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Abstract

Many tourists are organizing trips to places with the ideal of gaining knowledge that is unique to the 
place or culture and establishments or falls within the tourist ‘s field of interest. Distance is less important 
than it once was, and people are prepared to travel great distances to experience what interests them. 
Experience designed educational tourism and events are therefore appealing to remote communities 
as they better utilize the existing tourism infrastructure. The aim of this study is to utilize the data 
and information to inform event managers in the preparation of experience design, organization and 
assessment of events. Emphasis is placed on educational tourism and events. Events are understood 
to be organized and taking place at a scheduled time and place. They are unique, and it is not possible 
to precisely re-enact them. A qualitative methodology is employed to attain a deeper understanding 
of three differing educational events and the organizational aspects that make up the foundation of 
the experiences. The results can inform those who organize educational events in the moulding and 
experience design, through to the execution and assessment of results. A new rubric is presented that 
assists in the organization and assessment of the events.

Keywords: Experience design, educational tourism, educational events, events, event management. 
 
Ágrip

Mikill fjöldi ferðamanna er farinn að skipuleggja ferðir til áfangastaða í þeim megin tilgangi að sækja 
fræðslu. Fræðslu sem tengist sérstöðu staðarins og samfélagsins, eða fellur að áhugamálum viðkomandi. 
Fjarlægðir skipta orðið minna máli en áður og fólk tilbúið að leggja töluvert á sig til að upplifa eitthvað 
einstakt. Fræðslutengd ferðaþjónusta er áhugaverð fyrir samfélög á jarðarsvæðum, ekki síst til að nýta 
innviði ferðaþjónustunnar betur. Markmið rannsóknarinnar er að dýpka fræðilegan grunn og vinna 
hagnýt gögn og upplýsingar sem nýst geta viðburðastjóra við mótun, hönnun upplifunar og til leggja mat 
á fræðslutengda ferðamennsku. Vísað er í dæmi frá Fljótsdalshéraði og úr Fljótsdal. Í rannsókninni er 
horft á fræðslutengda ferðaþjónustu út frá viðburðum, að því leyti að þeir eru skipulagðir og eiga sér stað 
á ákveðnum tíma og í ákveðnu rúmi. Þeir eru jafnframt einstakir og aldrei hægt að endurtaka þá alveg 
eins. Rannsóknin lýtur að þremur ólíkum viðfangsefnum er falla undir fræðslutengda ferðaþjónustu. 
Eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt til að greina viðfangsefnin út frá skipulagi og upplifun 
þátttakenda af þeim. Gögnin rýnd út frá kenningum og niðurstöður birtar sem ákveðin leiðarljós fyrir 
skipuleggjendur fræðslutengdrar ferðaþjónustu. Þar eru áherslur dregnar fram frá mótun viðburða og 
hönnun upplifunar að framkvæmd og mati á árangri. Samhliða voru unnin ýmis vinnuskjöl sem finna má 
í viðhengi sem nýst geta viðburðastjóra í tengslum við fræðslutengda ferðaþjónustu.

Lykilorð: Upplifunarhönnun, hönnun upplifunar, fræðslutengd ferðaþjónusta, viðburðir.
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1. Inngangur

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið hratt undanfarin ár. Fyrst og fremst fara ferðamenn um 
Suðurland en fjölgun ferðamanna hefur ekki skilað sér eins til Austurlands (Ferðamála-, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Markvisst er unnið að gerð áfangastaðaáætlunar fyrir 
fjórðunginn til að hanna og þróa áfangastaðinn með það að markmiði að styrkja aðdráttarafl 
og samkeppnishæfni Austurlands (Austurland, 2015). Einn vaxandi angi ferðaþjónustunnar 
almennt er fræðslutengd ferðaþjónusta (e. educational tourism, Edu-Tourism), þar sem megin 
áhersla er lögð á fræðslu og að auka skilning í gegnum ferðatilboð (Malihah og Setiyorini, 
2014). Fræðslutengd ferðamennska er fjölþætt (Getz, 2013). Undir þennan hatt falla sem 
dæmi fræðsluferðir leik- og grunnskólahópa, s.s. útikennsla, skiptinám, vettvangsferðir og 
starfsþjálfun efri skólastiga. Tungumálanám fyrir útlendinga en ekki síst skipulagðar ferðir þar 
sem megin áhersla er lögð á ákveðna fræðslu eða þjálfun. Gjarnan er höfðað til áhugamála 
eða fagsviðs þar sem sérstaða eða eiginleikar svæða og fagþekking er dregin fram og sett í 
áhugaverða ferðavöru (Richards, Wisansing, og Paschinger, 2018). Þetta fagsvið hefur þó 
takmarkað verið rannsakað (Ritchie, Carr, og Cooper, 2003). Fræðslutengd ferðamennska getur 
verið aðdráttarafl og stoð við hönnun áfangastaða (Richards, Wisansing, og Paschinger, 2018). 
Afl sem glæðir líf bæði heimafólks sem ferðamanna (Malihah og Setiyorini, 2014; Shone og 
Parry, 2013; Kolbrún Reynisdóttir, 2012). 

Talað er um þörfina fyrir að fylla tómarúmið, þörf fyrir að upplifa, nema, fræðast og skemmta sér. 
Að finna sjálfan sig, efla eða uppfylla drauma, væntingar og samstöðu, auk þess að bæta vellíðan 
og jákvæðar tilfinningar (Shone og Parry, 2013). Undanfarin ár hefur orðið mikil tæknibylting 
sem gerir það að verkum að fólk getur fylgst með heimsviðburðum í gegnum sjónvarp og net, 
og í beinni útsendingu í gegnum vini með samfélagsmiðlum á borð við Instagram, facebook, 
twitter o.fl. sem kveikir áhuga þess á þátttöku. Fleiri og fleiri tilheyra nú millitekjuhópum sem 
geta leyft sér að nýta hluta tekna og tíma í áhugaverða viðburði, hvort sem þeir eru þá haldnir 
í nærumhverfi, eigin landi eða á öðrum stað í heiminum (Backman, 2017). Allt þetta hvetur til 
þátttöku í viðburðum og þar með skipuleggjendur að bjóða fram enn fleiri og sérsniðna viðburði 
á svæðis- og landsvísu þar sem markhópurinn getur verið vel afmarkaður eða skilgreindur á 
heimsvísu. Hafa þarf því í huga að ferðaþjónustufyrirtæki keppa á alþjóðlegum markaði um 
neytandann og samkeppnin er hörð. Hagsmunir viðkomandi svæðis sem viðburðurinn   er 
haldinn í geta auk þess verið miklir út frá efnahags-, umhverfis- og samfélagslegum þáttum 
(Shone og Parry, 2013). Til þess að skara fram úr þurfa fyrirtæki að þekkja sína viðskiptavini 
og þeirra þarfir og umfram allt bjóða hverjum og einum eftirminnilega upplifun. Allir sem 
starfa í ferðaþjónustugeiranum þurfa jafnframt að hafa fjölbreytta hæfileika til að skara fram úr 
í samkeppninni, hvort sem er viðburðastjórar, fararstjórar eða aðrir.
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Áhugi rannsakandans hefur lengi verið á hverskonar miðlun fræðslu, hvort sem er með 
jafningjafræðslu, námskeiðahaldi eða á vísindalegum grunni háskólanna, form miðlunar sem 
byggir í grunninn á viðburðastjórnun. Rannsakandi hefur einnig haft mikinn áhuga á  hverskonar 
landnýtingu og ferðaþjónustu sem og ferðast töluvert innanlands sem erlendis. Rannsakandi 
hefur einnig tekið leiðsögunám og sinnt því lítillega með annarri vinnu. Jafnframt fylgst með 
því nýjasta sem er í boði hvað varðar afþreyingu og þjónustu. Það má því segja að fyrra nám og 
fyrri störf innan Endurmenntunar Landbúnaðarháskóla Íslands og núverandi nám í ferðaþjónustu 
endurspeglist að nokkru í þessari rannsókn um fræðslutengda ferðamennsku og viðburði.

Auk áhuga rannsakandans á fræðslutengdum viðburðum er horft til nærsvæðisins. Fljótsdalshérað 
og byggðarkjarninn Egilsstaðir er af mörgum talinn vera miðsvæði og gátt Austurlands. 
Hringvegurinn liggur í gegnum héraðið og þaðan er leið yfir til Seyðisfjarðar, þar sem flest 
skemmtiferðaskipin koma að Austurlandi og Norræna með sínar reglulegu ferðir. Viðurkenndur 
millilandaflugvöllur er á Egilsstöðum og eins tíma flug til Reykjavíkur. Um 60 mínútur tekur að 
keyra frá Egilsstöðum til annarra þéttbýlisstaða á Austurlandi sem eru hvað lengst í burtu, þ.e. 
til Vopnafjarðar, Borgarfjarðar eystri, Neskaupsstaðar og Djúpavogs.

Á Fljótsdalshéraði og í Fljótsdal er ýmislegt í boði fyrir erlenda ferðamenn er fellur að 
fræðslutengdri ferðaþjónustu. Skriðuklaustur, með Gunnarsstofnun, býður reglulega upp 
á fræðslufyrirlestra og vinnustofur (Skriðuklaustur, 2019). Snæfellsstofa (2019) býður 
fræðslu fyrir leik- og grunnskólabörn. Minjasafn Austurlands (2019) og Hússtjórnarskólinn á 
Hallormsstað (2019) taka á móti nemum og bjóða fræðslufyrirlestra og námskeið, þó fyrst og 
fremst á íslensku. Ákveðin og skilgreind fræðsla er veitt í gegnum Óbyggðasetrið (2019) um 
lífið í og við óbyggðirnar og Ferðafélag Fljótsdalshéraðs í tengslum við heiðarbýlin (2019). 
Austurbrú (2019) býður svo reglulega upp á íslenskukennslu fyrir útlendinga sem fellur undir 
skilgreiningar á fræðslutengdri ferðaþjónustu. Fyrirtæki og stofnanir standa af og til fyrir 
ráðstefnum á svæðinu. Tækifærin eru þó fjölmörg enda svæðið einstakt. Almenningur er auk 
þess mjög jákvæður gagnvart ferðaþjónustunni, atvinnutækifærum sem henni tengjast og sjá 
hag samfélagsins með styrkingu hennar á svæðinu. Innviðir eru almennt góðir en samgöngur 
hafa nokkuð háð landshlutanum (Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2018).

Höfundi fannst afar áhugavert að skoða fræðslutengda ferðaþjónustu út frá eigin reynslu og 
upplifun af þremur mjög ólíkum viðfangsefnum. Rýna í fræðikenningar er tengjast mótun, 
hönnun upplifunar og framkvæmd fræðslutengdra viðburða. Samhliða að vísa í dæmi frá 
ferðaþjónustu á Fljótsdalshéraði og Fljótsdal. Með rannsókninni er markmiðið ekki síst að 
öðlast dýpri sín á fræðslutengda ferðaþjónustu og vinna hagnýt gögn fyrir skipuleggjendur 
slíkra viðburða. Fræðslutengd ferðamennska kallar á lengri dvöl gesta, hægt er að fella hana 
að jaðartímum, eða að lágönn ferðaþjónustunnar, og gera má ráð fyrir að slíkir viðburðir skili 
meiru til samfélagsins en hefðbundið ferðalag fólks hringinn í kringum landið.
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1.1. Afmörkun verkefnis og rannsóknarspurningar

Megin markmið verkefnisins er að dýpka fræðilegan skilning og þekkingu á fræðslutengdri 
ferðaþjónustu. Til þess er horft til nokkurra þátta, s.s. fræðslutengdrar ferðamennsku, 
viðburðahalds, grunnþarfa einstaklinga, hönnunarþætti upplifunar, flæði viðburða og 
þjónustugæði. Þessi fræði eru skoðuð og nýtt við greiningu gagna er tengjast þremur mismunandi 
fræðslutengdum viðburðum. Viðburðum í þeim skilningi að þeir eru skipulagðir og eiga sér stað 
á ákveðnum tíma og í ákveðnu rúmi og eru þannig einstakir í sjálfum sér og aldrei hægt að 
endurtaka alveg eins (Shone og Parry, 2013). Annað markmið verkefnisins er útbúa vinnugögn 
sem nýst geta til að skipuleggja og hanna upplifun af fræðslutengdri ferðaþjónustu með það í 
huga að auka gæði og hámarka upplifun. Jafnframt er fundin leið til að leggja mat á árangur 
til frekari úrvinnslu og skoðunar á framkvæmd. Ekki hvað síst til að nýta í framhaldi við 
uppbyggingu ferðaþjónustu á Fljótsdalshéraði og í Fljótsdal.

Verkefnið er því hagnýtt og ekki síst persónulegt fyrir rannsakandann sem ferðasala dagsferða, 
þó það geti jafnframt nýst öðrum viðburðastjórnum. Lagt er þannig upp með að niðurstaða 
verkefnisins geti litið út sem ákveðin vinnuskjöl í verkfærakistu skipuleggjanda fræðslutengdrar 
ferðaþjónustu.  Með aukinni fagþekkingu og færni aukast líkur á að rannsakandinn geti staðið 
betur að viðburðum, bent á þætti sem betur mættu fara gagnvart þeim almennt eða afþreyingu 
sem er í boði, og greint ný tækifæri í umhverfinu. 

Viðfangsefnin þrjú sem tekin eru fyrir falla öll undir fræðslutengda ferðaþjónustu. 
Umfangsmest í rannsókninni er ráðstefnan, Með öræfin í bakgarðinum sem haldin var á 
Egilsstöðum vorið 2018. Hin viðfangsefnin eru; sælkera- og gönguferð um fjallendi Ítalíu í 
júní 2018 og heimsókn í gestastofu við þjóðgarðinn á Hardangervidda í Noregi. Þar með var 
horfið frá starfendarannsókninni yfir í að beita þátttökuathugun (e. participation observation). 
Í rannsókninni eru ekki teknar fyrir rekstrarlegar forsendur né sá vinkill er lítur að áhættumati 
og öryggisáætlunum, þó þeir þættir séu óneitanlega mjög mikilvægir viðburðastjórum og 
ferðasölum dagsferða. Hvort tveggja bíður seinni tíma.

Rannsóknarspurningarnar eru:

1. Til hvaða þátta á að horfa við mótun og skipulag fræðslutengdra viðburða? 
2. Hvaða þættir eru það sem skapa hámarksáhrif af fræðslutengdri upplifun?
3. Hvernig má nýta þessa þætti til að leggja grunn að fræðslutengdum viðburðum og 

afþreyingu?
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1.2. Uppbygging ritgerðar

Rannsakandi byrjar á að fara yfir stöðu þekkingar þar sem farið verður sérstaklega í fræðslutengda 
ferðamennsku og viðburði almennt. Farið er yfir grunnþarfir einstaklinga sem og grunnþætti er 
varða innviði og hönnun upplifunar. Lítillega verður komið inn á flæði upplifunar og gæði 
þjónustu og væntingar til hennar.

Rannsóknaraðferðir eru því næst kynntar. Byggt er á aðferðum þátttökuathugana sem tilheyra 
eigindlegum aðferðum. Farið er yfir það með hvaða hætti glósur á vettvangi og spurningakannanir 
eru nýttar sem og viðtöl sem notuð voru til að afla gagna fyrir rannsóknina.

Þrjú viðfangsefni voru tekin fyrir í rannsókninni. Þau birtast sem sérstakir kaflar undir 
niðurstöðum. Byrjað er að fara almennt yfir hvern viðburð og síðan horft á hann út frá 
viðburðastjórnun, fræðslugildi og upplifun þátttakenda. Í framhaldi koma umræður. Þær 
eru kaflaskiptar þar sem niðurstöður eru skoðaðar í tengslum við hvert efni, þ.e. út frá 
viðburðastjórnun og þjónustugæðum, fræðslutengdri ferðamennsku og upplifun. Sérstaklega 
eru teknar fyrir upplifunarkenningarnar sem lagðar voru í upphafi til grundvallar þeim þætti 
í rannsókninni. Ályktanir eru dregnar fram í lokin og kynnt er afurð verkefnisins sem byggir 
á þátttökuathuguninni og er hagnýt fyrir viðburðastjóra fræðslutengdrar ferðaþjónustu. Í 
lokaorðum er farið stuttlega yfir verkefnið í heild sinni. Að lokum koma viðaukar er tengjast 
rannsóknavinnunni og vinnuskjölum sem útbúin voru meðan á rannsókninni stóð.
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2. Staða þekkingar

Hér verður farið yfir þann fræðilega grunn sem verkefnið byggir á. Annars vegar litið á 
fræðslutengda ferðamennsku og hins vegar þætti er varða viðburðastjórn. Í framhaldi skoðað 
hvað það er sem einstaklingar sækjast eftir í tengslum við frítíma og ferðalög. Horft er jafnframt 
til kenninga sem settar hafa verið fram um upplifun. Hvaða þættir spila inn í upplifun í tengslum 
við hönnun viðburða og hvað þurfi til, til að skapa hughrif og eftirminnilegar minningar hjá 
þeim sem taka þátt. Aðeins er horft til flæðis í tengslum við viðburði og þjónustugæði þeirra.

Með yfirferðinni er lagður faglegur þekkingargrunnur fyrir viðburðastjóra og ferðasala dagsferða 
er varða mótun, skipulag og endurhönnun viðburða. Hann eykur víðsýni, þekkingu og dregur 
fram þætti sem vert er að hafa í huga og að tileinka sér, ekki síst til að endurskoða eigið verklag 
við hönnun fræðslutengdra viðburða. 

2.1. Fræðslutengd ferðamennska

Með aukinni ferðamennsku hefur áhugi á áfangastöðum á jaðarsvæðum aukist verulega ekki 
síst eftir 1980. Almennt framboð afþreyingar og einstakra viðburða er falla að ævintýra-, 
menningar- og náttúruferðamennsku hefur jafnframt aukist verulega. Á sama tíma er fólk 
meira en áður farið að sækja nám og fræðslu utan síns heimalands sem aftur hefur opnað ný 
tækifæri á fræðslutengdri ferðamennsku (Ritchie, Carr, og Cooper, 2003). Fram til þessa hefur 
fyrst og fremst verið talað um fræðslutengda ferðamennsku í tengslum við háskólastofnanir. Á 
þeim vettvangi hefur lengi verið hvatt til þess að nemar taki hluta náms erlendis eða verklega 
námshluta á viðeigandi stöðum, sem dæmi í tengslum við jarðfræði, tungumál, sögu og 
menningu (Goeldner og Ritchie, 2009). Iðn- og verkmenntaskólar hafa líka lagt áherslu á að 
nemar taki starfsnám hjá fyrirtækjum til að öðlast færni og þjálfun í viðkomandi grein. David 
Bodger skilgreindi fræðslutengda ferðamennsku árið 1998 sem skipulagða ferð til áfangastaðar 
í þeim megin tilgangi að sækja fræðslu sem er beintengd viðkomandi stað (Bodger, 1998). Út 
frá því var meðal annars lögð áhersla á að leita upprunans, það er að ef viðkomandi er að læra 
um arkitektúr eða listir ætti ávallt að skoða viðfangsefnið í sínu rétta umhverfi. Ritchie kom 
svo í framhaldinu með nýja og opnari skilgreiningu árið 2009. Fræðslutengd ferðamennska 
byggir á afþreyingu þar sem þátttakendur fara í skipulagðar ferðir þar sem megin áhersla er 
lögð á fræðslu og lærdóm, eða sem hluti ferðar, og krefst næturgistingar (Malihah og Setiyorini, 
2014). Ákveðin breyting er að eiga sér stað í þá átt að einstaklingar, í samvinnu við áhugafólk á 
hverjum stað eða ferðaþjónustufyrirtæki, eru farin að móti ný viðskiptatækifæri og útfæra með 
áherslu á fræðslutengda viðburði (Nosratabadi og Drejeris, 2016). Áherslan hefur því færst frá 
því að vera einingabært skyldunám yfir í að vera valfrjáls fræðsla eða þjálfun sem tengist gjarnan 
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áhugamálum eða skilgreindu viðfangsefni. Einn áhugaverður angi af slíkri ferðamennsku er 
skapandi og virk fræðsla sem kynnt er undir merkjum DASTA í Tælandi. Megin áherslan þar er 
að virkja ferðamenn með fræðslu þar sem einkenni viðkomandi samfélags, auðlinda og sérstöðu 
er miðlað á virkan, skilgreindan og sjálfbæran hátt (Richards, Wisansing, og Paschinger, 2018).

Þegar litið er á þýðingu orða má sjá að „fræðsla“, samkvæmt Íslensku orðabókinni árið 1992, 
í ritstjórn Árna Böðvarssonar, þýðir; kennsla, tilsögn: veita fræðslu (bls. 248) og „menntun“ 
þýðir; þekking, lærdómur; afla sér menntunar (bls. 638). Þegar litið er á skilgreiningu almennrar 
menntunar í aðalnámskrá framhaldsskólanna kemur eftirfarandi fram.

Skilgreining á almennri menntun er ekki einhlít. Hún er bundin við stund og stað og 
jafnvel einstaklingsbundin…Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni 
hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun 
miðar, að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum 
og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvoru tveggja 
í senn einstaklingsmiðuð og samfélagsleg. Almenna menntun öðlast fólk víðar en í 
skólakerfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13).

Fræðslutengd ferðamennska byggir á sömu þáttum og almenn menntun, að veita fræðslu, miðla 
þekkingu og auka skilning og hæfni. Bundin við stað og stund. Fræðslutengdir viðburðir, og 

Mynd 1. Viðburðir og kröfur þeirra til aðstöðu og umhverfis (Getz og Stephen, 2016, bls. 594).
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viðburðir almennt, eru afar fjölbreytilegir og gera þar með líka mismunandi kröfur til aðstöðu 
og umhverfis (Getz og Stephen, 2016). Sumir viðburðir gera ekki mikla kröfur og geta verið úti 
í náttúrunni á meðan aðrir þurfa sérsniðna og manngerða umgjörð til þess að þeir fái notið sín 
(mynd 1).

