni í náttúru og hvernig hlutir birtast okkur, óháð utanaðkomandi ímyndum og 
þekkingu (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2011). 

2.2 Fyrirbærafræði 
Fyirbærafræði er heimspekistefna sem kom fram á sjónarsviðið í byrjun 20. aldar. Rætur 
hennar má þó rekja aftar í tíma, til heimspekinga á borð við Immanuel Kant (1724-1804) 
og Johann Heinrich Lambert (1728-1777) sem skrifuðu á 18 öldinni. Þessir fræðimenn 
settu fram ákveðna gagnrýni á sálfræðilegar útskýringar og komu með nýtt sjónarhorn 
innan heimspekinnar. Í hugmyndafræði Kant lýsir hann tvískiptum veruhætti alls hlutlægs 
efnis. Veruleikinn er annars vegar hvernig hluturinn er í sjálfu sér (þ. das ding an sich) og 
hins vegar hvernig hann ber fyrir sjónir og er skynjaður (þ. das ding führ mich) (Kant, 
1910). Fyrirbæri er því hátturinn sem hluturinn birtist okkur á og þannig birtast litir, 
hreyfingar o.fl. okkur á mismunandi hátt. Birtingin er ákveðinn eiginleiki sem veltur á því 
hver skynjar hverju sinni (Moran, 2000). Þó svo að hugmyndir fyrirbærafræðinnar hafi sem 
slíkar enn átt eftir að taka á sig mynd og öðlast viðurkenningu innan fræðanna á 20. öld er 
ljóst að sjónarhorn eins og það sem Kant dregur fram, er góð lýsing á meginhugsun 
fyrirbærafræðinnar. 

Þýski heimspekingurinn Edmund Husserl (1859-1938) hefur verið nefndur upphafsmaður 
fyrirbærafræðinnar. Ein af aðferðum fyrirbærafræðinnar sem beitt er í dag í 
félagsvísindalegum rannsóknum er rakin til hans. Aðferðir Husserl byggja á hans eigin 
áherslum og hans sjónarhorni og fela því ekki í sér algildan sannleika um hvernig 
fyrirbærafræðin sé eða eigi að vera (Edda R.H. Waage, 2013). 

Husserl nefnir fyrirbærafræðina, fræðin um fræðin (þ. wischenschaftlehre) og leggur 
áherslu á að hina róttæku þekkingu um fyrirbæri sé aðeins að finna í meðvitundinni og 
hvernig hlutir eru skynjaðir. Því þarf að sleppa öllum fyrirfram mótuðum hugmyndum og 
kenningum sem kunna að móta skynjun okkar og leita í beina upplifun á vettvangi 
(Moustakas, 1994). Mótuð þekking þarf ekki endilega að vera röng samkvæmt 
hugmyndum þessarar aðferðafræði, en í fyrirbærafræðilegri afstöðu Husserls þarf að draga 
allar þær hugmyndir sem við höfum af veruleikanum í efa og leita í djúpstæða þekkingu 
sem aðeins fæst með upplifun á fyrirbærum umhverfisins (Edda R.H. Waage, 2013). Þessa 
sýn má því líta á sem einskonar framkvæmd til að komast að djúpum og róttækum 
sannleika. Til þess að geta leitað í hreina skynjun á vettvangi þarf því fyrst að komast hjá 
öllum misskilningi og blekkingum sem móta reynsluna fyrirfram. Þessar blekkingar geta 
komið úr vísindalegum skilgreiningum, úr trúnni eða einhverju sem einfaldlega er tekið 
sem sjálfsögðum sannleika. 

Fyrirbærafræðingar sem á eftir Husserl fylgdu, þróuðu þessar hugmyndir, sér í lagi 
lærlingur Husserls, Martin Heidegger (1889-1976) sem skrifar fremur frá sjónarhorni 
tilvistarstefnunnar og dregur manneskjuna inn í reynsluna. Heidegger byggir á sjónarhorni 
Husserls um að leita í hina hreinu meðvitund sem varða hlutina sjálfa en á sama tíma 
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leggur hann til nýja sýn. Þar gerir hann greinarmun á því að leita í beina reynslu sem 
aðeins finnst undir skorpu hefða og mótaðrar þekkingar og svo hans sýn þar sem þessar 
hefðir og þekking sem mótar skynjunina er samþykkt sem hluti reynslunnar þar sem þetta 
er óhjákvæmlegur hluti tilverunnar. Husserl talar um veruna sjálfa (e. being itself) á meðan 
Heidegger talar um að vera þar (e. being there), þar sem hann dregur á vissan hátt hugann 
og allt sem í honum býr inn í reynsluna (Moran, 2000). 

Í grunninn fæst fyrirbærafræðin við beina reynslu sem tekur mið af öllu umhverfinu vegna 
þess að skynfærin nema á hverri stundu öll þau síbreytilegu fyrirbæri sem fyrirfinnast í 
umhverfinu (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). Sama augnablikið kemur aldrei aftur og því 
verður í þessari rannsókn byggt á aðferðarfræði Husserl (nánari umfjöllun má sjá í 4. 
kafla), en þó verður fyrirframhugmyndum og forsendum ekki hafnað í þessari rannsókn þar 
sem þær kunna að spila mikilvægt hlutverk í reynslunni.  

2.2.1 Non-representational theories 

Kenningar sem falla undir heitið Non-representational theories1 eru póst-strúktúralískar 
kenningar sem byggja á fyrirbærafræði. Rekja má grunn slíkra kenninga að miklu leyti til 
breska landfræðingsins Nigel Thrift, kollega hans og lærlinga (sjá m.a. Thrift, 1996 og 
Thrift og Dewsbury, 2000). Sett er fram ákveðin gagnrýni á strúktúralískar nálganir sem 
voru ráðandi í félagsvísndum á síðustu áratugum 20. aldarinnar, ekki síst í ferðamálafræði. 
Meðal slíkra kenninga sem þóttu brautryðjandi á sínum tíma er kenning Dean MacCannell 
um að ferðamenn séu í leit að ákveðnu sanngildi, ákveðnum gildum sem horfin eru úr eigin 
samfélagi (MacCannell, 1973), og útskýring John Urry á ferðamálum, þar sem hann lýsir 
ferðamönnum sem hlutlausum áhorfendum (e. gazers) sem stýrt er af framleiðsluhlið 
ferðaþjónustunnar (Urry, 1990). Kenningarnar sem í mörgum tilfellum eiga vel við enn 
þann dag í dag, stilla þó upp ferðamönnum nokkuð utan raunveruleika áfangastaðarins þar 
sem ferðamenn eru skoðaðir sem ákveðin tegund sem fylgir sama hegðunarmynstri og 
þannig er hægt að stýra þeirra gjörðum.  

Non-representational theory spretta upp um svipað leyti og vinsældir félagslegrar 
mótunarhyggju urðu áberandi innan fræðanna. Félagsleg mótunarhyggja lýsir hvernig þarf 
að koma ákveðnu skipulagi á óreiðuna í tíma og rúmi og reynir samfélagið að móta 
ákveðin gildi. Þannig er kyn, kynþáttur og þjóðerni allt dæmi um mótaðan veruleika sem 
byggir á ímyndum (Anderson og Harrison, 2010). Á grundvelli slíkra hugmynda má velta 
fyrir sér að ef veruleikinn og lífið er mótað eða byggt á ímyndum, hvort ekki sé hægt að 
endurmóta lífið, og ef svo er, hvaða þættir koma að þeirri endurmótun. Ekki sé aðeins hægt 
að skoða ákveðið yfirvald sem mótar veruleikann heldur eiga sér stað ákveðin tengsl milli 
manneskja, umhverfis, hugsana, hluta o.s.fr. og innan þessara tengsla er ákveðin 
gerendahæfni sem stýrir gjörðum, mótar og endurmótar veruleikann.   

Non-representational theories sem byggir á fyrirbærafræðilegri nálgun hvetur til 
endurhugsunar á þeim hlutlæga veruleika sem manneskjan lærir um og tekur sem 

                                                

1	Non-representational	theories	er	yfirheiti	kenninga	sem	ekki	hefur	fengið	góða	íslenska	þýðingu.	
Beinþýðingin	væri	óhlutlægar	kenningar	en	í	þessu	verkefni	verður	enska	heitið	notað	þegar	rætt	
er	um	þessar	kenningar	
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sjálfsögðum hlut (Cloke, Crang og Goodwin, 2014). Þessi nálgun skoðar alls kyns þætti 
sem hafa áhrif á veruleikann hverju sinni, aðrar manneskjur, umhverfið, ,,dauða” hluti, 
huglæga þætti o.s.fr. Allir þessir þættir skapa ákveðin tengsl hver við annan hverju sinni og 
eru það tengslin sem er miðpunktur þessara fræða. Í ferðamálafræði er mikilvægt að huga 
að þessum tengslum, því hvenær sem einstaklingur stundar ferðamennsku verður sá fyrir 
áhrifum frá hlutstæðum og óhlutstæðum þáttum sem breyta stöðunni (Crouch, 2002). Þegar 
upplifanir eru skoðaðar er í raun verið að skoða tengslin hverju sinni sem í 
náttúruferðamennsku geta verið tengsl ferðamannsins við náttúruna. Sömuleiðis er áhersla 
á ferðmennskuna sem er stunduð. Litið er á ferlið sem ákveðna iðkun (e. performance) og 
er ferðamaðurinn því aldrei utanaðkomandi áhorfandi, heldur er hann virkur þátttakandi. 
Þessa kenningu má rekja til Erving Goffmans (1959) en hún hefur öðlast frekari 
viðurkenningu og umfjöllun með tilkomu Non-representational theories. Iðkunin er ekki 
alltaf ákveðin meðvituð athöfn, heldur hafa öll mismunandi tengsl sem finnast í 
umhverfinu áhrif á ómeðvitaða iðkun einstaklinga (Edensor, 2001). 

Ferðamennska snýst ekki einungis um ákveðna vöru eða áfangastað heldur er 
ferðamennska skapandi framkvæmd manns og umhverfis sem tvinnast inn í hversdagslífið 
(Crouch, 2002). Non-representational theories gerir grein fyrir ytri áhrifum og gagnvirkum 
áhrifum sem hugsa mætti um sem ákveðinn bakgrunn sem við erum alltaf innan um og í 
tengingu við. Bakgrunnurinn er huglægur þáttur og margbreytileg tengsl sem mætti segja 
að geri öllum hlutlægum og veraldlegum þáttum kleift að eiga sér stað (Andersson og 
Harrison, 2010).  

2.2.2 Hrif 

Grundvallaratriði í hinni fyrirbærafræðilegu nálgun er skynjunin. Merleau Ponty (1962) 
lýsir því hvernig manneskja skynjar í gegnum líkamann, fremur en í gegnum hugann. 
Hugurinn og rökhyggjan búa í kjölfarið til skilning úr þessum skynjunum. Skynjunin er því 
alltaf ómeðvituð og á rætur sínar í tengslum líkamans við umhverfið. Það eru þessi 
ómeðvituðu tengsl sem hugtakið hrif (e. affect) fæst við. Hrif er ómeðvitað ferli sem 
mannslíkaminn getur ekki tjáð en leiðir til meðvitaðrar skynjunar þegar rökhugsunin grípur 
inn í og skapar ákveðnar tilfinningar sem við getum tjáð. Þessar meðvituðu skynjanir í 
formi tilfinninga lýsa þó ekki hinu gríðarlega umfangi hrifanna (Anderson, 2014). Til 
dæmis má hugsa sér ákveðið andrúmsloft sem skapast á ákveðnum stöðum, eins og 
afslappað andrúmsloft flugstöðva eða hvernig andrúmsloft tölvuleikja fær iðkandann til 
þess að ,,sökkva ofan í” leikinn. Andrúmsloftið er í þessu tilviki ekki endilega meðvituð 
skynjun heldur eins konar bakgrunnur eða tengsl sem fær okkur til að sía ákveðna 
tilfinningu sem hægt er að tjá. Því höfum við aðeins færnina til þess að skilja brot af 
þessum tengslum, þ.e. því sem við getum tjáð þegar við t.d. segjum að tilfinningin er 
afslöppuð eða að við upplifum okkur hamingjusöm eða óhamingjusöm í ákveðnum 
aðstæðum (Anderson, 2014). Þó svo að túlkunin á skynjun í formi tilfinninga sé góð leið til 
þess að skilja tengslin, þá er með hrifum reynt að ná utan um hvaðan þessar tilfinningar 
spretta. 