Málin eru þó ekki svo einföld. Skipuleggjendur afþreyingar og fræðslu hafa verið að brjótast 
út fyrir hefðbundna ramma. Prjónanámskeið eru ekki bara skipulögð sem einn viðburður í 
kennslustofu heldur sem hluti af afþreyingu, t.d. náttúruskoðunarferð (Snæfríður Ingadóttir, 
2018). Jarðfræðinámshópar og fornleifanemar erlendis frá hafa komið til Íslands í nokkurra 
daga fræðsluferðir sem byggja á vettvangsferðum, rannsóknastörfum og almennri fræðslu um 
íslenskt samfélag. Í grunninn nýtir fræðslutengdur viðburður sömu innviði og ferðaþjónustan 
almennt byggir á. Jarðfræðiráðstefnur sem nýta hefðbundna fundarsali en eru samþættar við 
ökuferð um landslagið í tengslum við fræðiefnið, sbr. ráðstefnu á vegum Breiðdalsseturs 
(Breiðdalssetur, 2018). Með stefnumörkun og ákvarðanatöku er jafnframt hægt að leggja upp 
með að leiðsögumenn í ákveðnum ferðum fræði um afmarkaða áhersluþætti, s.s. áherslur 
Íslendinga í loftslagsmálum, matvælaframleiðslu, o.fl.. Það að útfæra markmiðin yfir á áhugasvið 
fólks getur brotið upp hefðbundna ramma og vakið áhuga þess. Tækifæri jaðarsvæða gagnvart 
fræðslutengdri ferðaþjónustu byggja því mikið til á vel útfærðum og áhugaverðum tilboðum er 
tengjast sérstöðu svæðisins og þess sem samfélagið hefur að bjóða (Richards, Wisansing, og 
Paschinger, 2018).

Þegar hugað er að rannsóknum á fræðslutengdri ferðaþjónustu kemur í ljós að ekki er um mjög 
auðugan garð að gresja. Ástæðan er talin vera sú að fræðslutengd ferðamennska sé bæði víðfeðm 
og flókin (Ritchie, Carr, og Cooper, 2003). Nokkrar breytur hafa verið nefndar sem einkenna 
fræðslutengda ferðamennsku og þá mælikvarða sem breyturnar spanna (mynd 2).

Mynd 2. Breytur og mælikvarðar, sem skipta máli í fræðslutengdri ferðamennsku (Ritchie, Carr, og 
Cooper, 2003, bls. 18).
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Undir fræðslutengda ferðamennsku geta því fallið hefðbundnar vettvangsferðir með 
leiðsögn, verkleg kennsla og námskeið, yfir í fagráðstefnur og formlegt nám menntastofnana. 
Grunnþættirnir verða þó að vera til staðar, þ.e. bundnir stað og tíma, auka skilning eða hæfni og 
ferðalagið krefst næturgistingar (Malihah og Setiyorini, 2014).

Þegar litið er á rannsóknarvinkla í tengslum við fræðslutengda ferðamennsku má velta upp 
eftirfarandi þáttum (Ritchie, Carr, og Cooper, 2003, bls. 14):

•	 Hvað það er sem stýrir vali einstaklingsins; lýðfræði, hvati, væntingar og ákvörðun.
•	 Hvernig endanlegt val hefur áhrif á reynslu og upplifun.
•	 Hvernig samspil ofangreindra þátta er.

Þegar litið er á framboð eða afurðir má bæta við eftirfarandi þáttum:

•	 Hvers eðlis er söluvaran, s.s. námskeið, leiðsögn, fyrirlestur, verkleg þjálfun eða 
sýnikennsla.

•	 Hvernig er hún skipulögð og markaðssett.
•	 Á hvaða grunnþáttum þarf hún að byggja.
•	 Eiginleikar áfangastaðarins og áhrif á hann.
•	 Hvernig er samspil ofangreindra þátta.

Fræðslutengd ferðaþjónusta byggir því ekki einvörðungu á því að miðla með skapandi og 
virkum hætti heldur kallar hún á viðbótarsýn viðburðastjórans, m.a. á þörfum einstaklingsins, 
innviðum og umhverfi áfangastaðarins 

2.2. Viðburðir

Frá alda öðli hafa viðburðir verið einn mikilvægasti þáttur tilverunnar til að tengja fólk saman, 
gleðjast, sýna samhug, efla samstöðu, virkja krafta, miðla fræðslu og styrkja einstaklinga, 
samfélög og þjóðir. Viðburðir eru þannig mannamót sem boðið er til í þeim tilgangi að mæta 
þörfum tiltekins hóps, sem á þá von á einstæðri upplifun sem uppfyllir ákveðnar væntingar og 
brýtur upp hversdaginn (Shone og Parry, 2013).

Viðburðastjórnun sem faggrein hefur þróast hratt síðustu ár (Reic, 2016). Viðburðum hefur 
fjölgað og þeir orðnið stærri og umfangsmeiri. Þannig spanna viðburðir allt frá persónulegum 
viðburðum á borð við afmæli yfir í stórviðburði á stærð við Ólympíuleikana (Shone og Parry, 
2013). Skipulag þeirra getur því verið einfalt en þeir stærstu kalla á margslungið og flókið skipulag 
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með aðkomu fjölmargra aðila. Þarna á milli eru svo viðburðir sem farið er að skilgreina, m.a. 
út frá viðfangsefnum eða markhópum. Nefna mætti viðburði sem eru viðskiptalegs eðlis, s.s. 
fundir, sölusýningar og hvataferðir, sem eru að jafnaði flokkaðir undir M.I.C.E. ferðamennsku 
(e. Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) (Getz, 2013). Viðburðir sem uppfylla 
afþreyingar- og fræðsluþörf geta verið gríðarlega mikilvægir hverju samfélagi til að styrkja 
samheldni, samstöðu og tengsl, s.s. bæjarhátíðir, tónlistar- og íþróttaviðburðir og handverks- 
eða þematengdar hátíðir. Slíkir viðburðir geta vakið athygli og verið hvatning til að heimsækja 
viðkomandi staði, aukið ferðaþjónustuna og stutt við uppbyggingu svæða og þjónustu við íbúa 
(Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2014).

Ferðaþjónusta hér á landi hefur eflst undanfarin ár með fjölgun ferðamanna og er langt umfram 
meðalvöxt á heimsvísu (Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Þessi svakalega 
aukning á ferðalögum almennt er meðal annars útskýrð með því að einstaklingar hafi meiri tíma 
en áður, hafi meira fjármagn og að ódýrara og einfaldara sé að ferðast nú en áður heimshorna 
á milli. Því er einnig haldið fram að fólk sé nú í meira mæli að taka ákvörðun um ferðalög á 
grundvelli lífsstíls og persónulegrar lífssögu en annars (Edward Hákon Huijbens og Gunnar 
Þór Jóhannesson, 2013). Greg Richards (2011) telur ástæðu þess vera; að fólk hafi verið orðið 
óánægt með hefðbundnar ferðaleiðir og viðburði, að nú séu að verða óljósari mörk milli vinnu 
og frítíma, að aukin þörf sé fyrir framboð af tiltekinni færni og fræðslu og að aukin þörf sé fyrir 
einstaka upplifun sem styrkir sjálfsmynd og öryggi. Einstaklingar hafi jafnframt meiri þörf fyrir 
að miðla af sinni einstöku reynslu til annarra með skapandi hætti.

Talað er jafnframt um þörfina fyrir að fylla tómarúmið, þörf fyrir að upplifa, nema, fræðast og 
skemmta sér. Að finna sjálfan sig og uppfylla drauma, væntingar og langanir. Einnig að bæta 
andlega vellíðan, styrkja sig og upplifa jákvæðar tilfinningar (Shone og Parry, 2013). Fleiri og 
fleiri tilheyra nú milli tekjuhópum sem geta leyft sér að nýta hluta tekna og tíma í áhugaverða  
viðburði, hvort sem þeir eru þá haldnir í nærumhverfi, eigin landi eða á öðrum stað í heiminum 
(Backman, 2017). Allt þetta hvetur til þátttöku í viðburðum og þar með skipuleggjendur til að 
bjóða fram enn fleiri og sérsniðna viðburði á svæðis- og landsvísu, þar sem markhópurinn getur 
verið skilgreindur á heimsvísu. Skilgreining markhópa og markviss markaðssetning til þess 
hóps getur komið áður óþekktum áfangastöðum á kort einstaklinga (Getz, 2013). Hagsmunir 
viðkomandi svæðis sem viðburðurinn er haldinn á, geta auk þess verið miklir sé horft til efnahags-  
umhverfis- og samfélagslegra þátta (Shone og Parry, 2013; Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2018).

Aðferðir við að rannsaka fræðslutengda viðburði hafa verið að mótast og þróast, en til að ná 
sem best yfir alla anga greinarinnar falla þær hvoru tveggja að megindlegum og eigindlegum 
rannsóknum. Lögð er mikil áhersla á að grunnur viðburðastjórnunar sé faglegur og byggi ávallt 
á fimm grunnþáttum; skipulagi, hönnun, markaðsmálum, framkvæmd og áhættumati (Shone og 
Parry, 2013; Getz, 2012). Með þeirri áherslu aukast fagleg vinnubrögð og markvissar er hægt 
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að byggja upp fagsviðið og rannsóknir er á því byggja, greininni til framdráttar. Hægt er að 
horfa á rannsókna- og fræðasviðið frá nokkrum hliðum, óháð viðfangsefninu (Getz og Stephen, 
2016). Í fyrsta lagi að horfa til þarfa og langana einstaklinga eða hvað umhverfið hefur að bjóða 
til að móta og þróa viðburði. Í öðru lagi að skoða og skilgreina verklag og umgjörð viðburða til 
að geta bætt færni við undirbúning, framkvæmd og uppgjör eða frágang viðburða. Í þriðja lagi 
að leggja mat á gæði og upplifun viðburða til að geta bætt úr og styrkt það sem vel er gert. Sjá 
mynd 3.

Hver viðburður hefur upphaf og endi. Hann getur verið haldinn í eitt skipti, endurtekinn óbreyttur 
oftar en einu sinni eða endurtekinn með breytingum. Við skipulag fræðslutengdra viðburða 
er ekki nóg að byggja einvörðungu á fyrirlestraforminu heldur ber að miðla fræðslunni með 
skapandi og eftirminnilegum hætti. Gera viðburðinn áhugaverðan og einstakan. Ef um viðburð 
er að ræða sem hugmyndir eru uppi um að halda áfram með í svipaðri mynd er mikilvægt 
að leggja mat á það hvernig til tókst; meðal skipuleggjenda, þátttakenda og annarra er koma 
með einum eða öðrum hætti að viðburðinum (Getz, 2013). Slíkt hefur sem dæmi verið gert 
með Landsmót hestamanna (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir (ritstj.), 2017)  
og Bræðsluna á Borgarfirði eystra (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2014). Út frá niðurstöðum er 
hægt að þróa og bæta viðburðinn enn frekar þannig að hann uppfylli betur væntingar og kröfur 
þátttakenda. Um leið geti hann tekið breytingum svo að hann staðni ekki eða úreldist. Þannig 
þróast eða verða til nýir viðburðir hjá skipuleggjendum sem gera má ráð fyrir að höfði betur til 
upplifunar og skynjunar fólks sem þá sækja (Shone og Parry, 2013).

Mynd 3. Yfirlit yfir mismunandi rannsóknasvið er varða viðburði (Getz og Stephen, 2016, bls. 595- 
596).

 
 

 

Skilningur á árangir og upplifun þátttakenda, skipuleggjenda, 
hagsmunaaðila og annara er koma að og tengjast viðburðinum. 
=> Nýtist til að bæta úr því sem miður fer, styrkja það sem gott er, 
þróa áfram og aðlaga betur að markhóp, aðstöðu og/eða 
staðfærslu. Endurskoða, móta og uppfæra áherslur og markmið. 
Afla gagna til að fylgjast með þróun og/eða geta haft mótandi 
áhrif á fagumhverfið eða áfangastaðinn á hverjum tíma.  

Skilningur á praktískum þáttum verkefna- og viðburðastjórnunar.
=> Nýtist m.a. til að bæta færni og umgjörð, stytta og einfalda 
boðleiðir, bæta rekstur og hagkvæmni.

Skilningur á þörfum, væntingum, upplifun og reynslu einstaklinga, 
sem og skilgreina markhópa og sérstöðu (staðfærslu). 
=> Nýtist til að móta og þróa viðburði.

Rannsóknir og 
mat á viðburði

Viðburðar-
stjórnun

Viðburður
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2.3. Upplifun og þarfir 

Með aukinni samkeppni innan ferðaþjónustunnar og framboðs á afþreyingu er nú farið að skoða 
hvað það er sem ræður vali fólks. Hvernig megi ná athygli þess, hvernig megi koma til móts 
við það þannig að upplifun þess verði ánægjuleg og góðum minningum sé dreift meðal vina og 
ættingja. Oft er sagt að besta upplifunin sé ókeypis, en hvað er upplifun (e. experience)? Enska 
orðið yfir upplifun þýðir þekking, sem má öðlast með þátttöku eða því að vera viðstaddur, til 
staðar. Ole Jörgen Bærenholdt og Jon Sundbo (2007) skilgreina upplifun sem virkni, er kveikir 
hughrif hjá þeim sem tekur þátt. Í þessum fræðum er að jafnaði átt við samspil viðskipta, 
hugsunar og tilfinninga sem spila í afmarkaðan tíma á skynjun, er geymd í minni og miðlað til 
annarra.

Fræðimennirnir Pine og Gilmore (1998) komu fyrstir fram með hugtakið um upplifunarhagkerfið 
(e. experience economy), sem þeir töldu taka við af þjónustuhagkerfinu. Þó hugtakið hafi fæðst 
í viðskiptalegu umhverfi töldu þeir að heimfæra mætti það á önnur svið, eins og ferðaþjónustu. 
Þeir vilja halda því fram að það sem einkennir þetta hagkerfi er að vörur og þjónusta dugi ekki til 
að uppfylla þarfir neytenda. Heldur þurfi með einhverjum hætti að fylgja henni jákvæð upplifun. 
Þannig sé hægt að líkja fyrirtækjum við leikhús og starfsmönnum við leikara, umgjörðin eða 
umhverfið þar með sviðsett. Í dag viljum við skapa okkar eigin sögu, fá á tilfinninguna að við 
séum að upplifa eitthvað einstakt sem er í mótsögn við hversdaginn og eigið nærumhverfi 
(Pedersen, 2012).

2.3.1 Grunnþarfir einstaklinga

Í upphafi er áhugavert að skoða hönnun upplifunar í tengslum við Þarfapýramída Abraham 
Maslows (Maslow, 1970). Samkvæmt kenningu hans er sjálfsbirting æðsta markmið einstaklinga 
í lífinu. Á þann stað kemst viðkomandi ef grunnþörfum er fullnægt, viðkomandi er öruggur, 
fær kærleika og virðingu frá öðrum og er sáttur við sig og sitt. Á æðsta stigi hefur viðkomandi 
góða tilfinningu fyrir stöðu sinni, er óþvingaður og beinir athyglinni að öðru en sjálfum sér 
og lítur almennt jákvæðum augum á tilveruna. Hann hefur áhuga á málefnum annarra, metur 
sköpunargleði og sjálfstæði. Leyfir sér að fylgja eftir draumum sínum og innstu þrám (mynd 
4). Það sem hindrar flesta í að ná þessu ástandi er ótti þeirra við að gera það sem þá langar 
mest. Ef viðkomandi sigrast á óttanum verða allir vegir færir (Maslow, 1970). Umhugsunarvert 
er að skoða samfélagshópa í dag þar sem aukin umræða er um einangrun fólks og þörf fyrir 
viðurkenningu.

 Í gegnum hönnun, markaðssetningu og veitta þjónustu þarf því að tryggja að grunnþörfum 
sé fullnægt þannig að viðkomandi upplifi sig á æðsta stigi þarfapýramídans. Um leið þarf að 
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hafa í huga við hönnun og mótun 
upplifunar að mikilvægt er að 
ganga jafnvel enn lengra. Líkur eru 
nefnilega á því að þeir sem eru á 
æðsta stigi þarfapýramídans, í hinu 
hversdagslega, séu einmitt þeir 
sem leyfa sér að taka áskorunum, 
hafa þörf fyrir að leita uppi einstaka 
upplifun eða veita sér það sem þeir 
hafa þörf og efni á, á hverjum tíma. 
Hönnun upplifunar þarf að taka 
tillit til þessara grunnþarfa, s.s. 
aðgang að salernum, veitingum, að 
uppfylla öryggiskröfur, tryggja góð 
og persónuleg samskipti. Jafnframt 
aðlaga hana að þeim markhópi eða 
-hópum sem höfða á til. Þannig 
getur hönnun og þjónusta tekið t.d. 
mið af; aldri og hreyfifærni, skilningi og þekkingu, uppruna og fjárhagslegri stöðu. Skipulagðar 
langferðir sem ekki gera ráð fyrir salernisstoppi eða að fólk þurfi að drekka og nærast, fá 
sjaldnast góða dóma þó leiðsögnin sé góð. Eins fá hótel sjaldnast góða dóma ef maturinn er 
hræðilegur og starfsfólkið kuldalegt, þó rúmin séu frábær. Ef markhópurinn er eldri borgarar 
veit það ekki á gott að bjóða upp á gönguferðir að vetri, til að skoða fossa landsins, nema 
með sérstakri ráðstöfun er varða öryggismál og hálkuvarnir. Hönnunin þarf að taka tillit til 
grunnþarfa neytandans til að hann nái efsta þrepi þarfapýramídans, verði sáttur og meðtaki það 
sem í heildarhönnuninni felst. Til að upplifunin nái hughrifum, verði einstök og ógleymanleg á 
jákvæðan hátt þarf að höfða til fleiri þátta í hönnuninni en að uppfylla grunnþarfir einstaklinga 
(Parasuraman, Zeithaml, og Berry, 1985).

2.3.2. Grunnþættir upplifunar

Ferðaþjónustan í heild sinni byggir á samfélagslegum innviðum og þjónustu, náttúru, menningu 
og fjölbreyttum tækifærum sem skapa upplifanir og koma til móts við óskir og eftirspurn neytenda 
í tengslum við tímabundna dvöl viðkomandi utan heimilis (Kamfjord, 2011). Ferðaþjónustan 
byggir á grunnstoðum er tengjast markaði, framboði og eftirspurn, þ.e. á gistingu, veitingum, 
samgöngum og einhvers konar aðdráttarafli. „M“ á miðri mynd 5, getur þannig staðið fyrir 
einstakling eða skilgreinda markhópa. Hver þessara þátta skiptir máli þegar hugað er að 
upplifun og ekki síst þegar horft er til nýsköpunar innan ferðaþjónustunnar, samkeppnishæfni og 

Mynd 4. Þarfapýramídinn (Maslow, 1970)
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hönnunar áfangastaða eða fyrirtækja, framboðs afþreyingar eða til þekkingarmiðlunar. Einnig 
skipta þeir máli þegar mat er lagt á árangur og þegar endurskoðun fer fram á starfseminni 
(mynd 5).

Hönnun upplifunar fjallar þannig 
um heildarupplifun ferðamannsins 
og skoðun á því hvernig megi 
gera upplifunina einstaka og meira 
virði fyrir hann (Pedersen, 2012). 
Upplifun sem er einlæg, ekta, 
trúverðug og ógleymanleg. Það 
liggur í eðli upplifunar að hana er 
ekki hægt   að ábyrgjast og hún 
er ekki eins hjá öllum en það er 
hægt að vinna eftir ákveðnum 
aðferðum og verklagsreglum til að 
hafa áhrif á upplifunina. Vinnuna 
við að skapa ákveðna upplifun er 
hægt að skilgreina, gæðastýra og gera skilvirkari (Pedersen, 2012). Hafa skal í huga að þó 
orðið „Upplifunarhönnun“ sé talsvert notað og jafnvel viðurkennt er það um leið gagnrýnt 
enda vart hægt að hanna upplifun, heldur aðeins að leggja línurnar og móta aðdraganda 
ákveðinnar upplifunar (P. Strömberg, munnleg heimild, 15.11.2018). Í þessu samhengi má 
horfa til vetrarpakka sem skipulagður er frá Keflavík til Egilsstaða. Grundvallarþáttur í þeirri 
ferð byggir á öruggum samgöngum, sem þó í raun er ekki hægt að tryggja á þessum tíma. 
Flugsamgöngur geta brugðist og vegir lokast. Eina sem hægt er að gera er að benda á leiðirnar 
austur en jafnframt biðja fólk að vera vakandi gagnvart veðri og færð. Hönnun upplifunarinnar 
af ferð austur, tæki þá mögulega mið af því að viðkomandi geti lent í spennandi ævintýrum 
sem felast, m.a. í óvissunni og því að upplifa landið eins og heimamenn. Góð samskipti og 
markvissar upplýsingar skipta miklu máli ekki hvað síst þegar bregðast þarf við hinu óvænta, 
aðlaga dagskrá eða finna leið til að koma betur til móts við fólk.

Hönnun upplifunar og upplifunarhagfræði byggir í grunninn á félagsfræðilegri, sálfræðilegri 
og hagfræðilegri nálgun (Pedersen, 2012). Í gegnum félagsfræðina hvernig manneskjan 
hegðar sér í upplifuninni, hvaða þarfir og tilfinningar eru kallaðar fram með upplifuninni, 
og svo hagfræðivinkillinn hvernig verðmætin og virðisaukinn verður til (Kamfjord, 2011). 
Upplifunarhagfræðin gengur því ekki út á að kaupa vöru eða þjónustu heldur tækifæri til að 
upplifa eitthvað gefandi og einstakt, eitthvað sem vert er að hugsa um og miðla. Þar sem hægt er 
að nálgast og aðlaga hönnun og þjónustu við þarfir og óskir neytenda eru meiri líkur á að hann 

Mynd 5. Grunnþættir upplifunar (Kamfjord, 2011, bls. 25)
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fari sáttur og jákvæður frá. Aðlögun að neytandanum og þörfum hans skiptir því megin máli 
í dag. Þeir sem ekki hlusta á neytandann og bregðast við ábendingum eiga á hættu að dragast 
aftur úr í harðri samkeppni um athygli ferðamannsins (Kamfjord, 2011). Þetta á við um alla 
grunnþætti upplifunar.

Í upplifunarhönnun felst eftirfarandi:

•	 Að uppfylla óskir og þarfir einstaklinga í tengslum við dvöl þeirra á staðnum.
•	 Að grunnþættir upplifunar nái að spila vel saman og skapa gott orð til afspurnar með því 

að ná jákvæðri heildarupplifun.
•	 Að upplifunin falli vel að ímynd og markaðssetningu áfangastaðarins og umhverfisins.

Fjölmargir hafa reynt að skilgreina þætti sem hafa áhrif á þarfir og upplifanir fólks gagnvart 
þjónustu og afþreyingu. Pine og Gilmore (1998), leggja út frá því að þjónusta í tengslum við 
afþreyingu hafi hvað mest áhrif á upplifun neytandans (e. experience) og byggi á fjórum megin 
þáttum; fræðslu (e. education), að viðkomandi nái að gleyma sér (e. escapism), fagurfræði (e. 
esthetics) og á skemmtanagildi (e. entertainment). Pine og Gilmore (1998) leggja því áherslu 
á að það sé söluaðilinn sem þurfi að ákveða með hvaða hætti þjónustan er veitt. Samkvæmt 
þeim er líka hægt að hugsa þjónustuna í tveimur víddum. Annars vegar þar sem neytandinn 
tekur virkan þátt í því sem er í boði, og hins vegar þar sem neytandinn samsvarar sig við aðra í 
tengslum við staðinn eða umhverfið. Aftur er svo hægt að hugsa sér virkni neytandans, þ.e. að 
vera til staðar og óvirkur, vera til staðar og virkur, sem áhorfandi eða viðkomandi tekur þátt í að 
skapa upplifun og njóta á virkan hátt með öðrum.

Í upplifunarhagkerfi Pine og Gilmore (1999) er upplifun verðmætasta afurðin. Þeir leggja til að 
upplifun sé metin út frá virkni þátttakenda og getu þeirra til að sökkva sér niður í viðfangsefnið. 
Þeir leggja áherslu á eftirfarandi fjóra þætti (mynd 6):

1. Skemmtun(e.entertainment). Hér er þátttakandi óvirkur en mætir til þess að njóta eða 
skynja, t.d, með því að fara á tónleika.

2. Fræðsla (e. education). Þátttakandi tekur virkan þátt og er mættur til að læra. Allt frá því 
að spyrja markvisst, fara í fræðsluferð, á söfn eða sækja skipulögð námskeið.

3. Flótti (e. escape). Hér er þátttakandi virkur og nær að lifa sig inn í stemninguna. Á 
svipaðan hátt og þegar kemur að ýmis konar trúarathöfnum, eða þegar viðkomandi 
gengur um svæði til að skoða og skynja án áreitis frá nokkrum eða nokkru, nema þess 
sem er.

4. Fagurfræði (e. esthetic). Hér lifir þátttakandinn sig fullkomlega inn í upplifunina á 
staðnum, eins og í skoðunarferð, dýragörðum eða fjallgöngu. Meðtekur áreiti og upplifir.



15

Ekki er ósennilegt að upplifun 
þátttakenda, í tengslum við 
viðburði og afþreyingu, geti 
verið mismunandi. Ekki hvað 
síst þar sem upplifun þátttakenda 
við sömu aðstæður getur 
verið mjög mismunandi eftir 
einstaklingum. Einn þáttur, 
svokölluð samsköpun hópsins 
(e. co-creation) getur spilað 
þar verulega inn í og er það 
samspilið á milli þátttakenda, og 
þess sem veitir eða leiðir hópinn 
(Pedersen 2012). Því betur sem 
starfsfólk þekkir kröfur, þarfir 
og væntingar þátttakenda, og 
nær að mynda samtal og traust 
milli þátttakenda því meiri líkur 
eru á að þeir nái að skapa virka og samheldna liðsheild. Einlægni, öruggt umhverfi, markviss 
upplýsingamiðlun og sýnd vinátta spila þar ekki síður inn í. Það hefur líka sýnt sig að það sem 
gerir afþreyingu hvað mest eftirminnilega og jákvæða eru þau persónulegu tengsl sem myndast 
milli þátttakenda (Pedersen, 2012). Þessi tengsl geta orðið til innan hópa og milli einstaklinga á 
ferðalagi, með virkari þátttöku í afþreyingu, dagskrárhléum eða við önnur tækifæri.

Reynsla hefur sýnt að þar sem einstaklingar standa frammi fyrir áskorunum, hvort sem eru 
óvæntum eða skipulögðum og þurfa að leysa eða bregðast við, myndast oftar en ekki nánari 
tengsl milli þeirra en ella. Náin tengsl auka líkur á samsköpun hópsins og þar með upplifun 
þátttakenda sem er að jafnaði umfram væntingar (Pedersen, 2012).

Þegar vel tekst til og upplifunin nær að koma við í öllum ofangreindum flokkum og víddum sem 
sýndir eru á mynd 6, er talað um hámarksárangur eða hámarksupplifun, þ.e. miðpunkturinn (e. 
Sweet spot). Sú upplifun og persónulega reynsla þroskar með viðkomandi nýja sýn á tilveruna 
og kallar á endurskoðun heimsmyndar eða þeim veruleika sem hann lifir í (Pine og Gilmore, 
1999).

Fleiri hafa tekið undir mikilvægi samsköpunar einstaklinga og hvernig hún spilar inn í upplifun 
fólks, til dæmis samneyti og tengsl gesta við starfsfólk og samferðafólk (Campos et.al., 2018). 
Að ná að móta minningar með öðrum, finna nánd og samkennd, fræðast og gleðjast saman. Allt 
þættir sem spila inn á tilfinningalegar, vitsmunalegar, líkamlegar og félagslegar þarfir. Sumir 

Mynd 6. Flokkar og víddir upplifunar. (Pine&Gilmore, 1999)
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ferðaþjónustuaðilar hafa vart þurft að markaðssetja sig að neinu ráði þar sem orðspor af góðri 
og persónulegri þjónustu hefur borið hróður þeirra víða. Þörfin fyrir að fá óskerta athygli, vera 
spurður um þarfir og áhugasvið og að fá til baka upplýsingar eða þjónustu sem kemur til móts 
við það, veitir góða upplifun og hvetur til endurkomu. Talað hefur verið um það að fimm sinnum 
dýrara sé að ná til nýrra neytenda en að halda í þá sem áður hafa tekið þátt eða nýtt þjónustuna 
(Nosratabadi og Drejeris, 2016). Mikils er því um vert að halda til haga upplýsingum um 
þátttakendur til að ná til þeirra aftur. Ef viðkomandi þjónustuaðili man eftir gestinum og höfðar 
beint til hans út frá fyrra samneyti hvetur það jafnframt enn frekar til upplifunar sem miðluð er 
áfram (Stickdorn og Zehrer, 2009). 

Mikilvægt er að skilgreina markhópinn og markmið um veitta þjónustu, gera ákveðnar 
gæðakröfur, en jafnframt að gera sér grein fyrir því með hvaða hætti er hægt að gera þjónustuna 
persónulegri og upplifunartengda. Annars vegar er talað um að veita þjónustu og hins vegar að 
skapa upplifun í gegnum þjónustu (Sörensen og Jensen, 2015). Til að skapa upplifun í gegnum 
þjónustu þarf starfsmaðurinn að vera næmur, athugull og kunna að greina væntingar og þarfir 
viðskiptavinarins (Campos, et.al., 2018). Ef starfsmaður nær að vekja athygli á öllu sem er 
til sýnis, afþreyingar eða er í boði eru meiri líkur en ella að viðkomandi vilji njóta alls þess 
sem staðurinn hefur að bjóða. Með vinalegu spjalli við gestinn og góðri áheyrn má bæta hans 
upplifun og jafnvel bæta eða þróa nýjar áherslur í veittri þjónustu innan fyrirtækisins. Eigendur 
þjónustufyrirtækja ættu því að leggja metnað sinn í að velja starfsfólk út frá framkomu og 
þjónustulund, auk þess þjálfa það upp í að hlusta, skrásetja og veita upplifun í gegnum þjónustuna 
og treysta því í störfum sínum. Góður starfsmaður getur aukið hagnað og umsvif fyrirtækisins 
um leið og hann gefur gestinum betri upplifun og minningar sem líkur eru á að hann deili með 
öðrum (Sörensen og Jensen, 2015).

Gerð hefur verið rannsókn á því hvort veitt upplifun í gegnum þjónustu hafi einhver áhrif 
sé henni miðlað á söfnum og sýningarsvæðum (Chen og Chen, 2010). Hana má veita með 
persónulegum samskiptum, fræðslu, leikjum eða mismunandi formum skynjunar í gegnum 
hönnun. Til að ná hámarksupplifun af þannig afþreyingu ætti að leggja megin áherslu á að 
lesa gestinn og virða hans óskir og væntingar til heimsóknarinnar. Vill hann fá frið til að lesa 
sér til og njóta eða sækist hann eftir að vera virkjaður á einhvern hátt. Áskoranir safnstjóra 
felast m.a. í því að samtvinna viðburði og upplifanir með fræðslutengdu ívafi. Einnig að leggja 
áherslu á staðsetningu og hönnun, gönguleiðir, miðlun á stafrænu formi, ljós og hljóð, rými 
m.t.t. fyrirlestra, kvikmynda, hljóðmiðlunar sem getur virkjað eða kveikt áhuga og þátttöku 
hans (Chen og Chen, 2010). Aðstaða og þjónusta ættu saman að auka skilning þátttakandans á 
viðfangsefninu, spila á tilfinningar hans og leyfa honum á vissan hátt að setja sig inn í upplifun, 
reynslu eða sögu þess tíma sem miðlað er. Það að geta aukið áhuga viðkomandi á efninu og 
virkjað þátttöku hans, eykur gæði upplifunarinnar og gerir það að verkum að viðkomandi verður 
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sáttari, ánægðari með upplifunina og tilbúnari til að greiða fyrir afþreyinguna þar sem hann 
kann betur að meta hana. Líkur eru á því að ákveðin tengsl og tryggð myndist á milli staðarins 
og þess sem sótti hann heim (Chen og Chen, 2010). Hér er því tekið undir kenningar Pine og 
Gilmore (1999), þó um sé að ræða söfn og sýningar þ.e. að upplifun byggi fyrst og fremst á 
þjónustu í gegnum fræðslu með hæfilegum áskorunum, hughrif – að lifa sig inn í, fagurfræði 
og skemmtanagildi.

2.3.3. Upplifunarpýramídinn

Hæfileikinn til að móta hámarksupplifun sem er í senn gefandi, ögrandi, jákvæð og eftirminnileg, 
með „Vá“ áhrifum er eftirsóknarverður fyrir hönnuði, ferðaskipuleggjendur og viðburðastjóra. 
Nefndir hafa verið nokkrir þættir sem teljast eftirsóknarverðir og greint frá því að sumir þættir 
eru eftirsóknarverðari en aðrir miðað við þá ferðavöru sem er í boði, s.s. hótelgisting, tónleikar 
eða söfn og sýningar. Gerð hefur verið tilraun til að ramma inn alla þá þætti sem líklegir eru 
til árangurs með svokölluðum upplifunarpýramída sem þróaður hefur verið af sérfræðingunum 
Tarssanen og Kylänan innan Lapland Center of Experties (LEO-pýramídinn) (Pedersen, 2012) 
(mynd 7):

Upplifunarpýramídinn skilgreinir sex eiginleika (no. egenskaper) á láréttum ás: Persónulegt, 
trúverðugt, frásögn, skilningarvit, andstæður og samsköpun (Tarssanen, 2009). Hver eiginleiki 
getur fengið plús eða mínus, veikt eða sterkt og neikvætt eða jákvætt. Þessir þættir endurspegla 
söluvöru og hönnun innan ferðaþjónustunnar, menningar eða afþreyingar. Ásinn gefur til kynna 
hvaða þættir endurspegla vöruna, því fleiri þætti sem hún inniheldur því söluvænlegri er hún. 

Mynd 7. Upplifunarpýramídinn (Pedersen, 2012, bls. 68)
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Lóðrétti ásinn endurspeglar upplifun einstaklingsins og hvað þarf til, til að ná hughrifum og 
að uppskera ógleymanlegar minningar. Á einfaldan hátt má segja að í fyrsta lagi þarf að vekja 
áhuga (no. interesse) og því næst að spila inn á skynjun eða tilfinningar (no. sanser). Kveikja 
áhuga á að fræðast (no. læring) og því næsta að fólk gleymi sér í upplifuninni (no. opplevelse). 
Á æðsta þrepi upplifunar einstaklingsins á sér stað ákveðin viðhorfsbreyting eða breytt lífsgildi 
(no. transformasjon) (Tarssanen, 2009). Þessi uppbygging svarar til þarfapýramída Maslows að 
því leyti að þegar viðkomandi hefur náð hámarks upplifun gefur það jákvæð áhrif og varanlega 
breytingu þeirra sem fyrir upplifuninni verður (Maslow, 1970). Þetta kerfi býður upp á leið 
til að móta, greina eða endurskoða vöruna þannig að hún verði betri og samkeppnishæfari á 
markaðnum. Við hönnun og þróun vörunnar er jafnframt hægt að spila á þætti er hafa áhrif á 
upplifunina, þannig að auknar líkur séu á því að ná á toppinn og vera leiðandi á viðkomandi 
sviði. 

Til að gefa smá innsýn í þessa sex eiginleika sem leggja grunn að upplifunarpýramídanum 
verða hér aðeins tekin fyrir og nefnd dæmi er tengjast Fljótsdalshéraði og Fljótsdal.

Persónulegt (no. individualitet). Þýðir að viðkomandi fær einstaka upplifun sem ekki er í boði 
annarsstaðar né hægt að endurtaka með sama hætti. Einstaklingar standa frammi fyrir vali á 
hverjum degi. Það þarf því að huga að því hvernig ferðaafurð er kynnt og komið á framfæri 
þannig að eftir henni sé tekið. Til hvaða markhóps eða markhópa á hún að ná og hvernig á að 
ná til þeirra í markaðssetningunni, þ.e. með hvaða hætti og hvaða leið hentar. Er hægt að bjóða 
upp á sveigjanleika umfram aðra hvort sem er gagnvart því að fá einstaklinga eða hópa og/ 
eða aðlaga að þörfum þeirra eftir að þeir koma á staðinn. Jeeptours (Jeeptours, 2019) bjóða 
jeppaferðir sem eru sérsniðnar að óskum og áhuga viðskiptavinarins að því marki sem færð, lög 
og öryggi leyfa. Auk þess býður fyrirtækið Travel East, upp á fyrirfram ákveðnar jeppaferðir 
(Travel East, 2019). Sveigjanleikinn og aðlögunin er að jafnaði mun dýrari en staðlaðir pakkar. 
Væntingar um einstaka upplifun eru jafnframt meiri.

Trúverðugt (no. authentisitet). Það sem er sagt og kynnt verður að vera ekta og trúverðugt, og 
upplifunin eftir því. Í þessu samhengi hefur líka verið talað um, sanngildi upplifunar. Leggja 
þarf metnað í að skilgreina og koma sérstöðunni vel á framfæri. Byggja svo upp væntingar í 
gegnum kynningu og samskipti þannig að viðkomandi sé andlega undirbúinn og meðvitaður. 
Fjögurra manna gisting með aðgengi að eldhúsi, eins og í Sænautaseli (Sænautasel, 2019), getur 
litið mjög vel út. Ef aftur á móti hefur gleymst að koma á framfæri að sú gisting er í torfbæ inn á 
hálendinu er hætta á að einhverjum geti brugðið. Meginmálið er að standa fyrst og fremst undir 
væntingum neytandans, því það er hann sem sér, metur og túlkar hvort um sérstöðu eða einstaka 
upplifun er að ræða, ekki sá sem miðlar eða selur vöruna (Pedersen, 2012).
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Frásögn (no. historie). Í gegnum tíðina hafa margvíslegar frásagnir borið á góma í samskiptum. 
Þær skipta okkur miklu og eru jafnvel til þess fallnar að móta hugarheim okkar og skilning   á 
því umhverfi sem við erum í eða málefni sem fjallað er um. Frásagnir geta því haft áhrif   á 
tilfinningar okkar og hugsun. Spilað inn á gleði, sorg og geta jafnvel byggt upp spennu og 
eftirvæntingu eða hvatt okkur til að upplifa, fá betri skilning á hlutum eða fengið okkur til prófa 
eitthvað nýtt. Með frásögnum er jafnvel hægt að skapa einstakt andrúmsloft sem skapar tengsl 
meðal þátttakenda, þannig að þeir upplifi sig tilheyra einingu sem er ódauðleg og sterk.

Á síðustu árum hefur færst í vöxt að hanna upplifun út frá ákveðinni frásögn sem byggir á 
sögu, þema eða einhverri ákveðinni sérstöðu (Pedersen, 2012). Þannig er litið á hönnun 
viðfangsefnisins sem sviðslist, þ.e. að skapa svið og leikmynd út frá ákveðnum forsendum  
og skilgreindum markmiðum (Richards, Wisansing, og Paschinger, 2018). Eitt besta dæmið 
eru Disneygarðarnir. Sviðssetning er þannig miðpunktur þess að hanna upplifun. Allt sem 
viðkomandi neytandi upplifir, tekur eftir, sér og heyrir er hluti af heildarmyndinni. Inn í þetta 
geta líka ákveðnar hefðir og athafnir spilað inn í. Að fólk þurfi að hegða sér og aðlaga sig að og 
eða framkvæma ákveðna hluti til að geta notið upplifunarinnar. Á vissan hátt fer viðkomandi út 
fyrir sitt hefðbundna og inn í hlutverk. Meginmálið er því að vera góð í að sviðsetja aðstæður 
eða afþreyingu í eftirminnilega umgjörð. Upplifun sem gefur aukið virði – er virðisaukandi 
(Pedersen, 2012).

Fyrst og fremst hefur umgjörð frásagnar og þema hönnun tengst afþreyingu, verslun og 
tómstundum en í auknu mæli færst yfir á önnur svið, s.s. borgarskipulag, söfn og hótel (O´Dell, 
2007). Helstu kostir og gallar þess að byggja ferðavöru upp út frá frásögn eða ákveðnu þema 
hafa verið nefndir (Strömberg, 2015). Helstu kostir eru til dæmis, að það setur ákveðna stefnu 
sem rammar inn viðfangsefnið, vöruna, þjónustuna og reksturinn í heild sinni. Það getur  
einfaldað gagnvart nýsköpun og þróun innan þess ramma. Það getur verið ákveðinn segull sem 
skapar fyrstu hughrif eða verið aðdráttarafl og þannig skapað sérstöðu frá annarri sambærilegri 
vöru, þjónustu eða áfangastað. Óbyggðasetrið í Fljótsdal er fjallar um lífsbaráttu Íslendinga fyrr 
á tímum er einstakt og nær áhrifaríkum hughrifum í gegnum heilsteypta frásögn (Óbyggðasetur 
Íslands, 2019). Jafnvel stök frásögn sem hefur ekki bein áhrif á vitsmuni og skilning en fellur 
meira að því að veita áhrifaríkari upplifun, er Skálinn Diner á Egilsstöðum sem hannaður er í 
anda amerísku Diner-anna (Skálinn Diner, 2019).

Helstu gallar sem nefndir hafa verið er hve kostnaðarsamt það er að hanna út frá þema. Það 
getur jafnframt sett ákveðnar skorður, ef sem dæmi margir vinna eftir sama þema getur það 
grafið undan sérstöðu þess að hafa þema. Væntingar neytandans eru að aukast og því gera þeir 
jafnvel enn meiri kröfur til þeirra sem byggja á ákveðnu þema. Betri umgjörð, þjónusta og 
tækni svo dæmi séu tekin. Ef þjónustan er ekki í samræmi við þemað eða annað sem fellur ekki 
að heildarmyndinni getur þemað haft þveröfug áhrif á neytandann (Strömberg, 2015).



20

Mikilvægt er því að vita nákvæmlega á hverju á að byggja, hverju á að miðla, fræða eða koma 
á framfæri og hvað á að sitja eftir af lærdómi, reynslu og upplifun.

Skilningarvit (no. flersanselighet). Upplifun byggir ekki síst á skynjun, þ.e. sjón, heyrn,  
lykt, næmni og bragði. Við hönnun upplifunar er mikilvægt að huga að þessum þáttum og 
með hvaða hætti er hægt að spila á sem flesta þætti hennar. Útsjónarsemi þarf til og að það 
samræmist viðfangsefninu. Í Minjasafni Austurlands er hreindýrasýning þar sem, m.a. eru stutt 
fræðslumyndbönd í gangi sem og hljóðupptökur með frásögnum af hreindýraveiðum og gestir fá 
miðlað í gegnum heyrnartól (Minjasafn Austurlands, 2019). Í Snæfellsstofu fær fólk að handleika 
horn, skinn og stýra eldvirkni á skjá (Vatnajökulsþjóðgarður, 2019). Baðhúsið á Gistiheimilinu 
á Egilsstöðum skartar asparvið úr eigin ræktun, auk þess sem plöntur, dökkir litir og lýsing veita 
notalega og róandi umgjörð (Gistihúsið, 2019). Ef vélahaugur væri fyrir utan gluggana myndi 
ekki vera hægt að ná sömu stemningu. Huga þarf  ávallt að því að heildarmyndin gangi upp og 
samræmist markmiðinu. Styrkleiki ljósa getur spilað inn á upplifun á rýmum sbr. ráðstefnu- og 
tónlistarsölum. Lykt getur gefið vellíðunartilfinningu, sbr. lofnarblóm (no. lavender) eða jafnvel 
ögrað eins og reykingarlykt. Litir spila inn á tilfinningar og geta verið táknrænir, eins og rauður 
fyrir rómantík og ást. Þannig mætti halda lengi áfram.