Hrif koma því inn á hina fyrirbærafræðilegu nálgun þar sem manneskjan er alltaf tengd 
umhverfinu. Skilningur okkar á veruleikanum verður því alltaf til í gegnum tengsl 
líkamans og þess sem skynjað er. Í skynjununni þarf einnig að taka til greina þá merkingu 
sem við leggjum í umhverfi okkar því ólíkt sýn Husserl, þá má gera ráð fyrir að til staðar 
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séu ákveðnir utanaðkomandi þættir, eins og viðhorf og ímyndir, sem geta mótað hina 
skynjuðu upplifun (Gibson, 1983).  

2.2.3 Veðrið 

Mannfræðingurinn Tim Ingold (2011) fjallar um mikilvægi veðursins þegar kemur að 
skynjun, þar sem skynjunin á sér alltaf stað í andrúmsloftinu. Ekki ætti að líta á veður sem 
eitthvað sem við skynjum, heldur frekar eitthvað sem við skynjum í. Þegar sólin skýn, 
opnar það fyrir hina ýmsu sjónrænu skynjun og þegar rignir, þá opnar það fyrir 
heyrnarskynið svo dæmi séu nefnd. Uppruni þeirrar upplifunar sem skynjunin í veðrinu 
býður upp á, á sínar rætur að rekja til hugarfars, áhuga og skaps (Ingold, 2010). Þannig 
getur upplifunin á skynjununni verið mismunandi eftir því hvað við gerum í veðrinu og 
hvernig væntingar okkar til þess eru. Upplifun á náttúru fer eftir skapi og hugarfari þess 
sem skynjar sem og þeirra möguleika til skynjunar sem veðrið býður upp á í upplifununni 
(Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2015). 

Veðrið er mikilvægur þáttur að taka til greina í íslenskri náttúru þar sem veðrið hér getur 
verið og sannarlega býr yfir þeirri ímynd að vera síbreytilegt og hindrandi (Guðbjörg R. 
Jóhannesdóttir, 2015). Væntingar og langanir í upplifun veðurs á Íslandi eru því ekki 
endilega eins hefðbundnar og á öðrum áfangastöðum og getur það gert góða upplifun 
töluvert betri, ef svo skyldi vera að veðrið sé gott sem ekki þykir passa við væntingarnar. 
Slæmt veður er ákveðin hindrun sem þarf ekki að gera upplifun slæma, heldur getur kallað 
fram afrekstilfinningar og ákveðinn létti að geta yfirstigið slíka hindrun (Gunnþóra 
Ólafsdóttir, 2007). Erfið veðurskilyrði sem og hrikaleiki í landslaginu, tvennt sem er að 
finna á vettvangi þessarar rannsóknar, opnar fyrir djúpstæðar tilfinningar á borð við 
hræðslu, lotningu og aðdáun (Brady, 2010). 

2.2.4 Ægifegurð 

Þar sem náttúra Íslands býr yfir ímynd ægifegurðar (sbr. Sæþórsdóttir, Hall og Saarinen, 
2011) þá hefur ægifegurð orðið viðfangsefni í rannsóknum á náttúruupplifun á Íslandi. Því 
er rétt að gera grein fyrir þessu hugtaki. Ægifegurð (e. sublime) er tilfinning sem vaknar 
við skynjun á ákveðnu fyrirbæri. Ægifegurð lýsir því ekki eiginleika hlutarins, heldur 
túlkun á þeim tengslum sem við eigum við hlutinn (Kant, 1790/2000 í Guðbjörg R. 
Jóhannesdóttir, 2015). Kant (1790/2000) talar um að náttúran bjóði stundum upp á slíkar 
aðstæður, að skynjunin nægir ekki til að öðlast þekkingu á henni að fullu og tekur þá 
ímyndunaraflið við og skapar þekkinguna. Sú þekking leiðir oft til upplifunar ægifegurðar 
sem lýsir sér í formi ótta, jafnt sem aðdáun (Sumarliði Ísleifsson, 1996). Í því samhengi eru 
tvær tegundir ægifegurðar í náttúru, ægifegurð stærðar og ægifegurð krafts. Stærðin er t.d. 
ímynduð þegar við náum ekki að virða fyrir okkur alla stærð náttúrufyrirbærisins með 
sjóninni og krafturinn er ímyndaður þegar við t.d. heyrum í grjóti hrynja eða vatni renna í 
náttúrunni (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2015). 

2.2.5 Helstu tengsl fyrri rannsókna á Íslandi 

Fyrirbærafræðilegar rannsóknir um upplifun af íslenskri náttúru eru nokkrar. Katrín Anna 
Lund (2010 og 2013) hefur rannsakað sérstaklega þau tengsl sem skapast milli manneskja 
og náttúrunnar í gönguferðum. Katrín byggir á skrifum Tim Ingold (2006) um að tengslin 
við náttúruna hefjist með ákveðinni auðmýkt gagnvart umhverfinu þar sem maður þarf að 
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viðurkenna veikleika sinn gagnvart náttúrunni. Katrín leggur þá sérstaka áherslu á 
gönguferðir sem kalla fram önnur tengsl við náttúruna. Maður þarf að hreyfa sig í landslagi 
til þess að geta upplifað náttúruna, sem einnig er hreyfanleg. Hugtakið landslag er hér 
ákveðinn miðpunktur, en hugtakið gefur til kynna fagurfræðilega tengingu milli manneskja 
og náttúrunnar (Edda R.H. Waage, 2010). 

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir (2015) skoðaði í doktorsverkefni sínu upplifanir út frá 
fagurfræðilegu sjónarhorni, þar sem aðferðum fyrirbærafræðinnar var beitt og var 
vettvangur þeirrar rannsóknar einmitt í jöklagöngu. Skynjanirnar fá mikið vægi í rannsókn 
Guðbjargar og leggur hún áherslu á öll skynfærin, ekki aðeins sjónina, og að í nánari 
tengslum við náttúru gefist betra tækifæri til skynjunar. Gunnþóra Ólafsdóttir (2008) gerði 
rannsókn sem hluta af doktorsverkefni sínu þar sem náttúrutengsl ferðamanna í annars 
vegar gönguferð um hálendið og hins vegar jeppaferð yfir Vatnajökul, voru til skoðunar og 
fengust þar áhugaverðar niðurstöður þar sem töluvert ólík tengsl mynduðust eftir 
fararmáta. Líkt og Non-representational theories undirstrikar er ákveðin gerendahæfni allra 
þátta í umhverfinu sem móta tengslin og skapa upplifunina (Anderson, 2014). Ökutækið og 
tæknin skapar þar ákveðin tengsl fyrir jeppaferðalanga en einnig höfðu stikur og 
göngustígar áhrif á upplifun í gönguferðalaginu þar sem fyrirbærin sköpuðu ákveðna 
tengingu við veruleikann eftir margra daga göngu um ósnortna náttúru þar sem engin 
ummerki voru til staðar sem tengdi fólk við samfélag (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). 

Í niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á upplifun í íslenskri náttúru er áberandi 
hvernig viðmælendur geta túlkað sína skynjun í aðstöðu þar sem fólk upplifir smæð sína í 
náttúrunni. Til dæmis þegar ferðamenn í jöklagöngu heyrðu í vatnsflæðinu í einum 
svelgnum, þegar fólk áttar sig á náttúruöflum sem hafa skapað umhverfið (Guðbjörg R. 
Jóhannesdóttir, 2015) eða þegar ofsaveður verður að hindrun í ferðalagi (Gunnþóra 
Ólafsdóttir, 2008). Rannsóknir á upplifun ferðamanna í íslenskri náttúru hafa leitt í ljós 
undrun, lotningu, ægifegurð og önnur tengsl sem sýna fram á gerendahæfni náttúrunnar til 
að hafa stórbrotin áhrif á hvernig fólk upplifir sig og metur tengsl sín við umhverfið, 
blandað virðingu og jafnvel hræðslu. Undrunin sprettur úr skynjununni, þegar skynfærin fá 
alla athyglina og líkaminn meðtekur eitthvað nýtt. Því birtast þessi tengsl yfirleitt frekar 
þegar fólk er að upplifa eitthvað í fyrsta skipti og verður þannig hissa og jafnvel forvitið í 
kjölfarið. Í undrununni færist manneskjan fjær hversdagsleikanum til þess eins að undrast 
það sem upplifað er í augnablikinu (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2015). 

Kenningarlegan grunn þessarar rannsóknar má rekja til þess sem ferðamálafræðin fæst við 
í dag, þó svo að margt komi upprunalega úr öðrum fræðigreinum, t.d. landfræði, 
mannfræði og heimspeki. Í þessari rannsókn er megináhersla á ferðamanninn, upplifun 
hans í náttúrunni og þá þætti sem skapa þessa upplifun. Markmiðið er því ekki einungis að 
koma auga á tengslin sem verða milli manns og náttúru, heldur sérhverja þætti í sjálfri 
reynslunni sem og utanaðkomandi þætti sem eiga þátt í að skýra upplifunina. Í 4. kafla geri 
ég nánari grein fyrir útfærslu rannsóknarinnar, en áður en að því kemur verður vettvangi 
rannsóknarinnar lýst með eigin frásögn og reynslu úr starfi.  
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3 Jöklaganga í Öræfasveit 
Í þessum kafla er hefðbundinni jöklagöngu í Skaftafelli lýst með minni eigin frásögn úr 
starfi sem jöklaleiðsögumaður. Kaflinn ætti að veita lesanda innsýn í þá reynslu sem búast 
má við að ferðamenn öðlist, hvaða hlutir eiga þátt í að móta reynsluna og hvernig 
viðbrögðin kunna að hljóða. Frásögnin fjallar því um væntingar mínar til þeirrar reynslu 
sem viðmælendur öðlast, fyrir viðtölin.  

3.1 Paradís allra jökla 
Það var mér ekkert umhugsunarefni þegar ég ákvað að gera rannsóknina að sumri til. Þetta 
er vertíð jöklaleiðsögumannsins. Þó svo að jöklagöngur séu farnar allt árið um kring, þá er 
aldrei eins mikið líf í Skaftafelli eins og yfir sumarið, sem er háannatíminn. Nokkur 
fyrirtæki starfa í Skaftafelli og vegna fjarlægðarinnar frá höfuðborginni er gistiaðstaða fyrir 
starfsfólk á svæðinu.. Að jafnaði tek ég 8-10 daga vaktir þar sem ég gisti í eins konar 
vinnubúðum með miklum fjölda leiðsögumanna. Það er líf, bjart allan sólarhringinn og eru 
minningarnar frá þessari vertíð einungis jákvæðar. 

Ég hef unnið sem jöklaleiðsögumaður í Skaftafelli í 2 ár og hafði því nokkra reynslu af 
þeim aðstæðum sem rannsóknin fór fram í. Samkvæmt þeirri reynslu er hefðbundinn 
vinnudagur nokkurn veginn á þann veg að ég fer í tvær þriggja klukkustunda gönguferðir 
eða eina fjögura klukkustunda ísklifurferð. Ég hitti gestina við búnaðarbíl fyrirtækisins við 
þjónustumiðstöð Vatnajökulsþjóðgarðs. Þátttakendur í einni göngu eru aldrei fleiri en tólf 
og í ísklifri aldrei fleiri en sex. Þegar ég og samstarfsfólk mitt höfum útvegað gestum allan 
búnað: brodda, ísaxir, öryggisbelti og hjálm, höldum við af stað í smárútu á Svínafellsjökul 
(mynd 1). Á góðum veðurdegi, og í minningunni eru þeir margir, sjáum við á topp 
Hvannadalshnjúks og hvernig jökullinn lekur niður á milli fjallanna í þeim fjölmörgu 
skriðjöklum sem eru í Öræfasveit. Við keyrum inn á neðra bílaplan við jökulinn og heyrist 
þá oft í gestunum taka andköf við það að sjá jökulinn í návígi í fyrsta skiptið. Þegar gestir 
hafa fengið að virða fyrir sér jökulinn og taka myndir, þá nota ég oftast tækifærið og 
útskýri í megin dráttum hvað jökull er og hvernig skriðjöklar síðar myndast. Við göngum 
svo í gegnum jökulgarðinn í um 7 mínútur áður en við stígum á ísinn, setjum á okkur 
brodda í sameiningu og ég fer yfir helstu öryggisatriði ferðarinnar. Öryggisatriðin eru 
meðal annars að allir skuli ganga í beinni línu fyrir aftan mig og að við stoppum einungis 
þar sem ég ákveð að við stoppum. 

Í upphafi göngum við í gegnum svæðið við hlið jökulgarðsins og er jökullin því þakinn 
sandi, ösku og grjóti. Að labba í gegnum þetta svæði er eins og að ganga á tunglinu segja 
margir. Hægt og rólega kemur jökullinn betur í ljós undir fótum okkar og eftir um 10 
mínútna labb, stöndum við á nokkurskonar sjónarhól þar sem hið stórfenglega útsýni tekur 
við. Jökullinn liggur endilangur á milli Hafrafells og Svínafells, sprunginn og ójafn, alla 
leið inn að ísfalli skriðjökulsins, þar sem hinir tignarlegu Hrútfellstindar vaka yfir okkur. 
Þessi staðsetning jökulsins á milli fjallana og áttin sem hann liggur í, gerir það yfirleitt að  
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Mynd	1:	Svínafellsjökull	og	Hrútfellstindar	

verkum að veðurfarið er nokkuð mildara á jöklinum heldur en er úti við þjóðveg eða 
annarsstaðar í Öræfunum. Það er sjaldan kalt og gestum líður yfirleitt mjög vel. 

Við göngum inn á milli sprungnanna, tökum um fjögur til fimm stopp til þess að taka 
myndir, höggva ísinn með ísöxunum og bragða á ísnum. Ég útskýri hin ýmsu fyrirbæri 
jökulsins sem og allt það sem gestirnir vilja vita. Í hverri ferð reyni ég að fara með gesti að 
einni mjög stórri sprungu og að svelg, þar sem heyrist í vatninu renna. Ef tími gefst til, 
skrúfa ég ísskrúfu í ísinn og festi línu við öryggisbelti gesta, svo þeir geti gengið alla leið 
að brún sprungunnar eða svelgsins og horft niður. Þessi afþreying vekur alltaf mikla lukku 
og er yfirleitt einn hápunktur ferðarinnar. Ef við erum heppin, þá brotnar stór og mikill ís 
frá ísfallinu á einhverjum tímapunkti í göngunni og heyrast þá háar og ógnvekjandi drunur 
í dalnum. Að lokum klárum við hringinn á jöklinum, tökum af okkur broddana og göngum 
að bílaplaninu. Hver ganga er einstök vegna mismunandi veðurfars og aðstæðna en í 
flestöllum tilvikum eru gestir ferðarinnar mjög ánægðir í lok ferðar. Einn samstarfsmaður 
minn hefur lýst Svínafellsjökli sem paradís allra jökla sem haldið er á í skipulagðar göngur. 

3.2 Hinn ofdekraði jöklaleiðsögumaður 
Í lok júní 2018 hélt ég á fyrstu vaktina í Skaftafelli. Meðferðis var forrit til hljóðupptöku, 
viðtalsrammi og þessar góðu minningar frá sumrinu áður sem ég gerði ráð fyrir að myndu 
nýtast mér í rannsókninni. Það var því nokkuð áfall þegar sú staða kom upp að ekki var 
hægt að fara á Svínafellsjökul þetta sumarið vegna óstöðugs ástands við jökulinn. Árið  
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Mynd	2:	Kort	af	öræfunum	(kort	unnið	af	höfundi)	

2014 uppgötvaðist sprunga í einni hlíð Svínafells sem liggur við jökulinn og eftir 
mælingar, uppgötvaðist að töluverð gliðnun milli ára hefur átt sér stað í sprungunni. 
Sprungan er fyrir ofan um 400 metra klettahlíð og er búist við að sá hluti fjallsins falli á 
jökulinn (Vedur.is, 2018). Í öryggisskyni fóru því engin fyrirtæki í jöklagöngum á 
Svínafellsjökul sumarið 2018. Þess í stað var haldið á Skaftafellsjökul (sjá kort til 
útskyringar í mynd 2). Það er óhætt að segja að þessar breytingar hafi átt eftir að hafa mikil 
áhrif á rannsóknina. 

Sumarið 2018 keyrðum við ekki að jöklinum, heldur gengum við gönguleiðina frá 
Skaftafellsstofu. Sú ganga tók um 40 mínútur. Á þeirri leið gafst mér ágætis tækifæri til að 
kynnast gestum mínum og útskýra jarðfræði jökla og helstu atriði svæðisins á þessari 
göngu. Þegar við komum yfir jökulgarðana, þurftum við að ganga meðfram skriðunni í 
Skaftafelli að þeim hluta jökulsins þar sem við komumst á hann. Hér festum við á okkur 
brodda og útskýrði ég öryggisatriðin rétt eins og í öllum jöklagöngum. Þar sem jökullinn 
var nýr fyrir alla jöklaleiðsögumenn, þá þekktum við í upphafi þessa sumars ekki helstu 
útsýnisstaði, fallegustu sprungurnar eða aðra staði þar sem áhugaverð fyrirbæri jökla er að 
finna.  Því snerist þessi ferð aðalega um að ganga á ísnum, þar til við fengum ágætis útsýni 
yfir jökulinn og lónið og snerum svo við. Það var auðvitað 40 mínútna ganga til baka, 
þannig að tíminn á sjálfum ísnum var allt að klukkutíma styttri en á Svínafellsjökli. 

Auk þessara breyttu aðstæðna, þá var veðrið í júlí 2018 með því verra sem ég hef upplifað 
á þessum árstíma. Úrkoma var mikil og Skaftafellsjökull liggur ekki í skjóli fjallana eins 
og Svínafellsjökull. Þvert á móti er nokkuð ríkjandi hvassviðri sem kemur beint úr norðri, 
niður jökulinn og var því veðurfarið töluvert annað á jöklinum heldur en við 
Skaftafellsstofu. Það mátti búast við að hitastigið myndi falla um nokkrar gráður, að það 
kæmi kaldur vindur niður jökulinn og að úrkoman væri í formi hagléls. 
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Upplifunin í þessari göngu var því eins og gefur að skilja, nokkuð önnur en á 
Svínafellsjökli. Yfirleitt var fólki kalt, það var blautt og úrvinda eftir ferðina. Það gekk því 
ekki eftir að ég fengi fólk í viðtal, eins og til hafði staðið. Einnig tók ég þá ákvörðun eftir 
aðeins nokkra daga, að þetta væri ekki sú upplifun sem ég sá fyrir mér í rannsókninni og 
frestaði því gagnaöflununni. Sami samstarfsmaður og sagði að Svínafellsjökull væri 
paradís allra jökla, sagði að jöklaleiðsögumenn væru orðnir ofdekraðir eftir að hafa unnið á 
Svínafellsjökli og á það vafalaust við um mig.  

3.3 Sjálfrýni rannsakenda 
Þegar háskólanemi í grunnnámi leggur í gagnaöflun vegna lokaverkefnis, liggur sjaldnast 
mikil reynsla að baki í rannsóknarvinnu. Því er margt sem hann þarf að tileinka sér á 
stuttum tíma. Rannsókn þessi fæst við reynslu og upplifun ferðamanna í jöklagöngum á 
Íslandi en þegar rannsókninni vatt fram kom fljótt í ljós að ég sem rannsakandi var alveg 
eins mikill miðpunktur rannsóknarinnar. 

Í starfi sem jöklaleiðsögumaður hef ég séð slæma daga, góða daga, kynnst jöklum sem 
bjóða uppá góð skilyrði sem og slæm. Í þessari rannsókn lagði ég upp með það að finna 
eins miklar kjöraðstæður og unnt væri svo að upplifun ferðamannanna myndi rýma við þau 
viðbrögð sem ég hef áður séð í mínu starfi. Það lá aldrei nokkur vafi á því að 
Svínafellsjökull um hásumar byði upp á þessar aðstæður og var ég því bundinn við 
ákveðna ímynd fyrri ára. Þegar ekki var unnt að ná þessum kjöraðstæðum, þýddi það að 
upplifun viðmælenda yrði sennilega ekki eftir þeirri hugmynd minni um hvernig þær gætu 
orðið. Á þeim tíma umbreyttist rannsóknin, ekki aðeins vegna nýrrar áætlunar um 
framkvæmd gagnaöflunarinnar, heldur einnig vegna þess að ljóst var að ég þyrfti að rýna í 
sjálfan mig sem rannsakenda. Á sama tíma og undirbúningurinn sneri að öllu leyti að því 
hvernig best væri að fanga hina hreinu reynslu viðmælenda, þá áttaði ég mig ekki á því 
hvernig mínar hugmyndir og ímyndir væru að bjaga rannsóknina, sérstaklega þar sem hún 
byggir á fyrirbærafræði, þar sem gert er ráð fyrir að rannsakandinn segi skilið við alla 
fyrirframgefna þekkingu og ímyndir og skoði upplifunina nákvæmlega eins og hún kemur 
fyrir í skynjununni. Það er því ákveðin kaldhæðni fólgin í því að ég hafði greinilega 
ákveðið hver upplifunin ætti að vera. Upplifun þarf ekki endilega að vera góð upplifun, 
heldur ætti markmiðið að vera að skilja þá upplifun sem fæst í reynslu viðmælenda. Eftir 
misheppnaða gagnaöflun sumarið 2018 þurfti ég því að rýna í sjálfan mig og staðsetja mig 
sem rannsakanda. Að vissu leyti er ég ánægður að gagnaöflunin hafi frestast þar sem það er 
ljóst að ég hafði ekki tekið mig sem rannsakenda til greina á þeim tímapunkti þegar 
upprunaleg gagnaöflun átti að eiga sér stað.   

Gagnaöflun fór loks fram þegar liðið var á haustið, undir lok september. Ég hafði þá ekki 
verið á vakt síðan í lok júlí heldur fór ég austur, einungis í þeim tilgangi að afla gagna. 
Jöklagöngurnar voru nú á Falljökul og hafði ég aldrei farið nema á eigin vegum á þann 
jökul. Það þótti mér henta rannsókninni vel þar sem ég hafði engar væntingar, ímyndir og 
fyrirframmótaðar hugmyndir um hver upplifunin væri í ferðinni. Næsti kafli segir nánar frá 
framkvæmd rannsóknarinnar.   
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4 Aðferðarfræði  
Þessi rannsókn er eigindleg en þá er ekki notast við tölulegar upplýsingar, heldur er 
markmiðið að öðlast djúpstæðan skilning á ákveðnum aðstæðum sem í þessu tilviki er 
upplifun. Því eru djúpviðtöl helst notuð í aðferðum eigindlegra rannsókna. Rannsóknin 
byggir á aðferðum grundaðrar kenningar þar sem gögnin verða nýtt til að grunda ákveðna 
kenningu. Í þessari rannsókn er því ekki stuðst við fyrirliggjandi ramma við greiningu 
gagnanna. Fræðileg umfjöllun rannsóknarinnar tók ýmsum breytingum í rannsóknarferlinu. 
Sömuleiðis breyttist rannsóknarspurningin nokkuð í ferlinu samhliða greiningu á gögnum, 
en allt er þetta til samræmis við það sem ferli grundaðrar kenningar gerir ráð fyrir 
(Bryman, 2016). 

4.1 Aðferðir fyrirbærafræðinnar 
Aðferðarfræðin sem notast er við í þessari rannsókn byggir á fyrirbærafræði Edmund 
Husserl (1980/1913). Í þessu felst að upplifun fólks af veröldinni er tekin til skoðunar í 
gegnum beina reynslu þess (Moustakas, 1994). Skynfærin hafa því stóru hlutverki að 
gegna í fyrirbærafræðilegum rannsóknum. Þar sem ekki er verið að skoða upplifunina út 
frá vísindalegum rannsóknum, heldur nákvæmlega hvernig reynslan kemur fram í 
meðvitund þess sem upplifir (Moran, 2000). Því er mikilvægt að rannsakandi beiti 
ákveðnum aðferðum í gagnaöflun, svo að bjögun upplifunarinnar verði sem minnst þegar 
viðmælendur túlka aðstæðurnar.         

Mikilvæg hugtök í þessu samhengi eru afturfærsla og frestun. Afturfærsla er leið 
rannsakandands til að komast að einstökum þáttum og útskýringum á ákveðnu fyrirbæri. 
Draga þarf fram fyrirbærið nákvæmlega eins og það kemur fyrir svo að útskýringar 
viðmælanda á upplifununni miði einungis að því fyrirbæri (Moustakas, 1994 í Edda R.H. 
Waage, 2013). Frestun er sú aðferð rannsakanda að komast frá fyrirframmótaðri þekkingu 
um fyrirbærið sem er til rannsóknar. Þannig þarf að setja til hliðar tímabundið alla 
vísindalega þekkingu, staðhæfingar og ímyndir sem geta haft áhrif á það hvernig fyrirbærið 
er upplifað og upplifunin túlkuð (Husserl, 1980 í Edda R.H. Waage, 2013). 