Andstæður (no. kontrast). Marga dreymir um annan veruleika, allt annað en það hefðbundna. 
Með auknum ferðalögum er heimurinn að minnka og jafnvel allt að verða mjög svipað. Það 
er því ekki eins einfalt núna að finna vöru eða upplifun sem er einstök og fáir aðrir hafa 
upplifað eða eignast. Þörfin og löngunin er þó enn til staðar. Það að geta gist í baðstofu eins 
og í Óbyggðasetrinu getur talist til ákveðinnar andstöðu við hið hefðbundna, sem og að vinna 
í sjálfboðavinnu á lífræna býlinu á Vallanesi (2019) fyrir mat og gistingu eða farið í gegnum 
sýndarveruleika á Skriðuklaustri um tíma fyrri alda (Skriðuklaustur, 2019). Andstæður sem veita 
ákveðna upplifun frá hversdagsleikanum. Einnig er hægt að spila á hið óvænta í hefðbundinni 
skoðunarferð, s.s. að fá inn leikara eða tónlistaratriði, enda í mat á einkaheimili sbr. Meet the 
locals (2019), o.fl. Hafa þarf í huga að uppákoman má ekki vera of fjarri raunveruleikanum 
og lífi viðkomandi. Hið óvænta þarf að hafa tilgang, vera gefandi og á einhvern hátt jafnvel 
ögrandi án þess að skaða viðkomandi andlega eða líkamlega (Pedersen, 2012).

Samsköpun (no. interaksjon, e. co-creation). Með samsköpun er átt við upplifun sem skapast 
með samneyti þátttakenda. Eitthvað sem ekki er í dagskrá en verður til milli fólks og gefur 
upplifun sem aðeins þátttakendur fá notið og geta skapað á staðnum. Þáttur sem skipir mjög 
miklu mál í tengslum við alla upplifun. Allt frá fyrstu kynnum, á meðan notið er og jafnvel eftir 
að komið er heim. Það hvernig við tölum, skrifum, hegðum okkur, leggjum upp samskiptin og 
dagskrána spilar inn í samsköpun. Jafnvel hönnun nærumhverfis getur ýtt undir samsköpun.
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Rannsakandinn Mary Jo Bitners hefur bent á þrjá áfanga er falla að samsköpun og hefur áhrif 
á heildarupplifun (Pedersen, 2012): Sá fyrsti er þegar aðili undirbýr sig við að taka ákvörðun 
um að taka þátt, annar þegar viðkomandi mætir og hittir aðra sem eru líka að fara að njóta 
upplifunarinnar og þriðji á við persónuleg samskipti við stjórnendur og starfsfólk. Áhugavert 
er að skoða sönnunaraðferðir Aristotelesar um Etos, Logos og Patos, eins og Pedersen (2012) 
vitnar til þeirra og koma að gagni til að skýra þetta betur. Etos er viðmót og huglægt mat 
viðtakanda gagnvart þeim sem talar eða skrifar og verður að vera einlægt og trúverðugt. Logos 
vísar í tilgang og rökhyggju sem verða að vera bæði sannfærandi og viðeigandi. Patos höfðar til 
tilfinninga, allt frá hryllings til hamingju, hræðslu til vonar, o.s.frv. Kúnstin er að halda jafnvægi 
þarna á milli til að vekja traust og ákveðinn trúnað á milli aðila. Ef því er náð eru allar líkur á 
að til verði samskiptavídd sem er skapandi og gefandi í senn.

Þegar á heildina er litið er ljóst að huga þarf vel að öllum sex grunneiginleikum við hönnun 
og markaðssetningu ferðavörunnar, samkvæmt Tarssanen og Kylänen (Tarssanen, 2009), 
(Pedersen, 2012). Því hærra sem skorað er á hægri skala upplifunarpýramídans því meiri líkur 
eru á að veita góða, eftirminnilega og jákvæða upplifun. 

2.3.4. Flæði upplifunar

Einn mikilvægur þáttur í verkfærakistu hönnuðar á upplifun afþreyingar er flæðirit í anda 
Aristotelesar um uppbyggingu dramatíkur í leikritum (Pedersen, 2012). Viðburðurinn eða 
afþreyingin er skilgreind í afmarkaða þætti og skráð við hvern þeirra stig væntingar, spennu eða 
þær tilfinningar sem kalla á fram hjá þeim sem tekur þátt.

Með einföldum hætti er hægt að leggja flæðið þannig upp; 1) Kynning: Grunnupplýsingar og 
fyrsta viðmót. 2) Markvissar upplýsingar: Ítarlegri kynning á staðnum og miðlun dagskrár. 
3) Vendipunktar: Þegar farið er frá einum dagskrárlið til annars eða ný upplifun tekur við. 4) 
Óvissa/væntingar: Spenna, eitthvað óvænt eða eftirvænting byggð upp. 5) Niðurstaða: Náðist 
sú upplifun sem byggð var upp. 6) Slökun: Hvernig farið er að því að ljúka flæðinu.

Horft er til þess að byggja upp eftirvæntingu með því að byrja vel, magna upp spennu jafnt og 
þétt og enda svo óvænt og tiltölulega hratt. Þannig megi frekar ná jákvæðari heildarupplifun 
en ef spennan kemur öll fram í upphafi og svo engir aðrir hápunktar eftir það. Hver viðburður 
getur kallað á mismunandi áherslur í flæðinu. Tónleikar byrja oftar en ekki á mjög sterkri og 
áhrifamikilli innkomu því næst kemur ákveðin lægð og svo er aftur byggð upp spenna sem endar 
með hápunkti. Ráðstefnur eru oft á tíðum með nokkuð jafnt flæði en eftirvænting getur skapast 
ef dagskrá er brotin upp, s.s. með pallborði, innleggi frá þekktu áhrifafólki, tónlistaratriðum 
eða verklegum þáttum. Vendipunktum sem gera hið hefðbunda jafnvel enn áhrifaríkara og 
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eftirminnilegra. Tveir punktar skipta megin máli, þ.e. hápunkturinn og hvernig viðburðurinn 
endar (Guðmundur Arnar Guðmundsson, munnleg heimild, 28.01.2019).

Csikszentmihalyi (1990) lýsir fullkominni ánægju og hámarks upplifun sem flæði (e. flow). 
Ánægja er ekki eitthvað sem gerist, eða er hægt að kaupa eða skipa fyrir um. Ánægja er 
ástand sem þarf að undirbúa, rækta og er einstaklingsbundin. Til að ná hámarks upplifun þarf 
okkur að líða eins og við höfum vald á lífi okkar og getum stjórnað eigin örlögum. Í flestum 
tilfellum verður hún til þegar reynt er hið ítrasta á sál eða líkama og af frjálsum vilja til að ná 
einhverjum áfanga sem er erfiður og þess virði að takast á við. Upplifun í gegnum skynfæri og 
tilfinningar getur líka veitt samskonar ánægju og vellíðan að mati rannsakanda sé horft til áhrifa 
af mögnuðum tónleikum eða áhrifaríkri leiksýningu. Manneskjan gleymir stund og stað og lifir 
sig algjörlega inn í það sem hún er að gera. Uppskeran er gleði og vellíðan ekki síst vegna þess 
að viðkomandi átti ekki von á að upplifa eða ná áfanganum. Eftir upplifunina finnst fólki eins 
og það hafi lifað lífinu til fulls, og langar til að upplifa tilfinninguna aftur og aftur.

Flæðirit upplifunar er mikilvægt hjálpartæki ekki einungis til að leggja upp við hönnun heldur 
einnig til að leggja mat á árangur. Til að auka eftirvæntingu, spennu eða gera viðburð eða 
afþreyingu eftirminnilegri er því mikilvægt að skoða flæðirit upplifunar út frá þátttakendunum 
sjálfum. Hvar og hvenær upplifa þeir „Vá“ áhrif, fá gæsahúð, innri sæld eða adrenalínkikk, og 
fellur sú upplifun inn í eðlilegt flæði viðburðarins eða kallar hún á endurskoðun flæðiritsins. 

2.4. Þjónustugæði og væntingar

Á undanförnum árum hefur áhersla á þjónustu aukist. Viðskiptavinurinn er orðinn kröfuharðari 
og vægi þjónustuþátta hefur því aukist í kjölfarið innan fyrirtækja. Góð þjónusta skiptir miklu 
máli, allt frá fyrstu samskiptum í gegnum net, síma eða í beinum samskiptum, þar til viðburður   
er yfirstaðinn. Þáttur sem getur gefið litlum og meðalstórum fyrirtækjum forskot gagnvart 
stærri fyrirtækjum (Stickdorn og Zehrer, 2009). Þjónusta er mikið notað hugtak sem erfitt getur 
verið að útskýra þar sem virði hennar tengist huglægum þáttum, s.s. vellíðan og þægindum. 
Skilgreiningar á þjónustu eiga þó flestar sameiginlegt að lýsa óáþreifanlegu ferli, er felst í 
veittri þjónustu af hendi starfsmanns til að uppfylla þarfir, óskir og væntingar viðskiptavinar 
(Parasuraman, Zeithaml, og Berry, 1985). Það sem einkennir ferlið er óáþreifanleiki (e. 
intangibility), óstöðugleiki (e. Heterogeneity) og óaðskiljanleiki (e. inseparability). Með 
óáþreifanleika er minnt á að þetta er frammistaða en ekki þáttur sem hægt er að mæla, geyma 
eða telja. Þjónustan er óstöðug þar sem hún er breytileg eftir starfsmönnum og er upplifuð á 
mismunandi hátt eftir einstaklingum sem hana þiggja, sem og eftir þeirri vöru eða þjónustu sem 
verið er að veita. Þjónustan er óaðskiljanleg að því leyti að hún er veitt og þeginn á sama tíma. 
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Þessi samskipti eru einstök og ekki hægt að staðla eða endurtaka á sama hátt.

Persónuleg þjónusta byggir á frammistöðu starfsmanna og ræðst af þekkingu á þeirri þjónustu 
sem verið er að veita, hæfni til að upplýsa og bregðast við sem og þjónustulund sem setur 
viðskiptavininn í fyrsta sætið með gleði, kurteisi og hjálpsemi. Hversu vel tekst til fer líka 
eftir þeim aðila eða aðilum sem hana þiggja. Viðskiptavinurinn ákvarðar þjónustugæðin með 
því að bera saman þá þjónustu sem hann bjóst við og þá þjónustu sem hann fékk (Pine og 
Gilmore, 1999). Til að ná meiru en að veita ásættanlega þjónustu þarf að ganga lengra en 
„hvernig stóðum við okkur“ eða „hvað viltu“ yfir í „hvað var eftirminnilegt“ og því þarf að 
sviðsetja hið óvænta (Pine og Gilmore, 1999). Til að auka þjónustugæði er mikilvægt að átta 
sig á væntingum viðskiptavina, í hverju þær felast og með hvaða hætti er hægt að uppfylla 
þær og bæta. Aðeins með því að fylgjast með og spyrja viðskiptavininn er hægt að greina 
þjónustubilið og bæta úr því, þar sem það eru fyrst og fremst væntingar hans sem bera kennsl á 
þau (Parasuraman, Zeithaml, og Berry, 1985).

Þróað hefur verið líkan fyrir gæði þjónustu, GAP (e. The Gaps Model of Service Quality), sem 
vert er að kynna sér. Það hjálpar stjórnendum að greina vanda sem upp getur komið og byggir 
í megin atriðum á fimm þjónustubilum sem þarf sérstaklega að meta (Zeithaml, Bitner, og 
Gremler, 2010). Í fyrsta lagi samsvörun milli væntinga stjórnenda og væntinga viðskiptavinarins 
(GAP 1). Hlusta á viðskiptavininn eða gera kannanir. Í öðru lagi hvernig sýn og væntingar 
stjórnenda endurspeglast í skilgreiningu á þjónustugæðum innan fyrirtækisins (GAP 2). Í þriðja 
lagi samspilsins á milli skilgreiningar á þjónustugæðum og þeirri þjónustu sem veitt er (GAP 
3). Í fjórða lagi hvort veitt þjónusta uppfylli skilgreind markmið og veittar upplýsingar um hana 
(GAP 4). Í fimmta og síðasta lagi hvort væntingar viðskiptavinarins um ákveðna þjónustu séu 
uppfylltar í gegnum fengna þjónustu (GAP 5), sjá mynd 8.

Mynd 8. Gæði þjónustu (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985, bls 44).
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Þetta líkan til mælinga á þjónustugæðum var sett fram árið 1985 af Parasuraman, Zeithaml og 
Berry. Það byggir á ítarlegum viðtölum við stjórnendur fyrirtækja í ólíkum rekstri og fjölda 
viðskiptavina þeirra. Þó að fyrirtækin hafi verið fjölbreytt mátti greina ákveðna þætti sem 
einkenndu mat á þjónustu þeirra. Þannig voru greindar 10 sameiginlegar víddir sem væntingar 
viðskiptavina byggðu á en þó sérstaklega fimm þeirra dregnar út sem taldar voru hafa mest 
áhrif á mat viðskiptavina á þjónustugæðum, þ.e. viðbrögð (svörun), trúverðugleiki, hluttekning, 
áþreifanleiki og áreiðanleiki. Þessir matsþættir leggja grunn að SERVQUAL, sem er þekkt 
aðferð við að meta þjónustugæði með spurningakönnun og viðtölum (Parasuraman, Zeithaml, 
og Berry, 1985; Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2015). 

Áhugavert er í þessu samhengi að rifja upp hugleiðingar Per Strömberg sem segir að til að ná 
jákvæðari heildarupplifun þurfi eftirfarandi að fléttast saman (munnleg heimild 15.11.2018); 1) 
að veita góðar og markvissar upplýsingar, 2) traust myndast milli aðila í gegnum samskipti og 
markvissa leiðsögn og ráðgjöf, 3) að neytandanum sé sýndur áhugi, hann hvattur eða virkjaður, 
4) að veita neytendum viðeigandi og hæfilegar áskoranir, 5) að vera gefandi og virða áhuga og 
kröfur einstaklingsins. Hafa þarf þó í huga að aðstæður einstaklinga, fyrri reynsla og persónulegir 
hagir geta haft áhrif á ánægju viðskiptavinarins (Parasuraman, Zeithaml, og Berry, 1985). 

Hér hefur verið farið yfir fræðilegar áherslur í rannsókninni og helstu kenningar. Þær verða 
nýttar til að greina viðfangsefnin eftir að vettvangsathugun og úttekt fer fram. Horft verður 
á viðfangsefnin út frá þáttum viðburðastjórnunar, grunnstoðum ferðaþjónustunnar og 
þjónustugæðum. Þannig verða skoðaðir þættir sem viðfangsefnin mótast af, miðað við faglega 
þekkingu, reynslu og nærumhverfi áfangastaðarins. Greind er upplifun þátttakenda út frá 
grunnþáttum í upplifunarpýramídanum (sbr. mynd 7) og kenningum Pine og Gilmore, er tengjast 
flokkum og víddum upplifunar (sbr. mynd 6). Rýnt verður þannig í þætti er leggja grunn að 
hönnun upplifunar af fræðslutengdum viðburðum og afþreyingu. Aðrir þættir fræðilega kaflans 
fléttast inn umfjöllunina og dýpka sýn á annars víðfeðmt viðfangsefni. Út frá þessum þáttum 
verða nefnd hér ákveðin leiðarljós er skiptast í umgjörð, samsköpun og upplifun. Mikilvæg 
leiðarljós í mótun og hönnun upplifunar í fræðslutengdri ferðaþjónustu. 
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3. Rannsóknaaðferðir

Rannsóknin beinist að fræðslutengdri ferðaþjónustu. Á vissan hátt er horft á hana með augum 
viðburðastjórans og ferðasala dagsferða. Undanfarin ár hefur rannsakandinn unnið við það að 
skipuleggja fjölmörg námskeið og fagtengdar ráðstefnur. Skipulagningin hefur verið unnin 
af fingrum fram en ekki eftir neinu handriti eða ákveðnum verklýsingum. Þjónustukannanir 
hafa verið lagðar fram sem hafa þó einkum beinst að gæðum námsefnis, umfangi þess og 
kennslumati. Með þessu verkefni er markmiðið að gefa sér tíma til að rýna í þætti er varða 
einkenni og framkvæmd fræðslutengdra viðburða og hvernig rannsakandi og þátttakendur 
upplifa þá í raun. Rannsóknin beinist að þremur viðfangsefnum; ráðstefnunni Með öræfin í 
bakgarðinum, Sælkera- og gönguferð til Ítalíu og heimsókn í gestastofu á Hardangervidda í 
Noregi. Megin tilgangur rannsóknarinnar er að rýna í þætti sem geta bætt eigið verklag við 
mótun fræðslutengdra viðburða og skapað grunn til að ná hámarks hughrifum þátttakenda. 
Rannsóknin byggir á þátttökuathugun (e. participation observation) er fellur innan eigindlegra 
rannsóknaaðferða. Í upphafi var lagt upp með starfendarannsókn (e. action research) er beindist 
alfarið að endurskoðun verklags við námskeiða- og ráðstefnuhald. Á rannsóknartímanum 
breyttust áherslurnar og ákveðið var að vinna með fjölþættari svið fræðslutengdrar ferðaþjónustu 
út frá upplifun. Rannsakandinn fékk tækifæri á rannsóknartímanum að fara í sælkera- og 
gönguferð sem og að heimsækja gestastofna, sem gerði það að verkum að leitað var samþykkis 
leiðbeinanda að taka þau viðfangsefni inn í rannsóknina. Við þessa samþykktu áherslubreytingu 
var horft frá aðferðum starfendarannsóknar yfir í þátttökuathugun sem hentaði rannsóknarefninu 
og endurskoðuðum markmiðum mun betur.

3.1. Eigindlegar rannsóknaaðferðir

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) er yfirheiti yfir aðferðir þar 
sem viðfangsefnið er nálgast á huglægan hátt og gögn túlkuð með orðum. Aðferðirnar beinast að 
innri veruleika, þ.e. að setja sig inn í, skoða og greina; reynslu, upplifun, samskipti einstaklinga 
eða hópa við raunverulegar aðstæður. Það er hvernig hlutirnir virka, hvers vegna, hvað skiptir 
máli, hvað ekki og hvernig væri hægt að gera betur (Bogdan og Biklen, 2007). Rannsakandinn 
er sjálfur miðpunkturinn og rannsóknartækið. Nánara samband er því milli rannsakanda og 
þátttakenda, en með megindlegum aðferðum. Gagnaöflun, túlkun og mat á gögnum er mótandi 
fyrir niðurstöðurnar og eru þær ekki settar fram á tölulegt form, heldur sem texti eða myndir. 
Því er erfitt að endurtaka, hrekja eða staðfesta niðurstöður með tölfræði eins og hægt er með 
megindlegum aðferðum (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013).
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Eigindlegum rannsóknaraðferðum má skipta í þrjá flokka miðað við verklag (Berg, 2001); 
þátttökuathugun (e. participant observation), viðtöl (e. interviewing) og rýnihópar (e. focus 
groups). Í sömu rannsókn eru oft notaðar fleiri en ein aðferð. Eitt af sérkennum eigindlegra 
aðferða, og nýtt er í þessari rannsókn, er að þær byggja á aðleiðslu (e. inductive research) og 
eru leitandi (e. exploratory). Með aðleiðslu er byrjað að afla gagna sem tengjast skilgreindu 
viðfangsefni, þau greind og túlkuð. Gagnaöflunin getur því jafnvel hafist áður en búið er að 
skilgreina hinar eiginlegu rannsóknarspurningar (Berg, 2001). Í framhaldi af túlkun gagnanna 
er sett fram tilgáta eða gögnin tengd við kenningar sem áður hafa verið lagðar fram um 
viðfangsefnið. Aðferðafræðin er leitandi þar sem reynt er að komast að því hvernig hlutirnir eru 
gerðir, hvernig fólk upplifir þá og hvað það er sem skiptir það máli.

Rannsóknin byggir á aðferðafræði í gagnaöflun og úrvinnslu er nefnist þátttökuathugun (e. 
participation observation) þar sem ég sem rannsakandi er jafnframt þátttakandi í þeim aðstæðum 
og viðföngum sem rannsóknin beinist að. 

3.2. Þátttökuathugun

Þátttökuathugun (e. participation observation) er ákveðin aðferðarfræði sem fellur undir 
eigindlegar rannsóknaraðferðir. Með henni er rannsakandinn áhorfandi eða þátttakandi í þeirri 
stöðu eða starfsemi sem viðfangsefnið gengur út á. Megin tilgangur er að skoða, afla upplýsinga 
og þekkingar sem nýst getur til að bæta vinnubrögð og hagræða eða endurskoða verkferla. 
Þannig er þessi aðferðafræði alltaf hagnýt. Til að geta nýtt aðferðina þarf tvennt að koma til. 
Annars vegar einlægur áhugi fyrir því að breyta eða bæta ákveðna stöðu eða starfsemi. Hins 
vegar þarf rannsakandinn að setja sig í hringiðu vettvangsins; verja tíma með hagaðilum og 
greina markvisst stöðuna út frá öllum hliðum (Botterill og Platenkamp, 2012; McNiff, Lomax, 
og Whitehead, 1996). Aðferðarfræðin byggir þannig fyrst og fremst á því að setja sig vel inn 
í viðfangsefnið og hvernig það er framkvæmt, greina áskoranir eða það sem bjátar á og síðan 
finna leið þar sem tilraun er gerð til að samtvinna kenningar við eigin reynslu og þekkingu á 
viðfangsefninu (Berg, 2001). Með aðferðinni er markmiðið að leggja til tillögur og leiðir sem 
bætt geta framkvæmd, aukið jákvæða heildarupplifun af fræðslutengdri ferðaþjónustu. 

Aðferðin eykur þekkingu rannsakandans á viðfangsefninu þannig að hann hefur betri skilning, 
reynslu og faglegra innsæi til að útfæra viðfangsefnið. Aðferðin er að því leyti áhugaverð að án 
lýðræðislegar samvinnu og góðra samskipta og án orsaka og afleiðinga, verða ekki til neinar 
nýjar hugmyndir til að vinna með (Reason og Hilary, 2001). Aðferðin byggir á mannlegum 
samskiptum. Aðferðin býður jafnframt upp á að rannsaka í fyrstu, annarri og þriðju persónu 
(Botterill og Platenkamp, 2012). Rannsakandinn getur í fyrstu persónu miðlað af eigin reynslu 
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og upplifun. Lagt fram niðurstöður í annarri persónu eftir viðtöl, spurningakannanir eða annars 
konar upplýsingaöflun gagnvart viðfangsefninu og samstarfsaðilum. En, jafnframt lagt upp 
með þriðju persónu við verufræðilega greiningu á helstu niðurstöðum og við miðlun þeirra eftir 
að rannsókn lýkur.