Í gagnaöflununni er því fyrst og fremst mikilvægt að rannsakandi gefi viðmælenda svigrúm 
og frelsi til þess að tjá sig um upplifunina og að sem minnst stýring verði á viðtalinu. 
Draga þarf fram einstaka þætti sem fram koma í upplifununni og viðmælendum gert að 
grafa í djúpstæða upplifun sína á hverju fyrirbæri fyrir sig. 

4.2 Þátttakendur 
Viðmælendur voru valdir með tilgangsúrtaki en í slíku úrtaki eru ákveðnar forsendur 
hafðar til viðmiðs við valið (Bryman, 2016). Forsendurnar hér voru tvær. Önnur var sú að 
viðmælendur skyldu hafa tekið þátt í jöklagangu á Falljökli. Hin var sú  að viðmælandi 
gæti tjáð sig á móðurmáli sínu í viðtalinu. Ástæða þess er að viðmælandi þarf að miðla 
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upplifun sinni með tungumálinu, og það að tjá sig á öðru máli en móðurmálinu kann að 
virka sem ákveðin sía sem hamlar því að upplifunin verði tjáð á sem skýrastan hátt 
(Husserl, 1980). Þetta takmarkaði úrtakið við þau tungumál sem ég, sem rannsakandi, get 
tekið viðtöl á. Niðurstaðan var sú að allir viðmælendur skyldu hafa ensku að móðurmáli. 
Reyndin varð sú að allir viðmælendur voru frá Bandaríkjunum en þó frá mismunandi 
fylkjum. Þeir voru 6 talsins en dreifðust á 4 viðtöl.  

Í viðtali 1 ræddi ég við Michael sem starfar við upplýsingatækni í Kansas City. Michael er 
rúmlega þrítugur og kom til Íslands í 7 daga ferð með kærustu sinni og vin þar sem þau 
ferðuðust umhverfis landið. Í viðtali 2 ræddi ég við Amon og Jessicu, hjón frá Suður 
Karólínu. Bæði eru þau 36 ára og starfar Amon í fjármáladeild hjá byggingarfyrirtæki og 
Jessica er heimavinnandi húsmóðir. Þessi viku ferð til Íslands var fyrsta utanlandsferð 
Jessicu. Viðtal 3 var við kærustuparið Steve og Bobby sem komu til Íslands með nokkrum 
vinum til að fagna því að þau hættu störfum fyrr á árinu. Bæði eru þau um sextugt og búa í 
smábænum Temecula, rétt utan við San Diego í Kaliforníu. Steve og Bobby ferðuðust 
umhverfis landið á 9 dögum og voru þónokkrar skipulagðar göngur í þeirra dagskrá. Bobby 
er kvenkyns. Í viðtali 4 ræddi ég svo við Kate, 39 ára háskólakennara frá Boston. Hún 
ferðaðist með vinkonum sínum um suður og suðvesturland á 4 dögum. Viðtölin voru öll 
hljóðrituð með samþykki viðmælenda. 

4.3 Gagnaöflun 
Í nálgun grundaðrar kenningar eru viðtalsgögn ríkjandi. Í þessari rannsókn samanstanda 
gögnin af 4 djúpviðtölum. Þrjú þessara viðtala fóru fram í húsnæði Vatnajökulsþjóðgarðs, 
strax að lokinni jöklagöngu á Falljökli. Viðtalið við Kate fór fram meðan á göngunni stóð. 
Þá fór ég með í skipulagða jöklagöngu og bað ég Kate um að tjá sína upplifun öðru hvoru á 
jöklinum. Aðferðin er þó fremur í formi viðtals heldur en vettvangsathugun þar sem ég 
skráði ekki hjá mér aðra hegðun eða viðbrögð, heldur var einungis notast við túlkun 
viðmælenda þegar hún var spurð út í upplifunina (Bryman, 2016). Viðtöl 1 og 4 voru um 
20 mínútur, viðtal 2 um 35 mínútur og viðtal 3 var um 25 mínútur.  Fóru þau fram dagana 
21-24 september 2018. 

Viðtölin voru hálfstöðluð þar sem notast er við ákveðinn atriðaorðalista (sjá Viðauka) sem 
nær yfir þau atriði sem ég vil koma inn á. Spurningarnar voru þó alltaf opnar sem gefur 
viðmælanda tækifæri á frelsi í svörum sínum. Viðmælendur voru í öllum tilvikum beðnir 
um lýsa jöklagöngunni, frá byrjun til enda, og upplifun þeirra hverju sinni. 
Atriðaorðalistinn náði yfir ákveðin fyrirbæri umhverfisins sem yfirleitt komu fram án þess 
að ég þyrfti að nefna þau. Lykilatriði í framkvæmd viðtalanna var að spyrja nánar út í 
ákveðna þætti þegar ástæða þótti til, í þeim tilgangi að að öðlast frekari skilning á ákveðnu 
umræðuefni (Bryman, 2016). 

Sem hluti gagnaöflunarinnar fór ég sérstaka ferð á Falljökul til þess að taka myndir sem 
notaðar voru í þessu verkefni. Myndirnar voru teknar 23 september, á sama tíma og Amon 
og Jessica voru í sinni ferð á jöklinum. Mynd 5 var fengin frá Trym Norman Sannes, 
leiðsögumanni og samstarfsfélaga mínum og myndin frá Svínafellsjökli (mynd 1) í kafla 3 
tók ég sumarið 2017. 
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4.4 Greining og úrvinnsla gagna 
Þegar öll viðtölin höfðu verið tekin voru þau afrituð hvert og eitt. Auk viðtalanna var 
dagbók höfð með í afritunarferlinu, þar sem fram komu ýmsar lýsingar á aðstæðum hvers 
viðtals og hugleiðingar rannsakenda að loknu hverju viðtali. Greiningin hófst því í raun 
strax í viðtölunum þegar ég punktaði niður atriði sem gætu skipt máli (Brinkmann og 
Kvale, 2015). 

Greinandi aðleiðsla var aðferð kóðunarinnar, þar sem áhersla var á greiningu upp úr 
viðtalsgögnunum. Fyrsta skrefið var opin kóðun þar sem allar frásagnir viðmælenda voru 
flokkaðar niður í lykla sem tengdust upplifununni. Þessi atriði voru þá flokkuð og 
sameinuð  í 3 megin þemu sem hvert náði yfir fjölda atriða. Þemun upplifun umhverfisins 
og upplifun afreks voru skilgreind á grundvelli lýsandi kóðunar, þar sem þemun spretta upp 
úr nákvæmum lýsingum og orðum sem viðmælendur nota. Þemað upplifun ægifegurðar 
var skilgreint á grundvelli greinandi kóðunar, þar sem ákveðnir þættir sem viðmælendur 
tjáðu sig um voru mátuð við minn skilning á viðfangsefninu (Bryman, 2016). Í öllum 
viðtölunum voru atriði sem pössuðu við öll 3 þemun og öll undirþemu þeirra.  
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5 Þrjár skýringar upplifunarinnar  
Hér að neðan verður gerð grein fyrir niðurstöðum greiningarinnar, í gegnum þrjú 
meginþemu sem skýra upplifun í jöklagöngu. Misjafnt var hvort að líkamleg skynjun eða 
huglægir þættir höfðu megináhrif á upplifunina og skapar það grunninn að 
þemaskiptingunni. Í upphafi verður fjallað um þær upplifanir sem mótast fyrst og fremst 
með beinni og hreinni skynjun á hinum ýmsu hlutum umhverfisins. Þar eftir verður fjallað 
um þau augnablik þar sem líkamleg skynjun náði ekki að skapa fullnægjandi tengsl og var 
því þörf á einhverskonar þekkingu í formi útskýringa eða þekkingu sem mótaðist í 
ímyndunarafli viðmælenda. Að lokum verður fjallað um þá upplifun fólks af 
jöklagöngunni sem fékk viðmælendur að finna fyrir stolti og afreki.  

5.1 Upplifun umhverfisins 
Rétt er að hefja þessa umræðu á veðrinu, þar sem veðrið skapar grundvöll til skynjunar og 
er því mikilvægur bakgrunnur sem skýrir upplifunina hverju sinni. Amon og Jessica fengu 
frábært veður, sólskin og logn og kom það Amon nokkuð á óvart og sagði hann meðal 
annars að þau hafi búist við mikilli rigningu. Útsýnið var frábært í þeirra göngu og því ekki 
skrítið að sjónræn upplifun var mikilvæg í frásögn Jessicu: 

Fyrir mig er það mikilvægasta… fegurðin í því sem ég sé, ekki afhverju 
það eru til jöklar eða eitthvað þannig heldur aðeins að þeir eru 
stórfenglegir að horfa á.2 

Í hinni sjónrænu upplifun talaði Jessica mikið um mikilvægi myndavélarinnar. Jessica kom 
iðulega inn á hin ýmsu augnablik í frásögn sinni, þegar hún fékk tækifæri til að taka upp 
myndavélina og sagðist jafnframt kunna að meta þessi augnablik. Það virðist ekki nóg í 
upplifun Jessicu að taka inn fegurð hins sjónræna, heldur er ákveðin þörf að deila með sér 
fegurðinni. Jessica sagði að hún myndi alltaf muna eftir þessu en að með myndavélinni 
væri hún að skapa ákveðin „sönnunargögn”3. Aðspurð hvort að jöklaferð myndi vekja 
minni áhuga ef hún fengi ekki að hafa myndavélina með í för, svaraði hún: 

Þetta er bara svo stór hluti af mínu lífi… myndirnar mínar þýða svo mikið 
fyrir mig þannig að það væri allt öðruvísi fyrir mig4 

Kate fór í sína göngu sama dag og fékk því líka þetta fallega veður og nefndi hún veðrið 
sérstaklega, í sambandi við hversu þægilegt það væri að standa á jöklinum. Kate ímyndaði 
sér að standa á jöklinum í slæmu veðri og sagðist halda að upplifunin væri einstök sama 
                                                

2	For	me	the	most	important…	is	the	beauty	that	I	see,	not	so	much…	why	there	are	glaciers	or	
anything	like	that,	it’s	just	that	they	are	stunning	to	look	at	
3	Documentation	
4	It’s	just	such	a	huge	part	of	my	life	that...	my	pictures	just	mean	so	much	to	me	that	it	would	be	
different	for	me,	it	really	would	
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hvað, en að helsti munurinn væri þægindin. Veðrið fékk þó hvergi eins mikið vægi og í 
frásögn þeirra Bobby og Steve sem voru einu viðmælendur þessarar rannsóknar sem virtust 
fá það veður sem vænta má á Íslandi. Steve lýsti veðrinu: 

Það var mjög mikil rigning… ég hugsaði… að ég vona að það muni ekki 
bara rigna og rigna… en veistu… við settum á okkur búnaðinn og það 
skemmtilega er að veðrið hérna… það bara breytist svo skyndilega… og 
þannig var það í allri göngunni okkar. Við fengum sól, við fengum 
rigningu, við fengum haglél á einum tímapunkti.5 

Steve var mjög spenntur, fullur aðdáunar og forvitni þegar hann upplifði breytilegt 
veðurfar og þrátt fyrir að Bobby og Steve hafi ekki fengið eins þægilegt og gott veður og 
aðrir viðmælendur, var það sérstaklega áberandi í þeirra frásögn, að þau vildu ekki hafa 
veðrið öðruvísi. Rigning og haglél hafði því ekki neikvæð áhrif á upplifunina heldur átti 
sér stað ákveðin undrun, þar sem þau upplifa eitthvað nýtt, þekkingunni er sleppt í 
augnablik og aðeins er einblínt á hina hreinu skynjun. Þegar Steve reyndi að útskýra hans 
tilfinningar þegar hann upplifði breytileikann í veðrinu, sagði hann: 

 

 

Mynd	3:	Fjölbreytilegur	jökullinn	

	

Þetta finnst mér spennandi… vegna þess að… þar sem við búum, þar er 
veðrið mjög mikið eins. Það er sól, heiðskýrt… mjög oft og mér finnst við 
ekki fá mikla rigningu lengur. Að sjá veðurkerfin færast í gegn svona, það 

                                                

5	It	was	raining	really	hard...	I	was	like...	I	hope	it	doesn’t	just	rain	and	rain...	but	you	know...	we	
got	geared	up	and	the	neat	thing	is	the	weather	here...	it	just	changes	so	rapidly...	and	it	did	
throughout	our	hike.	We	had	some	sun,	we	had	the	rain,	we	were	getting	hail	at	one	time...	
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er frábært og einfaldlega skemmtilegt og spennandi… okkur langaði að 
sjá þetta.6  

Þegar umhverfið í göngunni var upplifað í gegn um líkamlega skynjun, voru ýmsir þættir 
umhverfisins nefndir og misjafnt hvaða skynfæri námu umhverfið hverju sinni. Á einn eða 
annan hátt komu allir viðmælendur inn á fjölbreytileika náttúrunnar, þegar þau horfðu yfir 
allt landslagið umhverfis jökulinn og á jöklinum. Á miðri göngunni með Kate fór hún að 
velta fyrir sér hversu fjölbreyttur jökullinn sjálfur er (mynd 3) og vakti þessi sjónræna 
upplifun ákveðna undrun: 

Þetta breytist úr fallinu… niður að þessum sléttu svæðum… og svo allar 
sprungurnar og svelgirnir… en bara þessi mismunur… hið fjölbreytta 
landslag.7 

Það var þó ekki alltaf hin sjónræna upplifun sem vakti mesta undrun. Víða var hugmyndin 
um hreinleika dregin fram og þá yfirleitt með hjálp bragðskynsins, þegar viðmælendur 
drukku jökulvatnið. Michael talaði mikið um hversu einstök upplifun það hefði verið að 
smakka jökul: 

Í fyrsta skiptið sem við gátum smakkað vatnið og það var svo hreint og 
svo kallt… það var frábært. Við höfum drukkuð kranavatn alla vikuna… 
en að geta drukkið beint frá jöklinum er… einstakt tækifæri.8 

Það skynfæri sem kallaði fram mestu undrunina var heyrnin. Þegar heyrnarskynið fékk 
athyglina, var eins og allt annað væri lagt til hliðar, aðeins til að hlusta. Heyrnin spilaði 
hlutverk í reynslu allra viðmælenda og þá sérstaklega þegar viðmælendur heyrðu í 
vatnsrennslinu á jöklinum. Amon hlustaði á vatnið renna niður í svelg og sagði að maður 
gæti ekki séð hvert vatnið rennur en það væri klárlega hægt að heyra vatnið falla langa 
leið. Á svipuðum nótum metur Kate stærð jökulsins í gegn um heyrnarskynið: 

Hljóðið í vatninu, svo mikið af vatni… allt öðruvísi en ég bjóst við. Þetta 
var fallegt… það heyrðist hátt í því og það dundi. Hljóðið var ekki í einni 
línu heldur augljóslega um mikið magn að ræða… og það var hægt að 
skynja þetta magn.9 

Kate metur áferðina á vatnsrennslinu og magnið í gegnum heyrnarskynið og lýsir 
skynjununni með orðinu fallegt. Michael átti svipaða frásögn þar sem hann heyrði í vatni 

                                                

6	It’s	exciting	to	me...	cause...	where	we	live,	the	weather	is	very	much	the	same.	It’s	sunny,	
cloudless...	a	lot	of	the	time	and	we	don’t	get	a	lot	of	rain	anymore	it	seems.	So	to	see	weather	
systems	move	through	like	this	is	awesome	and	it’s	just	fun	and	exciting...	we	wanted	to	see	that	
7	It	varies	from	like	the	falling...	down	to	these	like	smoother	parts...	and	then	all	these	crevasses	
or	moulins...	but	just	like	the	difference...	the	changing	terrain	
8	The	first	time	being	able	to	taste	the	water	and	it	was	just	so	clean	and	so	cold...	it	was	great.	
We’ve	been	drinking	the	tap	water	all	week...	but	to	be	able	to	drink	it	straight	from	the	glacier	
is...	once	in	a	lifetime,	badass	
9	The	sound	of	the	water,	so	much	water...	different	than	I	had	anticipated,	it	was	beautiful...	it	
was	like	really	loud	and	it	was	rumbeling.	It	wasn’t	just...	riffs	but	clearly	a	lot	of	volume	so...	you	
could	feel	the	sense	of	volume.	
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renna niður svelg, en sagðist finna fyrir „mikilli spennu”10 taka yfir. í þessu augnabliki. 
Amon talaði um hljóðið í vatninu en einnig hlustaði hann á fjallshlíðina og undraðist yfir 
hreyfanleika náttúrunnar í gegn um heyrnina: 

Þegar við gengum upp áður en við komum að ísnum, þá heyrði ég í grjóti 
falla niður hlíðina… þetta var mjög áhugavert hljóð… bara þessi 
hreyfanleiki jökulsins og fjallsins… allt er að færa sig niður á við.11  

Hingað til hafa frásagnirnar lýst ákveðinni undrun og aðdáun sem skynjun á umhverfinu 
kallar fram. Heyrnin varð þó til ákveðinnar truflunar í einu tilviki, eða þegar Steve og 
Bobby urðu fyrir áhrifum annars fólks. Bobby hafði í upphafi viðtals sagt að þeirra megin 
markmið í ferðalögum sé að komast frá fjöldanum og töluðu þau einnig um að það væri 
alltof mikill manntroðningur og umferð á þeirra heimaslóðum.  

 

Mynd	4:	Hópar	mætast	á	Falljökli	

 

Það truflaði því Bobby að heyra í öðrum ferðamönnum þar sem hún var að hlusta á vatnið 
renna en á sama tíma heyrði hún í broddum á ísnum sem hljóðuðu eins og „hjörð af 
hestum”.12 Aðspurð hvort það væri mikilvægt að fjarlægjast annað fólk sagði Bobby að 
þeim langi helst ekki til að vera nálægt öðru fólki sem skilur ekki tungumálið og hlustar 
ekki á öryggisatriðin. Það var því greinilegt að Steve og Bobby áttu erfiðara með að 
einbeita sér að því að njóta upplifunarinnar vegna þessarar truflunar. Það er áhugavert að 

                                                

10	Rush	of	excitement	
11	Walking	up	before	we	got	to	the	ice	I	could	hear	the	rocks	falling	down	the	hill...	it	was	kind	of	
interesting	sound	to	hear...	just	kind	of	the	movement	of	the	ice	and	the	mountain...	all	kind	of	
settling	in	and	downhill	
12	Herd	of	horses	
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heyrnarskynið nemur þessa truflun en Michael varð einnig fyrir ákveðinni truflun vegna 
annars fólk, en þá í gegn um sjónræna upplifun (mynd 4): 

Ég vil finna að þetta sé mitt augnablik og ég deili því með litlum hóp af 
fólki… það var ekki slæmt… að sjá alla aðra á jöklinum… en maður 
ræður ekki við það þegar maður horfir upp og hugsar ,,guð minn 
almáttugur, sjá þennan fallega jökul” og svo horfir maður aðeins betur 
og sér að það eru 20 mismunandi hópar… að ganga þvert yfir jökulinn.13  

Það virðist mikilvægt fyrir Michael eins og Steve og Bobby, að fjarlægjast samfélag manna 
örlítið þar sem jökull býr yfir þeirri ímynd að vera algjört náttúrusvæði. Ekki eru allir 
líkamar óvelkomnir inn í reynsluna. Michael var eini viðmælandinn sem sá lifandi veru, 
sem ekki er manneskja, í hans göngu. Þetta var krumminn (mynd 5) sem greinilega er tíður 
gestur á Falljökli, þar sem leiðsögumaðurinn í ferðinni hafði nefnt hann Calvin. Michael 
lýsti atburðinum:  

 

Mynd	5:	Krumminn	og	jökullinn	(Mynd:	Trym	Norman	Sannes)	

                                                

13	I	like	to	feel	like	this	is	my	thing	and	i’m	sharing	it	with	a	smaller	group	of	people...	it	wasn’t	bad	
to...	see	everyone	else	on	the	glacier...	but	you	can’t	help	it...	you	look	up	and	your’e	like	,,oh	my	
gosh,	look	at	this	beautiful	glacier”	and	then	you	look	a	little	closer	and	there’s	like	20	different	
groups...	trekking	all	across	it.	
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Við sáum hrafn, hann hét Calvin... allt í einu kom þessi fugl fljúgandi 
niður af himnum og [leiðsögumaðurinn] sagði ,,þetta er Calvin”. ,,Hvað... 
þekkir þú þennan fugl? Eruð þið vinir?”.14 

Hér vekur það mikla undrun að það komi fugl upp úr þurru, sem passar kannski ekki alveg 
inn í hugmyndina um landslagið. Það sem vekur Michael eins mikið til undrunar er að 
leiðsögumaðurinn virðist þekkja fuglinn. Þetta vekur upp ákveðna forvitni í undrununni. 
Síðar í viðtalinu sagði Michael að áhrifamesta augnablik ferðarinnar hafi verið þegar hann 
sá Calvin vaka yfir jöklinum, jafnvel þó hann hafi heitað Calvin, þá var þetta samt 
augnablik lotningar. Það mögulega gerir fuglinn aðeins minna náttúrulegan að hann sé með 
nafn.  

5.2 Upplifun ægifegurðar 
Önnur skýringin á upplifun í jöklagöngu er öll sú vitneskja og þekking sem verður til í 
jöklagöngunni og enn fremur hvernig hugurinn vinnur úr þessari þekkingu til þess að skapa 
ákveðin tengsl. Þó nokkur þekking varð til vegna útskýringa leiðsögumannsins eins og 
þegar Michael og hans hópur fengu útskýringu á jöklamús og öskulaginu sem þekur hluta 
jökulsins:  

Ég man að ég hugsaði að [jökullinn] væri mjög skítugur... ég bjóst ekki 
við að hann væri svona svartur en sem betur fer tókum við kannski 10 
skref á jöklinum og [leiðsögumaðurinn] stoppaði og sagði ,,ég þori að 
veðja að þið séuð að velta fyrir ykkur afhverju hann er svona svartur”... 
og hann sýndi okkur mosa sem getur bara nokkurn veginn vaxið frjáls á 
öskunni sem er frekar magnað, að hugsa að hvað sem er getur lifað... á 
jöklinum... það er frekar galið.15 

Í aðferðum fyrirbærafræðinnar er nauðsynlegt að reyna að koma í veg fyrir alla mótaða 
þekkingu og upplýsingar sem geta haft áhrif á upplifunina og frekar komast að djúpstæðri 
þekkingu sem mótast í skynjununni, en í tilviki eins og hjá Michael, er sýnilegt að 
upplýsingar sem leiðsögumaðurinn kemur með, hafa mikil áhrif á hvað hann upplifir í 
augnablikinu. Án þessarar útskýringar, hefði hann mögulega bara litið framhjá þeim 
fyrirbærum sem þarna er að finna og upplifunin væri þá önnur.  