Það sem helst má gagnrýna við aðferðafræðina er að hún byggir á raunverulegum viðfangsefnum 
sem ekki endilega eru yfirfæranleg milli verkefna eða vettvanga. Erfitt er jafnframt að sannreyna 
aðferðina til að fá sömu niðurstöðu, líkt og með megindlegar aðferðir (Botterill og Platenkamp, 
2012). Auk þess eru þrír þættir vandmeðfarnir; 1) rannsakandinn vinnur einn á vettvangi og 
vinnur með sína eigin upplifun, kortleggur og safnar gögnum til úrvinnslu og eigin túlkunar, 2) 
rannsakandinn leggur sjálfur fram spurningar og viðtöl og getur með því haft margvísleg áhrif 
á viðmælandann og svör og 3) niðurstöður eru oft settar fram þannig að lesandinn upplifir þær 
sem heilagan sannleika án þess að þær séu nægjanlega vel rökstuddar (Bassey, 1992).

Meginmarkmið þátttökuathugana eru fyrst og fremst samkvæmt McNiff og félögum (McNiff, 
Lomax, og Whitehead, 1996, bls. 8);

•	 að rannsakandinn geti bætt eigin hæfni, reynslu og þekkingu,
•	 að auka fagleg vinnubrögð og bæta verkferla,
•	 að bæta starfsumhverfi og efla tengslanet,
•	 að geta lagt að mörkum til samfélagsins með jákvæðum og virkum hætti.

Tilgangur og markmið þessarar aðferðar er fyrst og fremst að öðlast betri skilning á starfsháttum, 
skoða grundvallaforsendur og viðhorf til að bæta vinnulag, bæta fagþekkingu og fræðilegan 
skilning á viðfangsefninu sem og að greina tækifæri til framþróunar.

Með þátttökuathugun er hægt að beita nær hvaða rannsóknaraðferð sem er við að afla gagna 
og greina þau. Það er ekki skilyrði að rannsóknaraðferðirnar séu eigindlegar. Það hvaða gagna 
er aflað og þá hvaða aðferða er þörf ræðst af þeim sértæku aðstæðum sem þátttökuathugunin 
fer fram í (Berg, 2001). Við þessa þátttökuathugun verður eftirfarandi aðferðum beitt; glósur á 
vettvangi (e. ethnography), spurningakannanir (e. survey) og viðtöl (e. interviews).

3.2.1. Glósur á vettvangi

Glósur á vettvangi (e. ethnography) er aðferð til að safna upplýsingum með því að fylgjast náið 
með aðstæðum, umhverfi, atferli, viðbrögðum, hvað fólk gerir og hvað fólk segir (Berg, 2001). 
Aðferðin er þannig vettvangsathugun sem krefst þess að rannsakandinn gefi sér góðan tíma með 
þeim sem hann er að rannsaka, fylgi eftir í daglegri rútínu og vinnuferlum. Aðferðin getur því lagt 
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til gögn, s.s. texta, ljósmyndir, o.fl. sem mikilvæg eru viðkomandi rannsókn til jafns við ýmsar 
aðrar eigindlegar aðferðir. Ekki síst til að setja sig betur inn í mál eða verkferla og finna lausnir 
eða leiðir til að bæta núverandi þekkingargrunn eða stöðu (Pryke, Rose, og Whatmore, 2003). 
Aðferðina sem slíka er hægt að gagnrýna því það sem vekur athygli rannsakandans byggir að 
jafnaði á hans eigin reynslu og þekkingargrunni. Nánd milli rannsakanda og viðfangsefnis getur 
verið of mikil, hlutleysis ekki gætt og athygli dalað á vettvangi sem getur komið niður á þáttum 
sem gætu skipt máli. Hætta er jafnframt á að þekkingargrunnurinn staðni og verði einsleitur í 
stað þess að byggja ofan á hann og þróa (Botterill og Platenkamp, 2012).

Rannsakandinn byggði glósur sínar á mismunandi útgangsvinklum. Þær mynda þó allar grunn 
fyrir skipulag, fræðslu og upplifun af viðburðum. Notaðar voru glósubækur, ljósmyndir teknar 
á vettvangi og teknir bæklingar eða annað efni sem fram var lagt á hverjum stað og tengdust 
viðfangsefnunum. Rannsakandinn fór inn á vettvang án mikils undirbúnings og skráði sína 
upplifun, þætti sem komu fram í spjalli við einstaklinga er tóku þátt eða voru til staðar og við 
einstaklinga sem komu að skipulagi eða umsjón viðkomandi viðburðar. Jafnframt voru glósur 
skráðar þegar umræða um sambærilega fræðslutengda viðburði vöktu athygli sem vert væri 
að skoða frekar í samhengi við rannsóknaverkefnið. Óskað var leyfis til að taka ljósmyndir   
á vettvangi og fengið góðfúslegt leyfi til að birta þær í verkefninu, ef til þess kæmi, sbr. 
persónuverndarlög (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). Enginn 
hafði neitt á móti því.

Fyrri reynsla, þekking og áhugi rannsakandans leggja línur að rýniþáttum á vettvangi. Glósurnar 
eru aftur á móti skráning rannsakandans á eigin upplifun í núinu, þó stuðningur við þær byggi 
jafnframt á viðbrögðum þátttakenda á vettvangi. Glósurnar munu leggja mikilvægan grunn til 
þess að útbúa vinnuskjöl er tengjast hönnun og framkvæmd fræðslutengdra viðburða. 

3.2.2. Spurningakannanir

Spurningakannanir (e. survey) er aðferð sem mikið er notuð í megindlegum rannsóknum en getur 
líka fallið að eigindlegum rannsóknum. Hér falla þær betur að eigindlegri aðferðafræði þar sem 
þýðið er lítið og spurningarnar almennt opnar. Þær henta vel til að lýsa meginlínum í viðhorfum 
og upplifun fólks. Hægt er að leggja þær fram á mismunandi hátt, s.s. með heimsóknum, á 
vettvangi, í gegnum síma eða á rafrænan hátt (Botterill og Platenkamp, 2012).

Spurningakannanir er hægt að leggja fram sem lokaðar spurningar, hálfopnar og opnar spurningar. 
Lokaðar spurningar hafa staðlaða og fyrir fram ákveðna valmöguleika, s.s. raðspurningar, þar 
sem velja á af línulegum kvarða og valspurningar, þar sem fyrir fram ákveðnir valmöguleikar 
liggja fyrir (Helga Jónsdóttir, 2003). Hálfopnar spurningar byggja á lokuðum spurningum  
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en bjóða upp á að viðkomandi geti tjáð eigin skoðanir með textaskráningu í skilgreinda reiti 
könnunarinnar. Slíkt getur dýpkað enn frekar þekkinguna. Sérstaklega ef ekki er hægt að ná utan 
um alla svarmöguleika eða skilgreina upplifun, viðhorf og skoðun (Botterill og Platenkamp, 
2012).

Opnar spurningar eru fyrir skrifræðu einstaklinga. Aðferðin getur því orðið nokkuð flókin til 
greiningar á misskipulögðum og rituðum texta. Óvíst er jafnframt hvort að viðkomandi sé 
tilbúinn til að gefa sér tíma til að skrifa niður eða tjá sig með þessum hætti. Úrvinnslan getur 
því verið erfið, tímafrek og óljóst með gagnsemi og marktækni (Botterill og Platenkamp, 2012).

Það sem skiptir megin máli við spurningakannanir er að þær mega ekki vera leiðandi, með 
tvöfalda merkingu eða tvöfaldri neitun. Þær þurfa að vera mjög skýrar svo ekki sé hægt að 
misskilja þær, vel orðaðar og efnislega réttar. Þannig að auðvelt sé að vinna úr könnuninni og 
fá eins rétta mynd af stöðunni og hægt er. Ef eitthvað er óljóst eða hægt að misskilja dregur það 
verulega úr gæðum rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003). Hafa þarf í huga að niðurstaðan 
mun einungis veita upplýsingar um viðhorf og upplifun þessa afmarkaða hóps við afmörkuð 
tilvik og ber að túlka með þeim hætti.

Rannsóknarverkefninu til stuðnings var valin sú leið að nýta spurningakannanir til þátttakenda á 
tveimur viðburðum, sjá nánar í viðhengi I.3 og I.5. Kannanirnar byggðu fyrst og fremst á opnum 
spurningum en einnig voru lagðar fram spurningar sem veittu svör á línulegum kvörðum. Opnu 
spurningarnar hentuðu vel þar sem þýðið var ekki stórt og leitað eftir viðhorfum, skoðunum og 
sjónarhornum þátttakenda sem rannsakandinn sjálfur hafði kannski ekki áttað sig á.

Áður en spurningakannanirnar voru lagðar fram fór fram ákveðin kynning. Valin var sú leið 
að kynna rannsóknina með dreifimiða  í ráðstefnugögnum, Með öræfin í bakgarðinum, sjá 
viðhengi I.1. Þar voru jafnframt veittar upplýsingar um rannsakandann og hvernig mætti ná í 
hann í síma eða með tölvupósti ef áhugi væri á að koma einhverju á framfæri eða spyrja nánar út 
í verkefnið. Jafnframt hafði ráðstefnustjóri orð um verkefnið og væntanlega spurningarkönnun. 
Munnleg kynning var aftur á móti viðhöfð meðal ferðafélaga í sælkera- og gönguferðinni þegar 
almenn kynning á hverjum og einum átti sér stað á öðrum degi ferðar. Spurningakannanir voru 
aðlagaðar að hverjum hópi og settar upp í google.forms. Hlekkur inn á könnunina var sendur 
með tölvupósti til þátttakenda, sjá viðauka I.2, I.3, I.4 og I.5. Ekki var krafist innskráningar 
með nafni eða netfangi og því var ekki hægt að rekja svörin beint til þátttakenda. Kannanirnar 
voru sendar út þremur dögum eftir afstaðinn viðburð nema til þátttakenda á ráðstefnunni, sú var 
send út daginn eftir viðburðinn. Tölvupóstinum var ekki fylgt eftir með áminningu um að svara 
könnuninni. Lokað var fyrir mótttöku svara 15 dögum frá útsendingu póstsins. Þrjár kannanir 
voru sendar út:
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1. Til 35 þátttakenda á ráðstefnunni, Með öræfin í bakgarðinum. Svarendur 17.
2. Til 9 fyrirlesara er komu að ráðstefnunni. Svarendur 6.
3. Til 10 ferðafélaga í sælkera- og gönguferðinni til Toskana. Svarendur 10.

Spurningakannanirnar voru ekki sendar til skipuleggjenda ráðstefnunnar og ferðarinnar. 
Upplýsingum frá þeim var aflað með öðrum hætti. Allur texti sem einkenndur er innan 
gæsalappa í niðurstöðunum kemur orðréttur frá ferðafélögum eða ráðstefnugestum í gegnum 
spurningakannanirnar sem lagðar voru fyrir þá.

Með þessum spurningarkönnunum fengu þátttakendur tækifæri til að tjá sig um viðburðina og 
rannsakandinn fékk viðbótargögn til að fanga viðhorf þeirra gagnvart skipulagi og upplifun  
af viðburðinum. Þó þýðið hafi verið lítið og afmarkað ofangreindum hópum var hægt að 
fanga upplifun, skoðun og viðhorf þeirra til skilgreindra viðfangsefna, til stuðnings glósum 
rannsakandans á vettvangi. 

3.2.3. Viðtöl

Viðtöl (e. interviews) er aðferð þar sem rannsóknargagna er aflað með beinum orðaskiptum 
rannsakanda og viðmælanda (Botterill og Platenkamp, 2012). Leitað er eftir þekkingu og 
skilningi sem þróast hefur út frá ákveðnum forsendum, s.s. menningu, reynslu, færni, venjum 
og siðum. Á það bæði við um rannsakandann og þátttakendur. Samskipti þeirra á milli byggja á 
samspili hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga.

Viðtöl geta verið með mismunandi hætti, s.s. stöðluð eða óstöðluð einstaklingsviðtöl og viðtöl 
í gegnum rýnihópa (Helga Jónsdóttir, 2003). Þessi aðferðarfræði hentar rannsóknarverkefninu 
ágætlega, þar sem verið er að leita upplýsinga um upplifun, viðhorf, reynslu og skoðanir. Hægt 
er að aðlaga þema og viðfangsefni við ákveðna aðila og móta spurningar jafnóðum og viðtalið 
á sér stað til að fylgja því frekar eftir. Jafnframt er hægt að hafa meiri stjórn á viðtölunum með 
því að leggja ákveðnar spurningar fram og dýpka með opinni spurningu í framhaldi en leita 
svo aftur í grunnspurningarnar. Mikilvægt er að hafa gagnrýna hugsun og meta sannleiksgildi 
viðmælandans (Botterill og Platenkamp, 2012). Viðkomandi getur farið með rangt mál, hafa 
misskilið eitthvað eða greint frá óljósum fullyrðingum frá þriðja aðila. Jafnframt getur verið 
hætta á mistúlkun þegar viðtöl fara fram á öðru tungumáli. Markmið með viðtölunum þurfa að 
vera skýr og túlkun byggja á gagnrýnum skilningi.

Rannsakandinn þarf líka að temja sér ákveðið verklag við að kynna tilgang viðtalsins og leggja 
sig fram við að skapa þægilegt andrúmsloft þannig að viðmælandanum líði vel og sé tilbúinn 
að taka þátt í viðtalinu. Fjölmargar útfærslur eru á viðtölum en mikilvægt er að skrá þau eða 
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taka upp, og greina niðurstöðurnar. Úrvinnsla getur verið tímafrek og því ætti aldrei að vanmeta 
þann tíma sem ætlaður er í þá vinnslu. Mikilvægt er fyrir rannsakandann að fullvissa sig um 
að hann hafi skilið meginatriði samræðna með sama hætti og viðmælandi án þess að þröngva 
túlkun rannsakandans upp á þátttakandann. Slíkt er mikilvægt til að túlka og vinna gögnin 
(Helga Jónsdóttir, 2003). Í lok samtals er því mikilvægt að draga saman helstu efnisatriðin og 
athuga hvort viðkomandi er sammála túlkun rannsakandans og hvort hann hafi einhverju við 
samantektina að bæta.

Þar sem um þátttökuathugun er að ræða út frá þremur ólíkum viðburðum var ekki um að ræða 
stöðluð viðtöl, heldur opin viðtöl. Óskað var samþykkis viðmælenda í öllum tilvikum um að fá 
leyfi til að nota gögnin fyrir rannsóknina en óskað var sérstaks leyfis frá fjórum aðilum til að 
taka upp viðtöl með upptökutæki í farsíma. Þau viðtöl tengdust öll heimsókn að Skinnarbu, þ.e. 
í gestastofu þjóðgarðsins og í hreindýrasetrið (Villrein senter):

19.11.2018 Starfsmaður hreindýrasetursins í Skinnarbu.
21.11.2018 Starfsmaður og fræðslufulltrúi gestastofunnar á Hardangervidda, Skinnarbu.
21.11.2018 Starfsmaður nr 2 hjá gestastofunni á Hardangervidda, Skinnarbu.
21.11.2018 Stjórnarmaður gestastofunnar á Hardangervidda, Skinnarbu.

Í öllum tilvikum voru auk þess minnispunktar skráðir. Í upphafi fór fram kynning á 
rannsakandanum og verkefninu. Því næst var farið fram á leyfi fyrir því að taka upp og nýta 
upplýsingarnar. Í framhaldi var upptökutæki farsímans sett í gang. Viðtölin tóku um 30-90 
mín. Viðtölin teljast opin og fengu að flæða í anda hefðbundinna samtala. Þegar þögn varð 
leitaðist rannsakandinn við að koma fram með nýjan vinkil á efnið, eða spurningu til að skerpa 
á svörum, dýpka sýn og skilning á viðfangsefninu. Allir aðilar veittu upplýst og góðfúslegt leyfi 
en lagt var upp með að nafngreina ekki einstaklingana heldur leggja áherslu á lærdóminn sem 
draga mætti af sýn og reynslu þeirra. Samþykktu þeir jafnframt að gefa leyfi fyrir nafnlausum 
tilvitnunum ef til þess kæmi. Rannsakandi lofaði annars að óska eftir sérstöku samþykki ef 
vitnað yrði beint í viðkomandi aðila. Hafa þarf í huga nýleg lög um persónuvernd (Lög um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). Úrvinnsla viðtalanna fór þannig fram 
að rannsakandi bar saman glósur sínar við upptökurnar og dró út helstu áhersluþætti er gætu 
nýst miðað við markmið rannsóknarinnar. Aðeins er vitnað í viðmælendur og er það þá  útskýrt 
í texta sbr. upplýsingar um viðmælendur hér að ofan.

Viðmælendahópurinn hafði mismunandi aðkomu að viðfangsefninu, því var ekki um staðlaða 
úrvinnslu viðtalanna að ræða. Vinnslan byggðist fyrst og fremst á því að draga fram þá þætti 
sem nýst gætu rannsakandanum beint í tengslum við skipulag viðburða, fyrirkomulag fræðslu 
og er varðar upplifun af fræðslutengdum viðburðum.
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4. Niðurstöður

Lærdómur rannsóknarinnar byggir á þremur mismunandi viðfangefnum er öll tengjast 
fræðslutengdri ferðamennsku. Í fyrsta lagi ráðstefna, Með öræfin í bakgarðinum, þar sem 
rannsakandi fékk að fylgjast náið með undirbúningi og framkvæmd. Í upphafi var litið á þann 
viðburð sem megin viðfangsefni rannsóknarinnar og er hann því umfangsmeiri en hinir tveir. Í 
öðru lagi sælkera- og gönguferð til Ítalíu þar sem rannsakandi var einn af þátttakendunum. Í þriðja 
lagi heimsókn í gestastofu og hreindýrasýningu þjóðgarðs í Noregi. Þar horfir rannsakandinn 
á aðstöðuna út frá sjónarhorni nemenda sem þangað sækja í hópum og fá undirbúna dagskrá á 
vegum gestastofunnar.

Með því að verja tíma í hringiðu vettvangsins, sem þátttakandi, áhorfandi og spyrill, er hægt 
að greina og lýsa framkvæmd, útskýra atburð og nánari útfærslu. Einnig að greina frá eigin 
tilfinningum af því að taka þátt og túlka viðbrögð annarra í sömu upplifun. Í framhaldi verður 
hægt að rýna í framkvæmdina og mögulega greina leiðir til úrbóta eða draga það fram sem vel 
tókst til með í tengslum við kenningar og eigin reynslu.

Rannsakandinn skráði það sem við honum blasti og hann upplifði með aðferðum sem áður hafa 
verið kynntar. Fyrst og fremst var því stuðst við ritföng, myndavél og hljóðupptökutæki. Farið 
var í ferðirnar áður en lagst var yfir kenningar er varðar upplifun af viðburðum og afþreyingu. 
Leitast er hér við að lýsa viðfangsefnunum og rýna sérstaklega í þrjá þætti. Í fyrsta lagi er varðar 
viðburðinn sjálfan, skipulag og framkvæmd. Í tengslum við þá vettvangsvinnu var lagður 
grunnur að vinnuskjölum, sjá í viðauka II.1 Minnispunktar fyrir fararstjóra og viðauka II.2 
Skipulagning á ráðstefnum. Í öðru lagi um fræðslugildi og miðlun fræðslu, sjá auk þess viðauka 
II.3 Framkvæmd ráðstefnu. Í þriðja lagi að lýsa upplifun af þátttökunni. Því tengdu voru unnin 
vinnuskjöl er finna má í viðauka II.4 Gátlisti fyrir úttekt á viðburði og II.5 Þjónustukönnun á 
fræðslutengdum viðburðum. Hér á eftir verður gerð grein fyrir viðfangsefnum rannsóknarinnar.

4.1. Ráðstefna

Rannsakandi fékk að fylgjast með skipulagningu á tveggja daga ráðstefnu á vegum 
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Austurlandi á vormánuðum 2018. Umsjónaraðili hér 
eftir nefndur viðburðastjóri. Ráðstefnan bar yfirskriftina; „Með öræfin í bakgarðinum“ – Um 
tengsl hálendis og samfélags á Austurlandi, og var haldin daganna 24.-25. maí á Hótel Héraði 
á Egilsstöðum. Ráðstefnan var unnin í samvinnu við Söguslóðir Austurlands, Náttúrustofu 
Austurlands, Minjasafn Austurlands, Vatnajökulsþjóðgarð/Snæfellsstofu og Óbyggðasetur 
Íslands. Á ráðstefnunni fluttu erindi tíu vísindamenn á sviði raun-, félags- og hugvísinda sem 
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stunda rannsóknir eða hafa starfað að verkefnum sem tengjast öræfum Austanlands, náttúrufari 
þeirra, nýtingu og verndun. Þar var einnig fjallað um tengsl náttúru og menningar; um samband 
samfélags og öræfanna, og um þjóðgarðinn og nærsvæði hans. Ráðstefnunni var ekki síður 
ætlað að koma á framfæri þekkingu heimamanna á sambúðinni við öræfin í gegnum tíðina  
og skapa vettvang fyrir samræðu milli vísindamanna og heimamanna um efnið. Vettvangsferð 
var hluti dagskrár seinni daginn. Farið var á valda staði við rætur hálendisins. Leitað var 
samstarfs við Snæfellsstofu, Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri og Óbyggðasetur í Fljótsdal. 
Skoðunarferðin náði einnig til valinna útsýnisstaða uppi á hálendinu þar sem veður var hagstætt 
til útsýnis. Ráðstefnuhald greiddi gistingu og ferðir fyrirlesara sem komu úr öðrum landshlutum 
og veitingar allra fyrirlesara allan ráðstefnutímann. Aðrir ráðstefnugestir greiddu sjálfir fyrir 
sig. Bent var á leiðir í þeim efnum á Egilsstöðum og fólk hvatt til þess að vera tímanlega með 
að bóka gistingu og flug ef þess þyrfti. Styrktaraðilar ráðstefnunnar voru Uppbyggingasjóður 
Austurlands, Samfélagssjóður ALCOA Fjarðaáls og Samfélagssjóður Landsvirkjunar. Þakkir 
fékk líka Fljótsdalshérað fyrir stuðning við starfsemi Rannsóknasetursins. Alls sóttu rúmlega 
50 manns ráðstefnuna.