Í mörgum tilfellum snerist þekkingin sem hafði áhrif á upplifunina um loftslagsbreytingar. 
Kate sagði meðal annars að meðvitundin um áhrif mannsins væri óhjákvæmilegur hluti af 
                                                

14	We	saw	a	raven,	his	name	was	Calvin...	all	of	a	sudden	there	is	this	bird	that	flew	down	out	of	
the	sky	and	[the	guide]	goes	like...	that’s	Calvin.	Like...	do	you	know	this	bird?	Like	are	you	
friends?	
15	I	remember	thinking	[the	glacier]	was	really	dirty...	I	wasn’t	expecting	it	to	be	so	black	and	
luckily	we	took	maybe	like	10	steps	on	the	glacier	and	[the	guide]	stopped	and	was	like	,,I	bet	
your’e	wondering	why	it’s	so	black”...	and	he	showed	us	some	moss	that	can	just	sort	of	grow	
freely	on	the	ash	itself,	wich	is	really	incredible	thinking	that	anything	can	live...	on	top	of	ice...	it’s	
pretty	nuts.	
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upplifununni og er því ljóst að þar spilar ákveðin þekking inn í reynsluna. Kate nær svo að 
tengja þá þekkingu við staðinn og hugsa út í afleiðingarnar. Stundum kom þessi þekking 
frá leiðsögumanni og sagði Michael að eitt áhrifamesta augnablikið hafi verið þegar 
leiðsögumaðurinn talaði um að jöklarnir hefðu skriðið alla leið að hafinu og að hann hafi 
þá horft upp og séð fjarlægðina að hafinu. Þekkingin sem Michael öðlast leiðir svo til 
ákveðinnar ímyndunar þegar hann virðir fyrir sér umhverfið. Í þessu dæmi þurfti því 
utanaðkomandi þekkingu til að hrinda af stað ímyndunarafli en í öðrum tilfellum var 
fyrirfram mótuð þekking mikilvæg. Bobby dregur þar til dæmis fram aldur jökulsins:  

Það er frekar magnað að standa á einhverju sem er þúsunda ára gamalt... svo 
áhrifamikið, maður horfir upp og hugsar ,,vá, þetta hefur verið hérna í langan 
tíma, eru einhverjar dánar manneskjur fastar undir ísnum hérna?”... þetta 
gæti verið grafreitur.16 

Hér dáist Bobby að landslaginu og fer huguinn svo að vinna úr þeirri þekkingu sem mótast 
í augnablikinu. Hugurinn gerir það með ímyndunarafli, þar sem hún fer bæði að ímynda sér 
aldur jökulsins og síðar hvort að það séu dánar manneskjur undir ísnum. Ímyndunaraflið 
kom við sögu í frásögnum fleiri viðmælenda og var það yfirleitt þegar þau fóru að upplifa 
kraftinn eða stærðina í náttúrunni. Skynjunin nær þá ekki að búa til fullnægjandi skilning 
úr kraftinum eða stærðinni og leiddi það til ímyndunarinnar. Amon sagði að honum langi 
alltaf að hugsa út í og skilja hvernig hlutir gerast þannig að þegar hann sér stórar holur til 
dæmis, þá fari hann að sjálfsögðu að hugsa út í hvernig hún myndaðist og hversu langan 
tíma það tók. Amon útskýrði í upphafi viðtalsins að þau koma frá svæði þar sem náttúran 
einkennist af trjám, láglendi og stöðugleika og því fór þeirra hugur mest að reyna að vinna 
úr aðstæðunum þegar þau upplifðu hreyfanleikann í náttúrunni: 

Það sem stóð upp úr fyrir mig var hugmyndin um að hér er þessi massi af 
jörðu og grjóti en samt er þetta lifandi, þetta er á hreyfingu og er ekki stöðugt 
eins og maður hugsar út í fjöllin og jörðina sem maður labbar á. Maður 
hugsar um það sem fast og óhreyfanlegt þannig að standa á jökli og sjá... 
hvernig jörðin umhverfis þig hreyfist hægt, er áhrifamikið.17 

Í kjölfarið bætti Jessica við að þegar hún heyrir grjót falla á jöklinum, þá er það svo 
„utanaðkomandi”18 fyrir hana að hún finnur fyrir smá óöryggi vegna þess að hún veit ekki 
við hverju má búast. Hugurinn reyndi sömuleiðis að vinna úr aðstæðum hjá Bobby, þegar 
hún upplifði kraftinn í náttúrunni:  

 

 

                                                

16	It’s	pretty	amazing	to	be	stepping	on	something	that’s	thousands	of	years	old...	so	impressive,	
you	look	up	and	think	,,wow,	this	has	been	here	a	long	time,	are	there	any	dead	people	trapped	in	
under	the	ice	here?”...	it	might	be	a	graveyard.	
17	What	stuck	out	to	me	was	just	the	idea	that	here	is	this	big	mass	of	ground	and	rock	but	yet	it’s	
alive,	it’s	moving	and	it’s	not	stationary	like	you	think	of	the	mountains	and	the	ground	you	walk	
on.	You	think	of	it	as	solid	and	unmoving	so	to	be	on	the	glacier	and	to	see...	the	gradual	
movement	of	the...	earth	around	you,	it’s	impressive.	
18	Foreign	
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Mynd	6:	Náttúra	ægifegurðar	

Það er áhrifamikið og örlítið ógnvekjandi að horfa upp og hugsa ,,guð, hvað 
ef það kemur jarðskjálfti akkurat núna... hvað gerum við? Í hvaða átt 
hlaupum við?” en þetta er bara svo stórt og fallegt.19 

Steve lýsti þessum augnablikum á góðan hátt og sagði að þegar maður horfir á náttúruna, 
þá tekur hún mann úr þínu daglega lífi í augnablik. 

Í þessum augnablikum eiga sér stað ákveðin tengsl þegar ægifegurð náttúrunnar er upplifuð 
(mynd 6). Skynjunin nær þá ekki að fullu utan um stærðina eða kraftinn sem býr í 
náttúrunni og fer ímyndunaraflið að vinna úr skilningnum. Augnablikin snúast þá einungis 
um aðdáun á umhverfinu auk þess sem hugurinn byggir upp ákveðið óöryggi þar sem 
viðmælendur þekkja ekki aðstæðurnar. Ægifegurð lýsir sér einmitt sem einskonar blöndu 
af ótta og aðdáun sem mótast af ímyndunaraflinu.  

5.3 Upplifun afreks 
Allir viðmælendur koma úr umhverfi sem má telja nokkra andstæðu við það sem náttúran 
við Falljökul hefur upp á að bjóða. Grundvallaratriði í þessari skýringu er því hugmyndir 
og ímyndir um jökla þar sem flestir viðmælendur voru að upplifa fyrirbærið jökul í fyrsta 
skiptið. Allir viðmælendur nefndu til dæmis hvað það væri einstakt fyrir þau að fara í 
jöklagöngu, spurð út í helstu ástæðu þess að slík ferð var bókuð. Allir viðmælendur 
sögðust einmitt hafa bókað jöklagönguna vegna þess að maður fær ekki tækifæri til þess að 
ganga á jökli hvar sem er. Það má því ekki líta fram hjá þeirri fyrirfram mótuðu hugmynd 

                                                

19	It’s	impressive	and	a	little	scary	looking	up	on	it	and	thinking	,,gosh	if	there	was	an	earthquake	
right	now...	what	do	we	do?	Wich	way	do	we	run?”	but	it’s	just...	so	grand	and	beautiful.	
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fólks um hvað það þýðir fyrir þau að ganga á jökul. Michael útskýrði hans hugsanir fyrir 
jöklagönguna: 

Kannski er óveraldlegt ekki rétt orð en það er ekkert í líkingu við það 
sem þið hafið hér þar sem við búum... þannig að hugmyndin að ganga á 
einhverju sem þú færð ekkert tækifæri til að gera annarsstaðar... er 
mjög heillandi.20 

Það er þessi hugmynd um óaðgengileika jökla og að jöklar séu utan þeirra veruleika, sem 
skapar grunninn að þessum hluta upplifunarinnar. Steve hafði sömuleiðis hugmyndir um 
jökla sem eitthvað utan hans veruleika og fór svo langt að bera saman náttúruna við 
Falljökul, við tunglið. Það var því mikil löngun og spenna hjá öllum viðmælendum að fá 
að sjá og upplifa jökul, en það var ekki nóg að fá einungis að virða hann fyrir sér, heldur 
fylgdu hugmyndir um hvernig ætti að upplifa hann, þar sem ákveðin löngun í líkamlega 
áreynslu var áberandi. Amon talaði um að þegar þau hjónin tóku ákvörðun um hvernig 
jöklaupplifun yrði fyrir valinu, þá var þeim það ljóst að jökull væri ekki eitthvað sem þau 
gætu upplifað öðruvísi en að ganga á honum. Jessica sagði þá: 

Ég held að það sé erfitt að bera saman en ég fæ allavega meiri ánægju 
af því að raunverulega gera eitthvað. Í bátsferð værum við að sjá 
fallega hluti og njóta okkar en í grunninn værum við bara sitjandi á 
bát... þannig að þegar þú getur unnið fyrir einhverju... og raunverulega 
gert eitthvað, þá er það meira heillandi fyrir okkur.21 

Svo virðist sem þau hafi ákveðna ímynd um jöklaferðamennsku, sem felur í sér líkamlega 
áreynslu og hinn hrausta fjallgöngumann sem með hæfni sinni kemst á jökulinn og aðeins 
þannig sé hægt að fá hina fullkomnu upplifun á jökli. Bobby bar saman gönguferð á jökli 
við þyrluferð og sagði að þyrluferðin væri „svindl”22 þar sem maður gæti ekki fundið fyrir 
því að maður afreki eitthvað á sama hátt og í gönguferð. Búnaðurinn í jöklagöngunni 
hjálpaði viðmælendum oft að viðhalda þessari ímynd um fyrirhöfnina sem þarf til að 
komast á jökul. Michael fann meðal annars fyrir spennu og upplifði sig í alvöru 
jöklaævintýri þegar hann og hans hópur fóru yfir manngerða brú í upphafi ferðarinnar 
(mynd 7): 

Við þurftum að fara yfir litla brú, yfir ánna og við máttum bara fara 
þrjú í einu yfir. Hún sveiflast á nokkuð ótryggan hátt þegar þú ert á 
henni, þannig að það var skemmtileg byrjun.23 

                                                

20	Maybe	alienism	isn’t	the	right	word	but	we	don’t	have	anything	like	what	you	have	here...	so	
the	idea	of	hiking	on	something	that	you	don’t	have	any	oppurtunity	to	do	anywhere	else...	is	very	
appealing.	
21	I	think	they	are	hard	to	compare	but	at	least	I	get	more	satisfaction	when	i’m	actually	out	and	
doing	something.	On	the	boat	tour	we	would	see	beautiful	things	and	enjoy	our	time	but	
essentially	we’re	just	sitting	on	a	boat...	so	when	your’e	able	to	work	for	something...	and	actually	
do	something,	that’s	more	appealing	to	us.	
22	A	cheater	way.	
23	We	had	to	cross	a	little	bridge,	across	the	river	and	you	could	only	go	three	at	a	time.	It	sways	
sort	of	precariously	when	your	on	it,	so	that	was	a	fun	little	start.	
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Spurður frekar út í atvikið og hvort hann hefði frekar viljað hafa öruggari aðstæður, þá 
sagði Michael að hann hefði klárlega alltaf viljað hafa þetta svona. Aftur spilar hér 
ímyndin inn í um hvað jöklaganga ætti að fela í sér og oft þarf manngerða hluti til að 
skapa, eða í það minnsta að magna upp þá upplifun. Jöklabúnaðurinn var þá einnig í 
lykilhlutverki og hjálpar til við ímyndina. Michael horfði í miðri göngunni á aðra hópa og 
bar sig saman við þá: 

Við sáum í hópana sem voru í auðveldari göngum. Þeir héldu sig 
nokkurn veginn við rætur jökulsins. Ég er ánægður að við fórum í 
gönguna þar sem maður fær að fara og sjá alvöru hluti... þeir voru 
ekki einu sinni með hjálma, hvernig getur þú kallað það 
jöklagöngu?24  

Hér notar Michael búnaðinn til að bera sig saman við aðra hópa og endurspeglar kannski á 
nokkurn hátt hvað felst í ímyndinni um jöklagöngu fyrir hann. Sjálfsmyndin spilar hér inn í 
og voru einhverjir viðmælendanna nokkuð uppteknir við að bera sig saman við aðra hópa 
og keppast um að komast hærra. Michael sagði meðal annars stoltur að hópunum hafi verið 
skipt upp í þrennt í byrjun og þeirra hópur fór hæst og Amon og Jessica fengu að skipta við 
eldri konu á miðjum jöklinum og fengu þá að fara örlítið hærra en aðrir í þeirra hóp. Það 
var því áberandi og skapar grundvöllinn að einni helstu niðurstöðu viðtalanna að allir 
viðmælendur sögðu að fyrra bragði í lok viðtalsins að þeim fyndist þau hafa áorkað 
einhverju. Bobby lýsti hennar viðbrögðum eftir ferðina:  

 

 

Mynd	7:	Brúin	við	Falljökul	

                                                

24	We	saw	some	of	the	easier	groups.	They	sort	of	stayed	around	the	base	of	the	glacier.	I’m	glad	
we	did	the	one	where	you	actually	get	up	to	the	good	stuff...	they	didn’t	even	have	helmets,	how	
can	you	call	that	a	glacier	hike?	
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Þú finnur fyrir afrekinu, að þú getir séð þennan hlut frá bílastæðinu, 
að þú þurfir að reyna á þig til að geta farið og séð hann og kannski 
verður þér smá kallt, kannski verður þú aðeins blautur en við erum enn 
nógu ung til þess að geta... komið okkur þarna upp og fá að sjá 
eitthvað sem ekki allir fá að sjá.25 

Tilfinningarnar eftir ferðina voru því í öllum tilvikum jákvæðar og fundu flestir fyrir eins 
konar stolti, þegar ljóst var að þau væru fær um að komast á jökul. Hér endurspeglast 
sjálfsmyndin inn í svör viðmælenda eins og þegar Bobby talar um að þau sé enn nægilega 
ung til að geta þetta en Jessica talaði einnig um að hún vissi að hún væri ekki í besta 
líkamlega ástandinu þannig að hún var stolt af sjálfri sér. Spurð út í hvað maður finnur eftir 
jöklagöngu, svaraði Kate:  