4.1.1. Almenn lýsing

Áhugavert var að fylgjast með undirbúningi ráðstefnunnar. Þema ráðstefnunnar byggði á megin 
verkefnum Rannsóknasetursins síðustu ár og óskað var eftir erindum er féllu að því þema. 
Viðburðastjóri vann því hugmyndina og útfærði. Á haustmánuðum var lögð mikil vinna í að 
sækja um styrki til að halda ráðstefnuna, þ.e. til að kosta vinnu við undirbúning, húsnæði, 
ferðir, gistingu og uppihald fyrir fyrirlesara, fjölföldun ráðstefnugagna og til að markaðsetja 
ráðstefnuna. Þeir sjóðir sem komu til greina fyrir þennan 
viðburð höfðu umsóknafresti í október og nóvember. 
Úthlutað var úr stærsta sjóðnum, Uppbyggingarsjóðnum, 
um mánaðamótin janúar/ febrúar. Um hálfu ári áður en 
fræðsluviðburðurinn var haldinn. Í reynd, var búið að 
leggja fram áætlun árið 2014 um að halda ráðstefnu 
árið 2018. Dagskrá hennar kom þó síðar og var 
aðallega skipulögð af viðburðastjóra. Hugmyndin hafði 
verið borin undir nokkra en ekki var skipaður neinn 
formlegur undirbúningshópur eða verkefnastjórn fyrir 
viðburðinn. Rannsakandi fékk að hitta viðburðastjórann 
reglulega þar sem farið var yfir fyrirkomulag og 
framkvæmd, skipst á hugmyndum og spáð í þá þætti 
sem huga bæri að. Meginmarkmiðið var að kynna þau 
rannsóknaverkefni sem höfðu verið í gangi á svæðinu 

Einkenni viðburðar:

Tveggja daga fagráðstefna 
með vettvangsferð.

Meðvitaður ásetningur með 
töluverðum undirbúningi og 
ákveðnum markmiðum.

Ráðstefnusalur í bland við 
náttúruskoðun og heimsóknir 
til stofnana/fyrirtækja.

Mynd 9. Einkenni ráðstefnu.
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innan mismunandi vísindasviða og tengjast öll, með einum eða öðrum hætti, Fljótsdalshéraði og 
Fljótsdal. Markhópurinn var fræðasamfélag viðkomandi greina, ferðaþjónustan og áhugasamir 
heimamenn. Höfðað var því til starfs- og áhugasviðs viðkomandi aðila.

Innviðir á Fljótsdalshéraði eru nokkuð góðir gagnvart ráðstefnu- og fundarhaldi. Leitað var tilboða 
til tveggja hótela á Egilsstöðum sem hafa góða ráðstefnusali og bjóða fram veitingaþjónustu. 
Gengið var út frá að um 30 manns myndu sækja ráðstefnuna. Tilboðin voru áþekk að krónutölu 
en fagleg uppsetning á tilboði og viðbótarupplýsingar um þjónustu réði vali. Á Hótel Héraði 
er allt til staðar fyrir fjölmenna fundir og ráðstefnur. Herbergin eru um 60, þrír fundarsalir sem 
taka um 12-120 manns í sæti, bar og veitingasalur. Þráðlaust net og góð þjónusta við tæknimál 
ef þess er sérstaklega óskað.

Miklar vangaveltur voru um val á dagsetningum. Ljóst var að dagskráin næði yfir tvo daga. Valið 
stóð fyrst og fremst á milli þess að vera með hana á föstudegi og laugardegi eða fimmtudegi 
og föstudegi. Þegar búið var að finna heppilega dagsetningu langt fram í tímann kom í ljós 
að sveitarstjórnarkosningarnar áttu að fara fram á laugardeginum 26. maí. Því var ákveðið að 
velja fimmtudag og föstudag, í stað laugardagsins. Hótelið bauð þó upp á að þátttakendur sem 
gistu gætu fengið frí aukanótt og verið því fram á laugardaginn á Egilsstöðum. Þannig gætu 
þátttakendur sem koma að nýtt ferðina betur með því að samtvinna vinnu og frí austur á land. 
Enda margir farnir að nýta kostaðar vinnuferðir betur með því að lengja ferðir og bjóða maka 
með til að gera sér dagamun. Hótelið bauð auk þess aukanótt á tilboðsverði til ráðstefnugesta 
sem gerði þessa tilraun áhugaverða. Ákveðið var í upphafi að streyma ekki út ráðstefnuna, þó 
tæknilega hefði verið hægt að gera það.

Til þess að gera sér betur grein fyrir fjöldanum var ákveðið að opna fyrir skráningar í gegnum 
google.forms, þ.e. fullt nafn, stofnun (valfrjálst), símanúmer og hvort viðkomandi vildi taka 
þátt í vettvangsferðinni 25. maí eða ekki. Þannig var lagt upp með tvo aðskilda dagskrárliði 
ráðstefnunnar. Mikilvægt var að fá upplýsingar um fjöldann í vettvangsferðina, ekki síst upp á 
rútur að gera. Til staðar voru á svæðinu 18-40 manna rútur og því hefði þurft að endurskipuleggja 
fyrirkomulagið ef fjöldinn hefði kallað á tvær rútur. Í umræðunni var því að fá mögulega tvo 
leiðsögumenn eða reyna að finna leið til að tengja kerfi á milli þeirra þannig að fólk fengi sömu 
kynningu óháð í hvaða bíl það væri í. Ekki kom þó til þess.

Ráðstefnan var fyrst og fremst auglýst með beinum tölvupóstsendingum til valinna stofanna, 
sérfræðinga og áhugahóps um Söguslóðir Austurlands. Auk þess var stofnaður viðburður á 
samfélagsmiðlinum, fésbók (e. facebook) sem var deilt út og upplýsingum komið á framfæri  
í gegnum heimasíðu Rannsóknasetursins. Auglýsing birtist í Dagskránni og fór á öll heimili 
á Austurlandi. Viðburðastjóri kom auk þess fram í útvarpsviðtali á RÚV 1 og greindi frá 
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ráðstefnunni. Miðað við könnun sem var gerð meðal þátttakenda um hvaðan þeir fréttu af 
ráðstefnunni varð niðurstaðan eftirfarandi (svarhlutfall 48%): 47,1% auglýsing sem viðburður 
á fésbókinni, 23,5% sáu auglýsingu í Dagskránni, 17.6 % fengu tölvupóst. Samkvæmt könnun 
til fyrirlesara sögðu flestir að viðburðastjóri hefði haft beint samband við þá í gegnum síma með 
boð um að taka þátt í viðburðinum. Einn sagðist hafa fengið tölvupóst og annar hafði fengið 
ábendingu um viðburðinn í gegnum vin og í framhaldi sett sig í samband við viðburðastjóra. Í 
framhaldi fóru öll samskipti fram í gegnum tölvupóst.

Tímasetning á upphafi ráðstefnu var sett kl. 9:30 fyrri daginn. Miðaðist sú tímasetning við 
flugáætlun Air Iceland Connect til Egilsstaða frá Reykjavík. Vélin lenti um kl. 9:00 og fólk hafði 
þá tíma til að koma sér á hótelið. Hægt var að taka bílaleigubíl eða leigubíl. Viðburðarstjóri 
sótti fyrirlesarana sem komu með flugi frá Reykjavík á Egilsstaðaflugvöll, auk þess sem 
sambýlismaður viðburðarstjóra kom einnig að dagskrá ráðstefnunnar fyrir hönd Söguslóða 
Austurlands og var mjög virkur er kom að framkvæmd ráðstefnunnar. Hann var jafnframt með 
fyrirlestur á ráðstefnunni og leiðsögumaður í vettvangsferðinni.

Með það í huga að fá góða fyrirlesara austur á land var markvisst tekin sú ákvörðun að þjónusta 
þá vel. Verkefnastjóri sá því um að bóka flug og gistingu, sá um flutning á milli staða, veitingar 
og passaði þannig alveg upp á þá eins og um skipulagða ferð væri að ræða fyrir ferðamenn. Allt 
kostað með styrkjum. Á vissan hátt var litið á þetta sem gulrót til að fá áhugaverða fyrirlesara 
á svæðið og það virkaði mjög vel. Allir sem leitað var til sögðu strax já. Einn komst ekki 
á umsömdum tíma vegna óvænts atviks, en dagskrárliðum var breytt þannig að viðkomandi 
komst að síðar án mikilla vandkvæða. Erindin voru að jafnaði 40 mín en nokkur þeirra voru 
20 mín. Allir héldu sér innan tímamarka. Stjórnun ráðstefnunnar var skelegg og þátttakendur 
og gestir virtu þann ramma sem upp var settur. Tími gafst að jafnaði fyrir 2-3 fyrirspurnir. Í 
lok fyrri dags sátu allir fyrir svörum og skapaðist umræða um efnið. Sú umræða var líka óvænt 
brotin upp með frumortu ljóði sem vakti kátínu meðal fólks. Andrúmsloftið var því afslappað 
og allir tilbúnir að tjá sig að því er virtist.

Þegar spurt var um ábendingar frá þátttakendum um ráðstefnudagskrána kom frá einum að 
„miða ætti lengd erinda við 10 mínútur“ og annar að „einn dagur eða eftirmiðdagur gæti dugað“ 
fyrir svona ráðstefnu. Fleiri voru þó jákvæðir og nefndu „góð(a) lengd á erindum“, „..tíminn 
sem fyrirlesarar höfðu var rúmur þannig að það var oftast smá tími til umræðna“ og „góð 
tímalengd á erindum 40 er passlegt fyrir fræðandi erindi eins og var á ráðstefnunni“. Undir það 
tóku fyrirlesararnir sem svöruðu, m.a. „..best var að fyrirlesarar fengu góðan tíma“ og „ gert var 
ráð fyrir rúmum tíma fyrir fyrirlesarana sem gerði það að verkum að fyrirlesarar áttu auðvelt 
með að koma efninu frá sér án þess þó að fyrirlestrarnir yrðu of langir og andrúmsloftið var 
afslappað“. Tveir komu með hugleiðingu um að hafa erindin styttri en jafnframt komu þeir inn 
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á það að þá hefði verið hætta á að þeir hefðu ekki geta komið efninu almennilega til skila og 
hætta hefði verið á að tímastjórnunin hefði reynst erfið. En, almenn ánægja var með hversu  vel 
gekk að halda dagskránni og hversu fróðleg og góð erindin voru. Það kom jafnframt mörgum 
verulega á óvart hversu miklar rannsóknir hefðu átt sér stað á svæðinu sem heimamenn vissu 
lítið um. Um ákveðna uppgötvun var að ræða. Erindin voru fræðileg, áhugaverð og vel fram 
sett og skiljanleg almenningi.

Engin kaffipása var fimmtudagsmorguninn milli kl. 9:30 til 11:40 en hægt var að standa upp og 
ná í molakaffi og te. Á borðum voru vatn og hnetur. Eftir hádegi var aðeins ein 20 mín.  pása 
á milli kl. 13:00-16:30. Í þeirri pásu var einungis veitt molakaffi og te. Aðeins komu þó tvær 
ábendingar um að æskilegt hefði verið að hafa annars vegar „..aðgang að smá ávöxtum fyrir 
hádegi“ og „…mig vantaði eitthvað gott með kaffinu!“. Fleiri höfðu þó orð á því á staðnum að 
eitthvað hefði vantað með síðdegiskaffinu.

Í framhaldi af ráðstefnuhluta fyrri dags var boðið upp á göngutúr í ágætis veðri frá hótelinu að 
Minjasafni Austurlands, í ca. 550 m frá hótelinu. Þar var boðið til eins og hálfs tíma móttöku. 
Safnstjóri greindi frá hreindýrasýningu sem viðburðastjóri átti heiðurinn af að setja upp á sínum 
tíma. Fór hún vel yfir þá sögu sem og annað sem er til sýnis á safninu. Boðið var upp á létta 
drykki, bjór, hvítvín og rauðvín. Fólk var almennt rólegt og naut þess að gefa sér tíma til að 
skoða, lesa, hlusta og horfa á fræðslumynd. Auk þess að spjalla saman í ró og næði. Áhugaverð 
og góð samskipti áttu sér stað þar sem einstaklingar virtust jafnvel gera í því að fara á milli og 
ræða við hvert annað, ekki aðeins þá sem þeir þekktu vel. Umræðan var að megin hluta tengd 
viðfangsefni ráðstefnunnar, hreindýrum og sérstöðu Austurlands. Einstök samvera sem náði að 
þjappa hópnum saman. Eftir þetta fóru flestir til síns heima eða á hótelið. Nokkrir gestir fóru 
saman út að borða í nágrenni hótelsins.

Mynd 10. Frá ráðstefnunni, Með öræfin í bakgarðinum, á Hótel Héraði.
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Ein ábending barst til rannsakandans í gegnum uppgefið símanúmer. Það var frá einstaklingi 
sem hafði mætt á ráðstefnuna en eftir lestur ráðstefnugagna rokið á dyr. Ástæðunni vildi hann 
koma á framfæri, þ.e. hann hafði séð auglýsingu um áhugaverða ráðstefnu, mætt, en svo tekið 
eftir því að Landsvirkjun og ALCOA hefðu styrkt viðburðinn. Hans prinsipp væri að taka ekki 
þátt í neinu sem hefði stuðning frá þessum fyrirtækjum. Tekið skal fram að auglýsingar um 
styrktaraðila fylgdu öllum auglýsingum um viðburðinn, en viðkomandi hafði ekki tekið eftir 
því. Einn hafði auk þess haft samband við viðburðastjórann og sagðist hafa mætt en auglýsingar 
um viðburðinn fóru fram hjá honum.

Önnur sending barst í gegnum netfang rannsakandans og hljóðaði þannig, „Vel auglýstur 
viðburður í héraði manna á milli og í netheimum þar sem ég frétti fyrst af þessu. Ráðstefnan 
rann ljúft og héldu fyrirlesarar sig vel við tímamörk og stjórnun var til fyrirmyndar. Erindin 
voru tengd þó ólík væru. Heimsóknin í safnahúsin braut upp daginn og var góð leið til að leyfa 
fólki að sína á sér aðrar hliðar“.

Fyrir utan aðstöðuna á Hótel Héraði var í vettvangsferðinni komið við á Skriðuklaustri 
- Gunnarsstofnun. Áfangastaðurinn er í um 39 km frá Egilsstöðum, ekið í gegnum 
Hallormsstaðaskóg og fram hjá Hengifossi. Aðstoðarmaðurinn sá um leiðsögnina og greindi 
frá Hrafnkelssögu Freysgoða, helstu bæjum, náttúrufyrirbærum og sagði skemmtisögur úr 
sveitinni. Frásögn sem gaf vart næði til að spjalla við sessunaut en tengdist því sem fyrir augum 
bar og féll ágætlega að viðfangsefnum ráðstefnunnar.

Skriðuklaustur er sögufrægur staður og veitingahlaðborð Klausturkaffis, með austfirskum 
krásum, mjög rómað af þeim sem til þekkja. Um 50 manns komast þar í veitingasalinn sem er 
tví- til þrískiptur með sólstofu og góðu útisvæði, sem vel er nýtt á sumardögum. Aðgengi er 
þó ekki sérlega gott fyrir hreyfihamlaða en með stuðningi og bráðabirgðalausnum gengur það. 
Þarna var snædd súpa og meðlæti. Athygli vakti matseðill veitingastaðarins þar sem byggt er á 
austfirskum krásum og hráefni úr nærumhverfi. Mikil ánægja var með bragð og gæði matarins. 
Neðan undir Skriðuklaustri hefur verið unnið að merkilegum uppgreftri sem er vel sýnilegur og 
upplýsingaskilti við. Að beiðni hópsins var breytt út af dagskrá og gefinn tími til að ganga niður 
að uppgreftrinum. Göngustígur liggur að útsýnisstað þar sem mjög vel sést yfir svæðið. Veðrið 
var fínt og því dásamlegt að viðra sig, fá upplýsingar um svæðið og njóta þess að teygja úr sér, 
fræðast og ræða saman.

Í göngufæri við Skriðuklaustur er Snæfellsstofa sem heimsótt var næst. Sumir gengu þangað á 
meðan aðrir tóku rútuna. Þar fór fram kynning á starfsseminni, einkum á fræðsluþætti gestastofunnar 
þar sem nýlega hefur verið samþykkt heildræn fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Í 
Snæfellsstofu er gengið út frá Veraldarhjólinu sem fjallar um hringrás og mótun náttúrunnar 
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og áhersla lögð á samspil gróðurfars og dýralífs á austursvæði þjóðgarðsins. Sýningin miðast 
fyrst og fremst við að börn geti snert, lyktað og prófað sig á ýmsum sýningarmunum. Þar er fín 
aðstaða til að taka á móti hópum og aðgengileg hreyfihömluðum. Rúmgott móttökurými og fín 
salerni. Aftur á móti voru stólar og borð í lægri kantinum. Ekki var nægur fjöldi stóla fyrir alla 
í hópnum. Eitt rými er hægt að afmarka fyrir minni hóp en annars er rýmið einn geimur og í 
því er sýningarsalur, minjagripaverslun og þjónustuborð. Þátttakendur dáðust að byggingunni, 
sýndu fræðslustarfi Snæfellsstofu áhuga sem og sýningunni sjálfri.

Næsti viðkomustaður var Óbyggðasetur Íslands. Staðurinn er margverðlaunaður fyrir nýsköpun 
og áhugavert framtak innan ferðaþjónustunnar. Tekið var vel á móti hópnum með áhrifaríkri 
frásögn um staðinn, sögu og tilurð sýningarinnar. Byrjað var úti við aðkomu staðarins og haldið 
inn á baðstofuloft þar sem fólk settist niður. Eftir það var hópnum tvískipt og gengið í gegnum 
sýningarsalina með leiðsögn. Byrjað var þannig með hópana á sitthvorum staðnum. Að lokum 
var sest niður með kaffi og bakkelsi í eldhúsrými og stofu, sem hver og einn greiddi fyrir. 
Þétt var setið enda ekki margir sem komast að í einu. Staðarhaldarar klæddir í samræmi við 
frásögnina sem Óbyggðasetrið heldur á lofti. Framkoma aðdáunarverð og tilsvör greinagóð og 
upplýsandi. Almenn ánægja var með heimsóknina og kom mörgum á óvart hversu vel hefur 
tekist til og hversu vel er greint frá og upplýsingum komið á framfæri, í gegnum hljóð, texta, 
kvikmyndir og hluti sem má handfjatla. Sýning sem er faglega unnin, höfðar til allra skynfæra, 
er einstök í sinni röð og trúverðug.

Þaðan var haldið upp á hálendið í áttina að Kárahnjúkum. Ekki var farið alla leið enda hafði 
tíminn liðið. Áð var við útsýnisstað þar sem upplýsingaskilti eru um umhverfið sem við blasir 
og um framkvæmdirnar við Kárahnjúkavirkjun. Leiðsögumaðurinn greindi frá og áður en 
haldið var til baka var boðið upp á bjór. Það kom mjög á óvart og lífgaði skemmtilega upp á 
hópinn. Síðan var snúið við og haldið heim á hótel. Heimferðin var stíluð inn á að fólk gæti náð 
kvöldvélinni suður, þ.e. að mæta á flugvöllinn um kl 18:20. Fyrirlesurum hafði þó verið boðið 
út að borða á Gistihúsinu á Egilsstöðum og þangað fór um helmingur hópsins. Eftir það keyrðu 
þeir norður eða tóku morgunflug daginn eftir.

Þegar fyrirlesarar voru spurðir að því hvort þeir hefðu verið vel upplýstir um skipulag 
viðburðarins og hvers væri ætlast til af þeim voru allir sem svöruðu mjög jákvætt. Einn sagði 
„…þó fannst mér einhvern tíman óljóst hvað ráðstefnan byði fyrirlesurum upp á í mat.“ Aðrir 
svöruðu „Allt var skýrt og til fyrirmyndar“ eða „já, þetta var allt á hreinu“.

Ekkert ráðstefnugjald var tekið en greitt var fyrir máltíðir. Einn þátttakandi nefndi sérstaklega 
að það hefði vakið mesta athygli hans að „ráðstefnan var ókeypis“. Þátttakendur voru spurðir 
að því hvað þeir hefðu verið tilbúnir til að greiða í ráðstefnugjöld. Flestir voru tilbúnir að greiða 
2000 kr og um 5000 kr fyrir ráðstefnu og vettvangsferð.
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4.1.2. Fræðslugildi

Fræðslugildi viðburðarins byggir ámiðlun á niðurstöðum rannsókna sem tengjast Fljótsdalshéraði 
og Fljótsdal og lúta að einkennum svæðisins, auðlindum þess og mannvist. Auk þess sem 
þekking heimamanna fékk notið sín og var ágætis tenging til að raungera umhverfið og tengja 
við hinn vísindalega grunn í gegnum fyrirspurnir og umræður.

Í markaðssetningu ráðstefnunnar var höfðað til einstaklinga út frá fag- og áhugasviði, með það í 
huga að efla skilning og þekkingu á viðfangsefnunum, og vekja athygli á Austurlandi. Fræðslan 
var bundin stað og stund, með skilgreindu upphafi og enda, án þess að vera hluti af skilgreindu 
námi innan menntastofnanna. Eina tengingin við menntakerfið tengdist þeirri stofnun sem hana 
hélt, þ.e. Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Austurlandi. Auk þess sem flestir fyrirlesararnir 
koma að kennslu við helstu háskólastofnanir landsins.

Miðlunin fór að mestu fram í ráðstefnusal sem er í grunninn eins og kennslustofa. Fyrirlesararnir 
miðluðu efninu á sama hátt og hefð er innan formlegrar kennslu, þ.e. með glærukynningum, 
ljósmyndum, gröfum og kvikmyndabrotum. Tímalengd erindanna samsvöruðu að mestu 
hefðbundnum 40 mín. kennslustundum. Fyrirlesararnir voru þó líka þátttakendur og leyfðu 
sér að koma með athugasemdir, fyrirspurnir og taka virkan þátt í umræðunum. Þannig að á 
vissan hátt opinberuðu þeir þekkingu sína á öðrum tengdum sviðum, sem skapaði um leið 
áhugaverðan og skemmtilegan umræðuvettvang. Þetta vakti athygli rannsakandans því þar kom 

Mynd 11. Ráðstefnugestir fyrir framan fornleifauppgröftinn á Skriðuklaustri.
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áhugaverð tenging á milli fagsviða og ákveðin samsköpun, því flestir voru tilbúnir að leggja 
fram sína sýn, þekkingu og reynslu í hugarflugið sem skapaðist, óháð vísindalegum bakgrunni. 
Þátttakendurnir urðu að liði í stað afskiptra einstaklinga úti í sal.

Hugmyndin að samtvinna fræðileg erindi við skoðunarferð vakti athygli og gerði ráðstefnuna 
áhugaverða. Með þessum hætti má segja að gengið hafi verið út frá ákveðinni frásögn, þ.e. 
um sambýlið við öræfin. Frá fyrirlestrum í sal, í skoðun á tengdum viðfangsefnum, þ.e. 
hreindýrasýningu í Minjasafninu, sýningu í Snæfellsstofu, Óbyggðasetur, Skriðuklaustur og 
upp á hálendið. Gefinn var góður tími til að spjalla og um leið fengu þátttakendur tækifæri til 
að miðla af reynslu sinni og þekkingu. Þennan tíma til gagnvirkra samskipta kunni fólk vel að 
meta. Það verður þó að hafa í huga að takmarkaður fjöldi heimamanna fór í vettvangsferðina. 
Fyrst og fremst voru það einstaklingarnir sem komu af öðrum svæðum og fyrirlesararnir, sem 
og þeir sem stóðu viðburðastjóranum næst.

Eftir viðburðinn var áhugavert að heyra frá þátttakendum hvað vakti mesta athygli þeirra. Það 
sem stóð fyrst og fremst upp úr var hvað Austurland er „spennandi og sögulega áhugaverður 
áfangastaður. Sérstaklega með tilliti til náttúrufyrirbæra, sögu og fjölbreytni“. Einnig hvað 
„ráðstefnan var á flottum stað“ og að „viðmælendur vissu um hvað þeir voru að tala“.

„Skemmtileg og árangursrík blanda fræðimanna og heimafólks/leikmanna í hópi fyrirlesara og 
áheyrenda“. Það kom líka á óvart „hvað mikið er verið að rannsaka hér sem almenningur veit 
ekkert um og hversu lítið er fjallað um þessar rannsóknir hér á svæðinu“. „Öll erindin voru 
fróðleg og í þeim felast tækifæri til almennrar fræðslu til ferðamanna og íbúa svæðisins“.

Réttmæt ábending kom fram um að gaman hefði verið að hafa efnið frá fyrirlesurunum 
aðgengilegt eftir ráðstefnuna sem og að taka hana upp og hafa aðgengilega til áheyrnar síðar. 
Almenn ánægja var þó með gögnin og að þeim fylgdu upplýsingar um fyrirlesarana. Margir 
höfðu greinilega áhuga á að vita meira um þá og þeirra bakgrunn í tengslum við fræðin.

Þátttakendur voru almennt mjög ánægðir með ráðstefnuna, „frábært framtak og nauðsynlegt 
að bjóða upp á svona ráðstefnu í heimabyggð (ekki bara fyrir sunnan)“. „Þyrfti að vera árlegur 
viðburður og ná betur til almennings“. Fræðslugildi viðburðarins var ótvírætt. Hann náði 
markmiðum sínum; var faglegur, fróðlegur og skemmtilegur, svo orð frá þátttakendum séu 
notuð er tengjast upplifun þeirra af ráðstefnunni.

Í spurningarkönnun til þátttakenda var ákveðið að setja inn eftirfarandi spurningu þó að 
hún hafi ekki beint tengst ráðstefnunni sem slíkri; Hvað þýðir í þínum huga „Fræðslutengd 
ferðamennska?“ Þetta var gert meðal annars til að sjá hvort þessi ráðstefna félli í huga fólks 



42

að einhverju leyti að fræðslutengdri ferðamennsku án þess að beina spurningunni beint í þá 
átt. Það sem einkennir flest svörin eru ákveðin orð sem notuð eru til að lýsa fræðslutengdri 
ferðamennsku, s.s. læra, fræða, leiðsögn, veita upplýsingar og eitthvað sem bætir við upplifun 
af hinu auðsjáanlega. Jafnframt er vísað í ákveðinn vettvang, stað, málefni eða verkmenningu.

4.1.3. Upplifun

Ráðstefnan höfðaði til fræða- og áhugasviðs þátttakenda og gekk út á að viðkomandi mætti  
á ákveðinn stað til að fræðast og upplifa þá dagskrá sem auglýst var. Dagskráin miðaðist við 
helstu samgöngumáta og allt gekk upp, ekkert að færð eða veðri. Vel var tekið á móti fólki 
og allt var til alls, s.s. gott aðgengi að hótelinu, ráðstefnusalnum, fatahengi og salerni. Það  
var bæði upplifun rannsakandans og þátttakenda, samkvæmt spurningakönnun. Fólk var mjög 
jákvætt gagnvart aðstöðunni, umhverfinu og þeim heimilislega og þægilega anda sem ríkti á 
viðburðinum. Á staðnum virtist fólk vera mjög áhugasamt og lifa sig inn í það sem fram fór. 
Gleymdi sér í að meðtaka efnið. Túlkun rannsakandans byggist á því að fólk almennt brást hratt 
og vel við spurningum frá fyrirlesurum, hló að bröndurum og brást strax við óskum um aðstoð 
ef slík bar á góma. Ekki var rokið upp í pásum eða rápað út og inn á meðan fyrirlestrar voru í 
gangi. Engin truflun var af símum eða skvaldri milli fólks. Þátttakendur tóku þátt í því sem þeir 
skráðu sig á og mættu samkvæmt tímasettri dagskrá. Athyglin beindist því að viðfangsefninu 
og því áhugaverða efni sem var í boði. Þátttakendur voru líka duglegir að tjá sig þegar boðið 
var upp á slíkt og töluðu óþvingað sem gefur til kynna ákveðinn trúnað og að fólki hafi liðið 
vel, fundið fyrir ákveðnu öryggi. Enginn greinamunur var gerður á uppruna, kyni, aldri eða 
menntun. Allir töluðu saman sem jafningjar. Þátttakendur sýndu þar með ákveðna vináttu og 
virðingu sem mátti greina í frjálsum tíma samhliða dagskrá.

Viðburðastjórinn kom að mestu einn að undirbúningi ráðstefnunnar og var jafnframt með 
ráðstefnustjórn og flutti eitt af aðalerindum hennar. Þetta getur verið mjög erfið staða þegar 
kemur að stórum viðburði. Í framkomu var hann þó einlægur og mjög hreinskilinn með það 
þannig að það myndaðist ákveðinn heimilisbragur á ráðstefnunni. Samhugur, þar sem margir 
voru liðtækir ef eitthvað kom upp á, hlupu undir bagga eða bentu strax á það sem hægt var að 
laga strax, s.s. dempa ljós og hægja á loftræstingunni. Þessi heimilisbragur endurspeglaðist 
líka í því að fólk var afslappaðra gagnvart skipulaginu, veitingaþjónustunni og var almennt 
ófeimnara að taka til máls og spjalla. Á einhvern ólýsanlegan hátt breyttist hinn hefðbundni 
ráðstefnuandi frá því að hafa skil milli fyrirlesara og áheyranda yfir í notalega fræðastund þar 
sem samskiptin voru á vinalegri og á virkari nótum.
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Þar sem ráðstefnan var með hefðbundnu formi til að byrja með tóku þátttakendur fræðsluna 
fyrst og fremst í gegnum heyrn og sjón og með gagnvirkum samskiptum. Áhuginn leyndi sér 
ekki og því mátti greina að meirihluti þátttakenda gleymdi algjörlega stað og stund við að nema 
fróðleikinn. Skemmtanagildið var líklega óvenju mikið miðað við hefðbundnar ráðstefnur og 
mótast að miklu leyti af notalegu andrúmslofti, léttleika fyrirlesara, samspili þeirra við gesti 
og þeirri uppákomu að bjóða upp á móttöku í Minjasafninu og vettvangsferð. Einnig því að 
þátttakendur fengu góðan tíma til að borða saman og spjalla.

Takmarkað var höfðað til skynfæra og tilfinninga og spurning hversu mikinn lærdóm þátttakendur 
hafi í raun tekið með sér eftir viðburðinni. Í gegnum niðurstöður spurningakönnunar var fyrst 
og fremst vitnað til tveggja erinda. Erinda sem takmarkað hefur verið skrifað eða fjallað um 
og vakti því kannski meiri athygli en annað sem ráðstefnugestir hafa verið búnir að kynna sér.

Þeir sem tóku þátt í vettvangsferðinni lifðu sig inn í staðhætti og tóku vel eftir umhverfinu  
og þeim nýjungum sem ferðin bauð fólki að líta á og upplifa. Það mátti greina á umræðu 
fólks í milli. Margir höfðu orð á jákvæðri upplifun sinni af ferðinni enda endurspeglaði hún 
vel viðfangsefni fyrirlestranna og raungerði efnið á einstakan hátt. Vettvangsferðin gerði því 
frásögnina áhugaverða og fólk náði að lifa sig inn í hana og gleyma sér í þeirri upplifun. Rúmur 
tími og töluverð samvera myndaði þægilega stemningu þar sem þátttakendur gátu spurt og 
rætt við einstaka fyrirlesara og fengið svör við því sem leitað var sérstaklega eftir. Þetta gilti 
einnig gagnvart því starfsfólki sem tók á móti hópnum í vettvangsferðinni sem og gagnvart 
stjórnendum og starfsfólki hótelsins. Reynslusögur og þekking þátttakendanna fékk þar með 
einnig að njóta sín í gegnum spjall, umræður og fyrirspurnir. Að því leyti var ákveðin samsköpun 
í gangi milli fyrirlesara og áheyrenda, enda mjög lítið bil þar á milli miðað við framsetningu 
dagskrár. Viðhorfsbreytingu er erfitt að meta en upplifun rannsakanda á viðbrögðum þátttakenda 
gagnvart því hvað Austurland, og það sem það hefur upp á að bjóða, kom mörgum á óvart vísar 
til ákveðinnar viðhorfsbreytinga. Það að koma á staðinn og upplifa á eigin skinni umhverfi  
og aðstæður, vakti fólk til umhugsunar og endurmat á fyrri viðhorfum um svæðið. Það vísar 
jafnvel til þess að þátttakendur, sérstaklega frá Reykjavík, upplifðu dvölina fyrir austan sem 
algjöra andstæðu við sitt daglega líf og umhverfi, ekki hvað síst að ganga inn í umhverfi 
Óbyggðasetursins og Skriðuklausturs. Margir höfðu orð á því að hingað austur ætluðu þeir að 
stefna aftur með fjölskylduna og stoppa þá mun lengur. Þátttakendur höfðu líka orð á því hvað 
allir heimamenn tóku vel á mót þeim, væru gestrisnir.

Á heildina má segja að þeir sem tóku þátt í allri dagskránni sem var í boði hafi fundið fyrir nánd 
og samkennd, fræðst og glaðst saman og öðlast góðar og eftirminnilegar minningar. Aðrir náðu 
ekki þeirri heildarupplifun sem gengið var út frá þó allir hafi tekið með sér fróðleik, gleymt sér 
um stund og átt góða samveru. Ráðstefnuna upplifði fólk almennt sem trúverðuga og fróðlega 
frásögn sem var sannfærandi og gefandi í senn.
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4.2. Fræðsluferð

Vorið 2018 skráði rannsakandi sig í sælkera- og gönguferð um fjalllendi Toskana á Ítalíu. 
Ferðalýsing gaf sterklega til kynna að um fræðsluferð væri að ræða um náttúru og sérstöðu 
svæðisins, hvað varðar landnýtingu, hráefnisframleiðslu og matarhefðir. 

4.2.1. Almenn lýsing 

Boðað var til kynningarfundar um ferðina í apríl fyrir þá sem voru þá skráðir í hana. Á þeim 
tíma var rannsakandinn ekki kominn í hópinn þar sem bókun átti sér stað um 9. maí. Ferðagögn 
höfðu verið send út á þátttakendur. Þegar spurt var hversu mikilvægt þeim fannst að halda 
kynningarfund með þátttakendum áður en farið var í ferðina töldu sjö af tíu hann mikilvægan 
eða mjög mikilvægan. Aðrir töldu ekki mikilvægt að gera það.

Flogið var til Mílanó og þaðan ekið í um fimm tíma til þorps í Toskana. Alls 12 voru í hópnum með 
fararstjóra. Gist var fyrstu sex næturnar á heimilislegu þriggja hæða fjallahóteli, sem gestgjafarnir 
ráku ásamt dóttur sinni. Á hótelinu dvöldu engir aðrir en íslenski hópurinn. Morgunmatur var 
milli kl 7:30 og 9:30. Að jafnaði var farið yfir skipulag dagsins milli kl 9 og 9:30 og í framhaldi 
um kl 10:00 hófst dagskráin. Þessa daga í fjallaþorpinu var farið í eftirfarandi; skoðunarferð 
um þorpið, gengið um þjóðgarð, farið í göngu í fjallaskála og áfram upp í fallegan grasagarð. 
Farið í fræðsluferð í nágrennið til að tína villtar jurtir 
sem nýttar voru í olíur og matargerð. Gönguferð í 
fjárhirðaþorp. Námskeið í ítalskri matargerð var undir 
leiðsögn gestgjafanna í eldhúsi hótelsins. Einnig var 
farið í rútuferð til nærliggjandi þorps sem er aðal 
verslunar- og viðskiptamiðstöð svæðisins. Í því 
þorpi var stofnandi Slow Food í Toskana heimsóttur. 
Þar var stutt kynning á samtökunum og fengið 
smakk af fjölbreyttri matvæla- og vínframleiðslu úr 
héraðinu. Að jafnaði var hópurinn saman en honum 
var tvískipt þegar kom að matreiðslunámskeiðinu og 
gönguferðinni í fjárhirðaþorpið, og svo skipt daginn 
eftir.

Á kvöldin borðuðu allir saman. Sá dagskrárliður 
hófst með samverustund með gestgjöfum. Eftir það 
tók við frjáls tími. 

Einkenni viðburðar:

Tíu daga sælkera- og gönguferð.

Þrjú örnámskeið; fyrirlestrar, 
leiðsögn, verklega kennsla og 
sýnikennsla.

Ákveðinn ásetningur og markmið, 
en ekki mikill undirbúningur.

Óformleg fræðsla.

Hóteleldhús, almennt rými og villt 
náttúra.

Mynd 12. Einkenni fræðsluferðar.
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Á sjötta degi var haldið til nærliggjandi þorps og gist þar í tvær nætur ásamt fleiri gestum. Mun 
stærra hótel með sundlaug og mjög stórum veitingasal. Talsverð fjarlægð var frá miðbænum, 
um 2 km eða 30 mínútna gangur. Fyrri daginn var tekin lest í um 30 mínútur og farið í tveggja 
tíma göngu, um einstaklega fallegt vínræktarsvæði, eins og orðað var í kynningu. Þar var áð  
á vínbúgarði og svo haldið heim með lestinni. Seinni daginn var lestin líka tekin og haldið 
til miðaldaborgarinnar Lucca þar sem segja má að hafi verið frjáls dagur. Brugðið var aðeins 
út af skipulagðri dagskrá þar sem rannsakandinn hafði fengið boð fyrir hópinn að kíkja til 
Íslendinga sem eiga og reka glæsilega gistiaðstöðu og er staðsett á þessari leið. Þar sem allir 
ferðafélagarnir höfðu samþykkt að þiggja boðið var haldið þangað á heimleiðinni. Virkilega 
góðar móttökur voru af hendi eiganda og tók heimsóknin um 90 mín, eins og áætlunin gerði ráð 
fyrir. Fólk var almennt ánægt með þennan útúrdúr. Um hádegi daginn eftir var haldið af stað til 
flugvallarins í Milanó í 30°C. Mjög langur akstur og síðustu 30 km í mikilli bílaumferð. Flogið 
þaðan til Íslands kl 20:40.

Fram kom hjá fararstjóra að hann hafði lagt upp dagskrá ferðarinnar með ferðareyndum 
ítölskum vini sínum. Byggt var á reynslu af fyrri ferðum og áhugaverðum stöðum sem þau 
höfðu komið á. Ferðaskipulagið var svo kynnt fyrir ferðaskrifstofu sem tók það til sölu og sá 
um markaðssetningu. Fararstjóri fær ákveðna upphæð fyrir hvern þátttakenda í ferðinni. Að 
sögn fararstjórans, stóð ferðin á pari hjá honum ef þátttakendur væru tíu. Ein ferð hafði verið 
felld niður á vegum ferðaskrifstofunnar sem viðkomandi fararstjóri var skráður fyrir. Að sögn 
hans fór markaðssetning þeirrar ferðar alltof seint af stað. Búið var að leggja mikla vinnu í 
undirbúning en svo hafði hann ekki mikið að segja um kynningar- og markaðssetningarhlutann. 
Né hvenær opnað var fyrir skráningar.

Leitað var eftir því hvort þátttakendum fannst ferðalýsingin endurspegla ferðina sjálfa. Flestir 
voru jákvæðir og töldu hana gera það, þ.e. sex af tíu gáfu því einkunnina átta til tíu. Aðrir voru 
gagnrýnni og gáfu einkunn undir átta.

4.2.2. Fræðsla

Sælkera- og gönguferðina má skilgreina sem fræðslutengdan viðburð, þar sem lögð er áhersla á 
fræðslu um náttúru, sérstöðu og matarhefðir ákveðins svæðis í Toskana. Hér verða þó fyrst og 
fremst teknir fyrir nokkuð minni og afmarkaðir fræðsluviðburðir sem féllu undir viðkomandi 
ferð. Þessir fræðsluhlutar voru sérstaklega dregnir fram í ferðalýsingu og voru ástæða og helsti 
hvati þess að fólk valdi umrædda ferð. Þeir höfðu vakið sérstaka athygli og áhuga fólks á að 
upplifa þá í gegnum virka þátttöku á stað þar sem upprunann er að finna.
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1. Ítölsk matargerð. „Þátttakendur læra að elda mat úr héraðinu.“
2. Jurtatínsla. „Þá er líka farið út í móa til að tína grös og jurtir til eldamennskunnar.“
3. Sérstaða Toskana. „Fjölskyldan elskar að taka á móti íslenskum ferðalöngum og kynna 

þeim matargerð og leyndardóm svæðisins.“

Þessir dagskrárliðir fóru allir fram fyrstu dagana er dvalið var í fjallaþorpinu. Minna var gert 
með þá fræðsluliði í dagskránni er tengdust vínbúgarðinum og Slow Food heimsókninni. 
Nokkrir þátttakendur höfðu orð á því að hafa viljað fá meira út úr þeim liðum enda almennt 
spenntir fyrir vín- og matarkynningum. Vínframleiðendurnir sögðu fyrst og fremst frá einum 
verðlaunaárgangi sínum en lítið frá framleiðsluferlinum. Ekki var um vínsmökkun að ræða þar 
sem aðeins var í boði ein tegund af rauðvíni og ein af hvítvíni með smáréttahlaðborði. Megin 
áherslan var því á gönguferð og að snæða við huggulegt býli þeirra ásamt því að hægt var að 
kaupa vín, sem þó var ekki frá þeirra smábýli né af verðlaunaárganginum. Þátttakendur voru 
því heldur ósáttir með þennan hluta, en gönguleiðin var falleg og veitingarnar ágætar. Svipað 
var upp á teningnum hjá formanni Slow Food samtakanna. Hann tók vel á móti fólki með um 
12 smáréttum, sem hann sagði hvað væri, en nær engin kynning á samtökunum eða starfi þeirra. 
Auðvelt hefði verið að bæta þar meiri fræðslu inn í sem og að tengja við Slow Food á Íslandi.

Lítum nánar á þá fræðsluliði sem skipulagðir voru í dagskrá:

Ítölsk matargerð

Hópnum var skipt upp í tvennt. Um var að ræða fimm tíma námskeið sem boðið var tvisvar. Annar 
hópurinn fór í göngutúr á meðan þátttakendur í hinum hópnum settu á sig svuntur og hárnet. 
Farið var yfir heilbrigðiskröfur hvað varðar þrif og snyrtimennsku. Þær mæðgur á fjallahótelinu 
sáu um að leiðbeina hópnum skref fyrir skref, með munnlegum fyrirmælum og sýnikennslu. 
Auk þess að grípa inní verklag þegar það átti við. Í eldhúsinu var hópnum aftur skipt í þrennt. 
Gera átti forrétt, aðalrétt og eftirrétt, sem allir þátttakendur fengu notið um kvöldið. Allir á 
fyrra námskeiðinu fengu að prófa að vinna kjötfyllt ravioli-pasta frá grunni á meðan allir í 
hinum hópnum gerðu tagliatelle frá grunni. Aðalréttirnir á námskeiði rannsakandans voru soðin 
kanína og grænmetisbaka. Eftirréttirnir voru berjabaka, líkjörslegnir ávextir og tiramisu. Allir 
gerðu bruschetta, snittubrauð með kryddblönduðum tómötum, sem var snætt undir vínkynningu 
húsbóndans fyrir kvöldmat.

Matreiðslunámskeiðið fékk mjög góða dóma hjá öllum þátttakendum. Veitt var góð, fróðleg 
og yfirveguð leiðsögn, auk þess sem mjög skemmtileg stemning myndaðist sem og ákveðin 
hjálpsemi milli einstaklinga. Hráefnið ferskt, að nokkru framandi og góður matarilmur lék um 
vit fólks. Það skiptist á eldhússögum og reynslu af veitingum frá framandi löndum. Ákveðinnar 
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nostalgíu gætti í tengslum við fyrstu minningarnar af sambærilegum réttum. Stemningin 
magnaðist svo upp þegar hóparnir gengu til borðs að kvöldi og fengu kynningu frá húsráðendum 
um réttina og hvernig hvor hópur hafði staðið sig. Hver hópur stóð þá þétt saman sem eitt lið 
og sannfærður um ágæti sitt. Að morgni lágu uppskriftirnar frammi þannig að hver og einn gat 
tekið þær með sér ef áhugi var fyrir því.