Klárlega að þú hafi áorkað einhverju... að þú hafir gengið upp þennan 
hlut, ekki að þú hafir sigrast á honum en... það er líkamlega hliðin á 
þessu... þannig að afrekið í því að komast svona langt og svo að geta 
eytt smá tíma á [jöklinum] og átta sig á því hversu langt maður hefur 
komist. Þá finnur maður fyrir... smá stolti.26  

 

Mynd	8:	Útsýni	á	hæsta	punkti	göngunnar	

                                                

25	A	sense	of	accomplishment,	that	you	can	just	see	this	thing	from	the	parking	lot,	that	you	have	
to	make	an	effort	to	go	see	it	and	maybe	be	a	little	cold,	maybe	get	a	little	wet,	but	we’re	still	
young	enough	to	be	able	to...	get	ourselves	up	there	and	look	at	something	that	not	everyone	
gets	to	see.	
26	Definitely	a	sense	of	accomplishment...	that	you’ve	kind	of	walked	up	this	thing.	Not	that	
you’ve	conquered	it	but...	there	is	a	physical	aspect	to	it...	so	accomplishing	it	and	getting	this	far	
and	then	being	able	to	actually	spend	some	time	on	[the	glacier]	and	realise	how	far	you’ve	
gotten	on	it.	Then	you	kind	of	feel...	a	little	bit	of	pride.	
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Þemað upplifun afreks er sá þáttur sem mestur samhljómur var meðal allra viðmælenda. 
Þetta er huglægur þáttur upplifunarinnar og það er mjög mikilvægt að átta sig á að 
tilfinningar afreksins eru í flestum tilfellum að stórum hluta til komnar vegna þeirrar 
ímyndar um óaðgengileika jökla og að fyrirfram höfðu allir viðmælendur litið nokkuð stórt 
á það að fara gangandi upp á jökul. Aðeins einn viðmælendi nefndi þetta sérstaklega og að 
mögulega líti þetta allt saman svolítið stærra út í huganum heldur en það er í raun. Sá 
viðmælendi var Kate, sem tekið var viðtal við á meðan göngunni stóð og hafði hún þetta að 
segja þegar við stóðum á hæsta punkti göngunnar (mynd 8): 

Það var ómögulegt að ímynda sér að við myndum komast svona langt 
þegar við hófum gönguna en við gátum þetta. Þetta hefur ekki verið 
sérlega erfið ganga, þetta hefur bara verið þægilegt rölt og við enduðum 
hérna uppi sem er alveg ótrúlegt en alls ekki það sem ég bjóst við. Ég hélt 
annað hvort að við myndum halda okkur neðar og að þetta yrði frekar 
auðvelt eða þá að þetta yrði mjög erfitt ef við kæmumst alla leið hingað 
upp... og langt frá öllu og þar sem við byrjuðum... að komast svona hátt 
hefði ég klárlega haldið að væri miklu erfiðara.27 

Fólk er misjafnlega fært um að ganga og takast á við líkamlegar áskoranir og meðal 
viðmælenda þessarar rannsóknar virðist sem allur gangur hafi verið á því hversu erfið 
gangan var í raun og veru. Allir mikluðu hana þó fyrir sér og þrátt fyrir að Kate hafi fljótt 
uppgötvað að fyrir hana, var þetta ekki eins erfitt og hún bjóst við, þá kom það ekki í veg 
fyrir það að hún fann fyrir afrekinu og stoltinu í lokin.  

 

 

                                                

27	It	was	impossible	to	imagine	that	we	were	going	to	get	this	far	where	we	startet	but	we’ve	
been	able.	I	mean	this	hasn’t	been	a	very	hard	hike,	it	has	just	been	a	nice	walk	and	we’ve	ended	
all	the	way	up	here	wich	is	amazing	but	not	at	all	what	i	was	expecting.	I	eather	thought	we	would	
stay	lower	and	it	would	be	pretty	easy	or	it	would	be	really	hard	if	we	got	to	get	this...	far	away	
from	everything	and	where	we	startet...	to	get	this	high,	I	would’ve	definitely	imagined	being	alot	
harder	
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6 Umræður 
Rannsóknarspurning þessarar rannsóknar er hverjar megin skýringar upplifunar 
ferðamanna í jöklagöngu á Falljökli eru? Hér er komið að því að bera saman niðurstöður 
rannsóknarinnar við fræðilega umfjöllun svo hægt sé að svara spurningunni. Svarinu 
verður skipt upp í þrennt, miðað við þemaskiptingu niðurstaðna, þar sem fyrst er fjallað um 
líkamlega skynjun, svo hvernig þekking mótar upplifunina og að lokum um 
fyrirframhugmyndir og forsendur sem fylgja fólki í reynslunni. 

Fyrsta skýringin á upplifununni er sú sem mótast með skilningarvitunum og kom sterkast í 
ljós þegar skynjun á hinum ýmsu þáttum umhverfisins áttu sér stað. Í upphafi er rétt að 
gera grein fyrir mikilvægi veðursins, sem Ingold (2011) talar um að gefi tækifæri til 
skynjunar. Veðrið opnaði fyrir sjónræna skynjun hjá Jessicu sem virti fyrir sér útsýnið á 
fallegum, sólríkum degi. Hún tók myndir og vildi deila með sér fegurðinni sem sjónin 
veitti henni. Jessica var ekki að skynja fallegt veður, heldur var hún að skynja umhverfið í 
fallegu veðri. Viðmælendur mynduðu ákveðin tengsl við náttúruna og sérhver fyrirbæri 
sem í henni finnast. Í frásögnum viðmælenda má sjá hvernig tengslin myndast þegar sjónin 
nemur fjölbreytta náttúru, þegar hreinleiki jökulvatnsins er metinn í gegn um bragðskynið 
eða í þeim fjölmörgu augnablikum þar sem heyrnin fékk alla athyglina og skapaði 
ákveðinn skilning á náttúrunni. Líkt og skýrt er frá innan Non-representational theories, þá 
eru manneskjur í stöðugum tengslum við sérhverja hluti umhverfisins, tengsl sem verða til 
mótunar veruleikans. Þessir hlutir umhverfisins eru þá ekki aðeins náttúrufyrirbæri, heldur 
geta það verið aðrir líkamar (e.bodies), manngerðir hlutir o.s.fr. (Crouch, 2002). Tengslin 
eiga uppruna sinn í ómeðvituðu ferli skynjunar sem hugurinn síðar meðtekur og býr til 
ákveðinn skilning úr (Ponty, 1962; Anderson, 2014). Hið ómeðvitaða ferli líkamlegrar 
skynjunar skapar þá ákveðin hrif (e. affect) sem hugurinn reynir að vinna úr, skapar 
ákveðinn skilning sem oft er hægt að tjá í formi tilfinninga. Þessi skýring upplifunarinnar 
dregur því fram fyrirbærafræðilega nálgun Edmund Husserl, að til þess að rannsaka 
upplifun, þarf að beina athyglinni að reynslunni og aðeins þeirri skynjun sem verður á 
ákveðnum fyrirbærum í augnablikinu (Moustakas, 1994 í Edda R.H. Waage, 2013). 

Ferlið frá hrifum að frásögn viðmælenda, þrengir tengslin verulega þar sem fyrst verður 
ákveðin sía þegar hugurinn býr til skilning úr tengslunum og síðar síast skilningurinn í 
túlkununni (Moustakas, 1994 í Edda R.H. Waage, 2013). Þetta flókna ferli kemur vel fram 
í frásögnum viðmælenda þar sem viðmælendur lýstu atburðunum í smáatriðum en áttu 
erfiðara með að tjá sínar hugsanir í kring um það sem skilningarvitin nema. Þannig var til 
dæmis nokkuð óljóst hvaða tilfinningar spruttu fram úr hrifunum. Michael lýsti því hvernig 
hann varð spenntur þegar hann heyrði í vatninu renna niður svelgina og lýsti Kate 
vatnrennslinu sem fallegu. Í mörgum tilfellum má skilja frásagnir viðmælenda þannig að 
hin hreina skynjun á umhverfinu hafi leitt til ákveðinnar undrunar, eins og þegar Amon 
heyrði í hreyfanleika náttúrunnar eða þegar Kate undraðist yfir hversu fjölbreytt náttúran 
er. Þessar frásagnir rýma nokkuð vel við undrunina sem áður hefur verið sett fram í 
niðurstöðum í svipaðri rannsókn (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2015) og lýsir sér yfirleitt 
þannig að fólk undrast og verður nokkuð hissa í augnablikinu þegar það beinir allri athygli 
að skynjununni. Skynjunin er þá að meðtaka eitthvað sem fólk hefur ekki upplifað áður og 
verður til þess að fólk verður forvitið um aðstæðurnar.  
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Undrunin spratt einnig fram í tengslum Michael við krummann Calvin en sú nærvera varð 
til þess að Michael varð hissa og forvitinn í kjölfarið. Calvin er utanaðkomandi líkami sem 
er hluti þeirra þátta umhverfisins sem skapa tengsl með skynjununni (Crouch, 2002). Á 
sama hátt eru aðrir ferðamenn dæmi um utanaðkomandi líkama en er þar að finna 
áhugaverðan samanburð mismunandi líkama sem hvor um sig hafa mikil áhrif á 
upplifunina og mynda sterk tengsl. Þegar skilningurinn vinnur úr þessum tengslum, er eins 
og krumminn passi inn í upplifunina en annað fólk er ekki eins velkomið, þar sem Michael, 
Steve og Bobby lýstu öll ákveðinni truflun sem þau urðu fyrir vegna annars fólks. Í þessu 
dæmi kunna fyrirframhugmyndir að hafa áhrif á skynjunina þar sem fólkið passar ekki inn 
í þá víðernishugmynd sem náttúra Íslands býr yfir (sbr. Sæþórsdóttir, Saarinen og Hall, 
2011). 

Önnur skýring upplifunarinnar á rætur sínar að rekja í huganum. Þessi áhrifaþáttur á 
upplifunina spratt fram í þeim augnablikum þar sem skynjunin náði ekki utan um 
aðstæðurnar að fullu og var því þörf á ákveðinni þekkingu til þess að hugurinn næði að 
vinna einhvern skilning úr hrifunum. Þekkingin gat komið frá leiðsögumanni líkt og þegar 
Michael fékk útskýringu á ösku og jöklamúsum á jöklinum. Einnig gat þekkingin verið til 
staðar eins og þegar viðmælendur spáðu í loftslagsbreytingum og þegar meðvitund Bobby 
um aldur jökulsins, hafði áhrif á upplifunina.  

Þekkingin virkar því sem mikilvægur hluti upplifunarinnar þegar skynjunin náði ekki að 
skapa fullnægjandi skilning á aðstæðum og líkt og Kant (1790/2000) fjallar um, þá fer 
ímyndunaraflið að vinna úr aðstæðum þegar vantar upp á skilninginn. Kant lýsti því 
hvernig ægifegurð í náttúru er annarsvegar þegar stærðin er upplifuð og hins vegar þegar 
krafturinn er upplifaður. Ægifegurð stærðar kom fram í t.d. frásögn Bobby þegar hún fór 
að ímynda sér stærð jökulsins undir henni og hvort að það væru dánar manneskjur grafnar í 
jöklinum. Ægifegurð krafts má finna í tengslum Amon þegar hann upplifði hreyfingu 
náttúrunnar, þegar hann heyrði í grjótinu falla niður fjallshlíðina og fór að ímynda sér 
hvernig jökullinn, fjallshlíðin og allt tilheyrandi væri á hreyfingu fremur en stöðugt, sem 
passaði ekki við hans hugmyndir um náttúru. Í þessum augnablikum náði skynjunin ekki 
utan um allan þann kraft eða þá stærð sem býr í náttúrunni og tók ímyndunaraflið við. 
Þannig fór Bobby að ímynda sér kraftinn þegar hún sá jökulinn og ísfallið og hugsaði til 
þess ef það kæmi jarðskjálfti. Tilfinningarnar einkenndust því af ákveðinni aðdáun í bland 
við hræðslu vegna kraftsins og stærðarinnar sem býr í náttúrinni (Sumarliði Ísleifsson, 
1996; Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2015). Þessar frásagnir passa við umræðu Kant um 
ægifegurð og dregur Jessica þetta til dæmis fram á skýran hátt þegar hún tjáir sig um að 
hreyfanleiki náttúrunnar sé það fjarri hennar veruleika, að það kemur henni úr jafnvægi þar 
sem hún þekkir ekki gerendahæfni náttúrunnar. 

Þriðji skýringarþátturinn snýr að fyrirframhugmyndum og forsendum sem fylgja 
viðmælendum inn í reynsluna. Í þessari skýringu er því farið út fyrir aðferðarfræði 
Husserls, um að skoða þurfi upplifunina út frá því hvernig hún birtist í meðvitundinni í 
beinni skynjun í reynslunni (Moustakas, 1994 í Edda R.H. Waage, 2013) og eru 
utanaðkomandi þættir sem geta mótað upplifunina, teknir til greina. Þessi hluti 
upplifunarinnar mótaðist með ákveðnum farangri sem hugur viðmælenda tók með sér inn í 
reynsluna og er því óhjákvæmilegur hluti hennar. Martin Heidegger byggði á hugmyndum 
Husserls en fjallaði einmitt um að stundum væri ekki hægt að líta framhjá þessum 
fyrirframhugmyndum sem einfaldlega fylgja tilveru mannsins (Moran, 2000). 
Skýringarþátturinn kom sterkast fram þegar viðmælendur upplifðu ákveðið stolt og fundu 
fyrir afrekinu sem felst í því að ganga á jökli.  
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Viðmælendur mynda í sinni reynslu, sífellt tengsl við sérhverja hluti umhverfisins og hefur 
það sérstaklega verið sett fram að til þess að tengslin verði sem sterkust, þarf ákveðna 
líkamlega iðkun til þess að opna fyrir skynjunina (Katrín Anna Lund, 2010). Það er því 
ekki hægt að segja að afrekstilfinningar viðmælenda hafi að öllu leyti komið til vegna 
fyrirframhugmynda um jöklagöngu, heldur þarf einnig að hafa í huga þau hrif sem myndast 
í tengslum viðmælenda við umhverfið. Í frásögnum viðmælenda kemur þó skýrt fram að 
ímynd þeirra af jöklum var nokkuð mikilfengleg og utan þeirra veruleika og tóku 
viðmælendur þessa ímynd með sér inn í reynsluna. Þessa ímynd mætti rekja til þeirrar 
ímyndunar ægifegurðar sem náttúra Íslands hefur að geyma (sbr. Sæþórsdóttir, Saarinen og 
Hall, 2011) og gefur til kynna að ekki eru allir færir um að ganga á jökli og því er hér 
fyrirframhugmynd sem hefur áhrif á upplifunina og varð til þess að allir viðmælendur 
fundu fyrir stolti í lok ferðarinnar. Bell og Lyall (2002) fjölluðu um ægifagra ímynd sem 
neysluvöru sem fólk sækist í, í auknum mæli. Þegar ógnin sem fylgir ægifegurðinni er 
yfirstaðin, þá skilar það sér í ákveðnum létti. Kate útskýrði sérstaklega hvernig ímyndin 
fyrirfram hafi verið nokkuð önnur en reynslan sjálf, þar sem hún bjóst við að gangan yrði 
töluvert meira ögrandi og dregur sú frásögn fram mikilvægi þess að þegar upplifun í 
náttúru er til skoðunar, þá er mikilvægt að skoða fyrirframhugmynd eins og ímynd 
náttúrunnar. 

Sjálfsmynd einstaklinga er annar utanaðkomandi þáttur sem á sinn þátt í að móta 
upplifunina. Sérstaklega hefur verið fjallað um hvernig fólk mótar sína sjálfsmynd með 
neyslunni, meðal annars í ferðalögum (Jackson, 2014). Ævintýraferðamennska í náttúru er 
ein tegund ferðamennsku sem í sífellu nýtur aukinna vinsælda og heyrir ferðamennska á 
jöklum undir slíka ferðamennsku. Þá eru ákveðnar hindranir sem þarf að yfirstíga og geta 
þessar áskoranir átt þátt í sköpun sjálfsmyndar einstaklinga (Buckley, 2006). Viðmælendur 
töluðu um hversu einstakt tækifæri þeim byðist að ganga á jökli sem í ímyndinni er fjarri 
þeirra veruleika. Fjarlægðin  sem samfélagið hefur byggt við náttúruna (Bennet, 2001) er 
því mikilvægur hluti hvatans og finna viðmælendur þörf á að takast á við náttúruna. Jessica 
og Bobby töluðu t.d. sérstaklega um það að það væri ekki sama hvernig maður upplifir 
jökulinn, það þyrfti ákveðna líkamlega áreynslu. Jessica talaði um að stoltið sem hún fann 
fyrir í lok ferðar sé til komið vegna þess að hún er meðvituð um að hún sé ekki í góðu 
líkamlegu ástandi og Bobby talaði um að hún sé enn nógu ung til þess að takast á við 
náttúruna. Hér má því líta á sjálfsmyndina sem mikilvægan hluta upplifunarinnar. Að sama 
skapi fundu viðmælendur oft fyrir ákveðinni þörf að bera sig saman við aðra, þar sem 
Michael t.d. var stoltur af því að hafa komist hærra en aðrir hópar.  

Að lokum voru ákveðnar fyrirframhugmyndir um veðrið sem höfðu áhrif á upplifunina. 
Fallega veðrið sem Amon fékk að njóta, passaði ekki við ímynd hans af íslensku veðri, og 
var það þessi blekking sem hafði jákvæð áhrif á upplifunina. Þegar veðrið svo lét í 
samræmi við þá ímynd sem vettvangurinn býr yfir, þá skapaði það spennu og undrun. Hið 
síbreytilega veður þar sem veðurkerfin færa sig yfir, höfðu því ekki hamlandi áhrif á 
upplifunina, heldur var einmitt sú andstæða við þeirra umhverfi, sem Steve og Bobby vildu 
fá að upplifa. Í því tilviki má líta á mikilvægi hugarfarsins þegar kemur að veðrinu (Ingold, 
2010). Veður í íslenskri náttúru býr yfir ákveðinni ímynd sem gerir það að verkum að 
slæmt veður kann jafnvel að gera upplifunina minnisverðari og betri (Guðbjörg R. 
Jóhannesdóttir, 2015) ef hugarfarið er í samræmi við það, líkt og hjá Steve og Bobby.  
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7 Lokaorð 
Í upphafi gagnaöflunar var ljóst að reynsla mín úr starfi og þekking á vettvangi 
rannsóknarinnar hafði umtalsverð áhrif á framkvæmdina og þurfti ég að íhuga staðsetningu 
mína gagnvart rannsókninni. Vonandi geta óreyndir rannsakendur sótt innblástur í dæmið 
sem ég dreg fram í minni reynslusögu. Þegar aðkoma mín að rannsókninni var 
endurhugsuð, breyttist gagnaöflunin sem líta má á sem styrkleika fyrir niðurstöðurnar. Það 
má þó alltaf gera betur en viðmælendur þessarar rannsóknar voru allir frá Bandaríkjunum 
og flestir á svipuðum aldri. Fleiri viðmælendur og fjölbreyttari samsetning viðmælenda 
gæti gefið ítarlegri skilning á upplifun ferðamanna.   

Í þessari rannsókn hef ég dregið fram helstu skýringar upplifunar ferðamanna í jöklagöngu 
á Íslandi. Fyrstu skýringuna má finna í tengslum mannsins við hina ýmsu hluti sem finna 
má í umhverfinu og eiga tengslin sér uppruna í líkamlegri skynjun. Önnur skýringin er 
hvernig hugurinn vann úr aðstæðum með þekkingu sem oft mótaðist af ímyndunaraflinu, í 
þeim augnablikum þar sem skynjunin náði ekki að meta aðstæðurnar að fullu. Þriðja 
skýringarþáttinn má svo rekja til þeirra fyrirframhugmynda sem hver og ein manneskja ber 
með sér og er því óumflýjanlegur þáttur tilverunnar.  

Hluti niðurstaðna þessarar rannsóknar styður við niðurstöður fyrri rannsókna þar sem t.d. 
er sýnt fram á mikilvægi veðursins og líkamlegrar iðju til þess að opna fyrir skynjunina. 
Viðmælendur upplifðu ákveðna undrun þegar allri athygli var beint að skynjun 
umhverfisins og í þeim augnablikum þar sem ímyndunaraflið vann úr aðstæðum, þá 
upplifðu viðmælendur ægifegurð krafts og stærðar. Er hér einnig ákveðinn stuðningur við 
niðurstöður fyrri rannsókna þar sem undrun og ægifegurð hafa áður sprottið upp sem 
mikilvæg tengsl í upplifuninni. Niðurstöðurnar hafa einnig dregið fram mikilvægi 
fyrirframhugmynda sem fylgja manni inn í reynsluna og hafa áhrif á upplifunina. Þessir 
áhrifaþættir eru dæmi um þær blekkingar sem Edmund Husserl taldi nauðsynlegt að 
komast frá, svo hægt væri að skoða hreina upplifun mannsins á sérhverju fyrirbæri með 
skynjuninni. Þessar niðurstöður styðja við fyrirbærafræðilega sýn Martin Heidegger, að 
það sé ekki alltaf hægt að leita í aðeins hina hreinu skynjun, þar sem hugur mannsins tekur 
með sér ákveðinn farangur, sem er óumflýjanlega, hluti af tilverunni.  

Fyrsta fyrirframhugmyndin sem helst hafði áhrif á upplifunina í þessari rannsókn var 
ímynd íslenskrar náttúru og jökla. Ímyndin var oft sú að jöklar væru utan veruleika fólks 
og fékk viðmælendur til að finna fyrir ákveðnu stolti yfir því afreki að hafa tekist á við og 
lokið svona göngu. Ímyndin gaf einnig til kynna ákveðna víðernishugmynd sem leiddi til 
þess að annað fólk hafði hamlandi áhrif á upplifunina. Önnur fyrirframhugmyndin var 
sjálfsmyndin sem spratt fram þegar viðmælendur vildu t.d. sanna fyrir sjálfu sér að þeir 
væru færir um að ganga á jöklinum og þegar þeir báru sig saman við aðra hópa á jöklinum. 
Áhugavert væri að rannsaka frekar hvernig ímynd íslenskrar náttúru, sjálfsmynd 
einstaklinga og fleiri fyrirframhugmyndir hafa ómeðvitað áhrif á upplifunina í 
náttúrutengdri ferðamennsku. Ljóst er að ævintýraferðamennska í náttúrunni stendur 
frammi fyrir áskorunum vegna aukinna vinsælda þar sem vettvangur slíkrar ferðamennsku 
er oft á stöðum þar sem fjöldi fólks fellur ekki að ímyndinni. Rannsóknir sem skoða 
djúpstæð tengsl sem móta upplifunina  ættu að nýtast þeim sem koma að uppbyggingu 
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slíkrar ferðamennsku og þannig gætu aðilar í ferðaþjónustu og þeir sem koma að nýtingu 
lands, notið góðs af niðurstöðum þessarar rannsóknar. 
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Viðauki: Viðtalsrammi 
Viðtalsrammi og atriðaorðalisti sem hafður var í viðtölum 1,2 og 3. Í viðtali 4 var enginn 
viðtalsrammi hafður með þar sem viðtalið var tekið á göngu. 

Fastar upphafsspurningar: 

• Almennt: 
o Almennar upplýsingar um viðmælendur 
o Hvaðan þau koma og hvernig þau myndu lýsa samfélagi og náttúru á þeirra 

heimkynnum. 
• Ástæður ferðar 

o Af hverju Ísland 
o Af hverju jöklaganga 
o Hvað er jökull fyrir viðmælenda 

• Opin spurning – megin spurning: 
o Getur þú farið í gegn um jöklagönguna, frá upphafi til enda 
o Lýst mismunandi hlutum náttúrunnar 
o Tilfinningar 
o Skynfærin 

Atriðaorðalisti til hliðsjónar fyrir próbanir og mögulegar aukaspurningar: 

• Ýmis atriði: 
o Jökull 
o Jökulgarður 
o Jökulá 
o Sprungur 
o Svelgir 
o Ísfallið 
o Umhverfið – fjöllin 
o Lífríki 
o Loftið 
o Búnaður 
o Þekking og fróðleikur 
o Öryggi 
o Skynfærin, sjón, bragð, heyrn, snerting, lykt. 

• Tilfinningar: 
o Hræðsla 
o Virðing 
o Lotning 
o Fegurð 
o Hamingja 
o Frelsi 