Þarna fór saman; fræðsla, skemmtun, hæfilegar áskoranir að vali hvers og eins, umbun og hól 
frá leiðbeinendum. Jafnframt ákveðin uppgötvun um eigin hæfni og hæfileika. Aukin innsýn í 
það hvernig þekktir réttir eru matreiddir. Hver og einn gleymdi sér algjörlega í einbeitingunni. 
Áhuginn skein af andlitum. Hver og einn naut þess svo að smakka af eigin eldamennsku. 
Virkilega gefandi og góð fræðslustund sem skoraði hátt á öllum upplifunarstuðlum. Enda ekki 
amalegt að læra ítalska matargerð á ítalskri grundu.

Jurtatínsla

Að morgni dags fór dóttir gestgjafanna með allan hópinn út í göngutúr. Göngutúrinn tók tvo tíma 
og um einn tími fór í eftirvinnslu þegar heim var komið. Hver og einn fékk bréfpoka í hendur. 
Gengið var í nágrenni gististaðarins, um engi og hæðir. Benti hún á og greindi frá nokkrum 
villtum tegundum og sagði frá eiginleikum þeirra, s.s. lækningarmætti, litunareiginleikum eða 
notkun þeirra í matreiðslu í fortíð og nútíð. Lagði hún upp við hópinn hvaða jurtir hann ætti 
að tína og í hvað miklu magni. Þar sem við vorum mjög hátt yfir sjávarmáli voru fjalllendis 
plöntur ríkjandi sem nokkuð þekktar eru hér á landi bæði villtar sem og ræktaðar í görðum eða 

Mynd 13. Frá matreiðslunámskeiðinu á fjallahótelinu í Toskana.
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gróðurhúsum, s.s. blóðberg (timian), estragon, túnsúra, basilika, graslaukur, lárviðarlauf, o.fl. 
Hver og einn, tíndi um 300 gr af jurtum í ferðinni. Þegar heim var komið var öllu hellt á borð 
og stilkhreinsað af hópnum. Ákveðnum jurtum haldið til hliðar en flestar kryddjurtirnar sem við 
þekkjum settar saman. Í framhaldi fór leiðbeinandinn afsíðis með þetta, saxaði jurtirnar og lagði 
í olíu. Morguninn eftir var búið að setja afraksturinn á 200 ml flöskur sem þátttakendur gátu 
tekið með sér heim. Olíuna má nota sem marineringu á kjöt eða sem dressingu.

Þetta var mjög ánægjuleg útivist sem allir tóku þátt í og höfðu gaman af. Aftur á móti fóru nöfn 
tegundanna fyrir ofan garð og neðan. Þátttakendur höfðu orð á þessu og ræddu mikið  sín á milli 
um málið, svekktir að þekkja ekki né fá íslensku eða jafnvel ensku nöfnin. Þannig vantaði talsvert 
upp á fræðsluhlutann sem á einfaldan hátt hefði verið hægt að bæta úr. Eins og þátttakendur 
höfðu á orði, þ.e. að leggja fram blöð með ljósmyndum eða teikningum af jurtunum, nöfnin á 
tveimur til þremur tungumálum og stutta lýsingu á eiginleikum þeirra. Einnig hefði verið frekar 
einfalt að láta hvern og einn klippa jurtirnar niður og leggja í olíu, þannig að hver og einn fengi 
sína eigin afurð, og ætti því meira í henni fyrir vikið. Afurð sem viðkomandi hafði þá fylgt í 
gegnum allt ferlið.

Annað vakti líka athygli okkar. Þarna var greinilega mikil þekking til staðar og greindi dóttirin 
frá því að hún gerði eigin sápur, sjampó, sinn eigin sólaráburð eða græðismyrsl. Aftur á móti 
var hvergi á gististaðnum að sjá þessar vörur. Það hefði verið mjög sannfærandi og gert þessa 
frásögn trúverðuga. Auk þess sem hún hefði eflaust getað selt þessum hópi vörurnar hefðu 
þær verið hafðar sýnilegar og til sölu. Þessi fræðslustund missti því aðeins marks en var samt 
áhugaverð og ánægjuleg, ekki síst fyrir útiveruna og samheldni hópsins. 

Mynd 14 Fræðsla um nýtingu jurta og jurtatínsla í Toskana.
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Sérstaða Toskana

Á meðan dvalið var í fjallaþorpinu var daglega komið saman kl. 19:45 við hótelbarinn. Þá 
beið okkar að jafnaði fordrykkur sem gestgjafinn greindi frá. Sérvalinn líkjör eða léttvín frá 
smáframleiðendum í Toskana. Gestgjafinn var greinilega mikill vínunnandi sem mátti bæði 
heyra á frásögnum hans sem og sjá á miklum vínhirslum staðarins. Greint var frá viðkomandi 
framleiðanda og eiginleikum vínsins. Þátttakendur reyndu svo að greina sérkenni þess hvað 
varðar bragð, lit og ilm. Í framhaldi var haldið að borðum og hver réttur kynntur, sem og uppruni 
hráefnanna, um leið og þeir voru bornir fram. Hvert hráefni og hver réttur hafði því ákveðna 
sögu. Að jafnaði var þrí- til fjórréttað á kvöldin og ávallt sérvalið léttvín, hvítt eða rautt. Á 
hverju kvöldi var ný tegund kynnt sem hentaði aðalmáltíðinni. Borðhaldið stóð að jafnaði í tvo 
tíma. Í matsal var sérstakt borð þar sem krítartafla stóð á, þar sem matseðilinn var ritaður með 
skrautskrift og listskreytingum. Umhverfis töfluna var ávallt skreyting, með jurtum, ávöxtum 
eða greinum eða öðru náttúrulegu efni, virkilega smekklegt og gaf kvöldmáltíðinni hátíðlegan 
blæ. Á þennan einfalda hátt breyttist hefðbundinn matsalur gististaðarins í hágæða veitingastað.

Kvöldstundirnar fengu mjög góða dóma hjá öllum þátttakendum. Auðvitað voru réttirnir 
misgóðir og misútlítandi, en allir fengu nóg og enginn fór svangur frá borði eftir alla þessa rétti. 
Upphaf kvöldstundanna með ítarlegri kynningu á víni og veitingum gerði hana ánægjulega og 
skemmtilega. Fólk átti alls ekki von á þessu og lifði sig inn í þetta eins um um kóngafólk væri 
að ræða. Þjónustan mikil og sannfærandi. Allt var gert til að fólki liði vel og fengi notið hvers 
bita. Íslenski hraðinn við að háma í sig átti ekki við. Hver og einn greindi áferð, bragð og ilm 
hvers bita sem fór í munninn. Sem sagt góð stund sem notið var og í framhaldi gekk fólk satt og 
sælt til svefns eftir annir dagsins.

Mynd 15. Ferðafélagar fræðast um sérkenni Toskana í mat og drykk.
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Þannig var stundin fyrst og fremst ánægjuleg og fróðleg þó fræðslan hafi farið fyrir ofan garð 
og neðan hjá flestum. Það má þó líka segja að þeir matgæðingar sem voru í hópnum meðtóku 
meira af kynningunni en þeir sem fyrst og fremst voru komnir til að njóta. Skemmtileg umræða 
átti sér þó stað og miklar hugleiðingar og rökræður um vín og ítalska matargerð. Sem má segja 
að hafi verið eitt af markmiðum ferðarinnar. 

4.2.3. Upplifun

Horft er hér til ferðalagsins sem þátttakendur skráðu sig í til Toskana. Þátttakendur voru spurðir 
að því hvers vegna þeir völdu þessa ákveðnu pakkaferð. Ekki vafðist fyrir fólki að svara því. 
Fyrst og fremst var það fyrri reynsla og kunningsskapur við fararstjórann. Hann biði alltaf upp á 
mjög fjölbreyttar, skemmtilegar og góðar ferðir. Alls sjö ferðafélagar höfðu áður farið í ferð með 
fararstjóranum og þrír höfðu farið í fleiri en fimm ferðir með honum í gegnum tíðina. „Bróðir 
og mágkona höfðu farið áður með fararstjóranum í ferð og voru mjög hrifin. Þau seldu okkur 
þessa hugmynd að þetta gæti verið skemmtilegt“. „Hef ferðast mikið með fararstjóranum og 
líkað vel“. Næst á eftir kom áhuginn fyrir að samtvinna matar-, vínsmökkunar- og gönguferð. 
„Hún hentaði mér vel, féll að áhugamálunum, matur, vín og skemmtilegar göngur“. „Vegna 
þess að ég hef áhuga á matargerð og gönguferðum erlendis og þarna gat ég sameinað þetta 
tvennt“. Ítalía var nefnd þar á eftir sem áhugaverður og spennandi áfangastaður. „Hef áður 
ferðast um þessar slóðir og á eingöngu góðar minningar frá þeim ferðum“. „Hef alltaf langað í 
þessa ferð til Ítalíu“.

Þegar forvitnast var nánar meðal þátttakenda um fararstjórann, og ástæður fyrir að velja hann 
fram yfir aðra, var hæfni og reynsla hans nefnd til að skipuleggja fjölbreyttar ferðir um framandi 
slóðir. „Ég hef áður farið í ferðir með fararstjóranum – er góður leiðsögumaður og ferðirnar 
fjölbreyttar og vel skipulagðar“. Hann hefur reglulega boðið upp á nýjar ferðir og sjaldan haldið 
sig við sama staðinn lengi. Fram kom í spjalli að hann gerir í því að finna staði þar sem annars 
eru fáir ferðamenn og ávallt er farið í 2-4 tíma göngur eða lengri á hverjum degi.

Þegar litið er á aldurssamsetningu hópsins þá voru nær allir fæddir á árabilinu 1948 til 1955. 
Rannsakandinn var lang yngstur í hópnum. Ekki það að aldurinn skipti máli en áhugavert er að 
kíkja á aldursdreifinguna til að meta líkur á góðu heilsufari og hraustleika. Ekki síst gagnvart 
hreyfingu, langri setu, viðkvæmni gagnvart hitastigi, aðgengi að herbergjum og gæðum rúma. 
Eins og komist var að orði gagnvart ábendingum til fararstjóra, „að minna á að ferðalagið til 
og frá lokaáfangastað er langt og getur verið erfitt fyrir suma.“ „Rútuferðin var alltof löng frá 
flugvelli að gististað. Velja ætti aðrar flugleiðir eða samgönguleiðir í stað fimm tíma rútuferða!“ 
Í þessu tilfelli var ferðalagið erfitt fyrir flesta, miðað við umræðuna á heimleið. Þó ferðalagið 
hafi verið langt var það ekki nýtt að neinu ráði. Eftirfarandi ábending kom fram í könnun sem 



51

hefði mögulega verið hægt að útfæra á ferðalaginu. „Fararstjóri fái fólk til að kynna sig í byrjun 
og fólk velur hvað mikið það segir um sig sjálft umfram nafn og hvar það á heima. Nafnaleikur 
eða önnur leið.“

Ferðin í heild sinni var almennt mjög ánægjuleg og sérstaklega áhugavert að sjá hvað 
þátttakendurnir voru hjálpsamir hver við annan, þ.e. að aðstoða við burð á töskum, lána göngustafi 
og hlýjan fatnað, útvega plástra, vatn, næringu, verkjatöflur og ýmislegt fleira. Að jafnaði voru 
þarna tveir til fjórir sem þekktust vel og skráðu sig í ferðina saman. Aðeins rannsakandinn 
stóð stakur. Hjálpsemin var þó almenn og að mörgu leyti óháð þessum kunningsskap sem um 
leið gaf ákveðna samkennd og samsköpun á upplifun ferðarinnar. Eins og einn greindi frá „… 
ferðafélagarnir náðu vel saman, að mér fannst, það gaf ferðinni enn meira gildi.“

Annar þáttur ýtti jafnframt undir ákveðna samkennd meðal þátttakenda og það tengdist 
gönguferðunum. Fyrstu nóttina þegar loks var komið á áfangastað í fjallaþorpinu þurfti að 
stoppa rútuna í miðbænum og ganga með töskurnar eftir mjóum, þröngum og krókóttum stígum 
að hótelinu. Gengið var heldur hratt af stað þannig að hópurinn dróst í sundur og varð til þess 
að nokkrir urðu eftir, dauðskelkaðir í húsasundi þar sem háar byggingar þrengdu að þeim. Þeir 
urðu því illa hvekktir. Minnt var því reglulega á eðlilegan gönguhraða og að passa upp á að allir 
fylgdu. Það dugði ekki alltaf til og því kom það uppá að hluti hópsins ákvað að vera heima í 
stað þess að fylgja dagskrá. Þar með varð sá hópur svolítið útundan hvað varðaði upprifjun af 
ævintýrum dagsins og á nokkurn hátt utanveltu við liðsheildina.

Tvennt vakti athygli rannsakandans á hótelinu. Við vorum þau einu á staðnum, samt var ekki 
búið að raða einstaklingunum á herbergin við komuna. Ekki var heldur gert ráð fyrir að allir 
gætu setið saman við borð í morgunmatnum, þrátt fyrir að gert væri ráð fyrir að allir hlýddu á 
kynningu á dagsskipulaginu á þeim tíma.

Fyrstu næturnar á fjallahótelinu var mjög kalt. Nokkrir kvörtuðu yfir því að hafa aðeins lök 
til að liggja undir og hvort hægt væri að bæta úr því. Á þriðja degi var búið að ganga í það. 
Ábending kom því um það í könnuninni þegar spurt var um hvort ósamræmi hefði verið í 
þeim upplýsingum sem voru veittar til þátttakenda og í raun „…það vantaði betri upplýsingar 
um fyrra hótelið og aðbúnaðinn þar – var hrikalega kalt“. Jafnframt komu margir inn á það að 
göngurnar hefðu ekki verið í samræmi við lýsingarnar, þ.e. erfiðleikastuðull ekki í samræmi 
við raun. „Átti von á léttari göngu. Fannst þetta ansi bratt í byrjun.“ „Gangan var strembnari 
en göngulýsingin gaf til kynna. Talað var um létta 3-4 tíma göngu en bratti er þó nokkur og var 
göngutíminn alltaf fimm tímar.“ Sé litið á ferðalýsinguna frá fararstjóranum, sem sendar voru til 
þátttakenda, kemur fram á forsíðunni: „Erfiðleikastuðull 1 fjall (-2 fjöll)“ og í ferðalýsingunni 
sjálfri „Farið er í gönguferðir flesta daga og oftast gengið í 3-6 tíma á dag…Göngurnar eru alls 
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ekki erfiðar en það er samt ekki hægt að segja að þær séu auðveldar.“ Í gegnum könnunina kom 
einnig fram ábending um stærð hópa í tengslum við fræðsluþættina, þ.e. „Rölt og eldhús fer vel 
saman en hópurinn má ekki vera of stór“.

Komið var inn á fleiri neikvæða þætti, sem dæmi „missamræmi í frásögn leiðsögumanna – 
ótrúverðugt!“. Á einum tímapunkti kom ítalskur leiðsögumaður með í gönguför. Bæði talaði 
hún lélega ensku, auk þess sem ýmsir þættir voru í ósamræmi við þá frásögn sem við höfðum 
fengið. Ástæðan er líklega sú að hún hafði starfað erlendis í einhvern tíma og því takmarkað 
búin að setja sig inn í málefni svæðisins og staðhætti. Eitt vakti líka athygli og tengdist betri 
kynningu á svæðinu og hvatningu til að koma aftur, þ.e. „Ég sá ekki mikið af bæklingum á 
gististöðunum á ensku um hvað væri hægt að skoða og gera í nágrenninu, kort og þess háttar.“

Einnig var bent á annan athyglisverðan þátt „Lucca olli vonbrigðum vegna fjölda ferðamanna, 
dýrar búðir og dýrir veitingastaðir.“ Fleiri voru sammála þessu „Ég hefði viljað eftir að hafa 
verið svo mikið í sveitinni endað í betri bæ.“ „Jafnvel að vera allan tímann á sama stað eða vera 
á tveimur fjallahótelum.“ Það var einnig upplifun rannsakandans að trúverðugleiki ferðarinnar 
dofnaði um leið og farið var yfir í andstæðuna frá gróðursælu fjallahóteli yfir í miðbæ eins 
helsta ferðamannastaðar Ítalíu.

Hvað varðar upplifun af skipulagi ferðarinnar kom í ljós að vinatengslin höfðu haft áhrif, sbr. 
ábendingu sem kom fram um „að fararstjóri passi upp á að allir fái notið sín, bæði í staðsetningu 
við matborð og allar upplýsingar komist áfram. Vinatengsl eiga ekki að trufla í umsýslu 
fararstjóra.“ Almennt var þó fólk ánægt. „Mér fannst þessi ferð mjög vel skipulögð, hún var 
fjölbreytt og skemmtileg. Fararstjórinn var snöggur að bregðast við óvæntum atvikum, hann var 
jákvæður og fann góðar lausnir, ekki síst í samvinnu við þátttakendur.“

Það sem stóð upp úr ferðinni samkvæmt þátttakendum „Ferðin var yndisleg í alla staði. Gott 
samferðafólk og fegurðin einstök. Fólkið á fjallahótelinu var eftirminnilegt sökum óvenju mikillar 
gestrisni.“„Upplifun, fegurð, ferðafélagar, eldamennska og útivera.“ „Dvölin í fjallaþorpinu 
var yndisleg og ekta Ítölsk, algjör paradís; þorpið, umhverfið, gestgjafarnir, maturinn, vínið, 
gönguferðirnar, kryddplöntutínslan, alveg frábært.“ „ÉG VIL KOMAST AFTUR Á ÞESSAR 
SLÓÐIR. Segir það ekki eitthvað?“

Ferðin bauð upp á mjög fjölbreytta upplifun og spilaði á ýmsa áhugaverða eiginleika. 
Þátttakendur voru áheyrendur en einnig virkjaðir markvisst í göngum og ýmsum áskorunum. 
Höfðað var til allra skilningarvita og veitt fræðsla sem höfðaði vel til einstaklinganna. Tími 
gafst til samveru og á vissan hátt með samsköpun í gegnum fræðslutengdu viðburðina. Mikill 
áhugi var á dagskrárliðunum og almenn ánægja var með það hvernig til tókst þó að nokkrir 
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hnökrar hafi verið nefndir í skipulaginu og upplýsingagjöf. Af þeim þáttum má læra og gera 
betur næst. 

4.3. Gestastofa

Haustið 2018 bauðst rannsakanda að fara til Noregs, m.a. til að skoða gestastofu þjóðgarðs   
í suðurhluta Hardangervidda í Skinnarbu. Einnig er þar til húsa fræðslusetur um hreindýr, 
Villreinsenter. Megin tilgangurinn var að skoða margverðlaunaða sýningu sem leggur áherslu 
á hreindýr, rauðref og almennt um náttúru-, gróður- og dýralíf í Norgi. Þar er samhliða veitt 
töluverð fræðsla og því áhugavert að sjá og heyra hvernig þetta tvinnast saman. Hér er litið á 
hópaheimsóknir í gestastofuna sem fræðslutengdan viðburð, út frá skipulagningu og upplifun 
gesta. Rannsakandi gerði tilraun til að mæta á skilgreindum opnunartíma en vegna fræðsludags 
starfsmanna var gestastofan lokuð. Hvergi mátti sjá upplýsingar um lokun, hvorki á heimasíðu 
né á útihurð Gestastofunnar. Gerð var önnur tilraun síðar þegar starfsfólk var mætt. 

4.3.1. Almenn lýsing

Gestastofan (no. Hardangervidda nasjonalparksenter) í Skinnarbu er í um 25 km frá næstu 
þéttbýlum í sitthvora áttina. Annars vegar Rjukan og hinsvegar Rauland í Telemark. Gestastofan 
er staðsett í nágrenni fjögurra verndarsvæða, þ.e. þjóðgarðs, Ramsarsvæðis og tveggja friðlanda 
í tengslum við landslagsvernd, að sögn starfsmanns. Við hlið gestastofunnar er nokkuð stórt 
hótel sem hefur komið sér vel í tengslum við heimsóknir, fundi og ráðstefnur. Aftur á móti 
eru þar breytingar framundan, að sögn starfsmanns 
nr. 2. Fækka á herbergjum og breyta í smáíbúðir sem 
verða settar á sölu. Þrátt fyrir það mun hótelið hafa 
120 gistirými aðgengileg eftir breytingarnar. Annars 
er þetta svæði ein af vetrarperlum Norðmanna. Víða 
eru skíðabrekkur og fjöldinn allur af bústöðum og 
gististöðum sem að mestu eru opnir á veturna. Allt 
í kring er verið að huga að göngustígum og fjölga 
afþreyingarmöguleikum sem henta bæði að sumri og 
vetri.

Það var íslenski arkitektinn Guðmundur Jónsson sem 
hannaði bygginguna fyrir um tuttugu árum. Byggingin 
er staðsett á talsverðri hæð og því er gríðarlegt útsýni 
frá henni yfir landslagið í kring. Hún er einstök hvað 

Einkenni viðburðar:

Fræðslustarf Gestastofu, með 
aðgengi að kvikmyndasal, 
rannsóknastofu og bókasafni.

Meðvitaður ásetningur með ákveðið 
markmið, en óvissa um tíma til 
miðlunar. 

Óformleg fræðsla, en að hluta 
formleg í gegnum einingabær 
nemendaverkefni.

Manngerð aðstaða sem og náttúran 
í kring.

Mynd 16. Einkenni gestastofu.
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varðar staðsetningu, útlit og aðlögun að landslagi. Helsta byggingarefnið er fura og engir naglar 
eða skrúfur eru notaðar. Samkvæmt viðtali við stjórnarmann safnsins fór kostnaðurinn fram 
úr áætlun, sundrung varð meðal eigenda og verkefnið fór á hausinn. Í framhaldi náðist þó að 
finna nýjan vinkil á samstarfið og tryggja fjármagn til að reka þarna starfsemi og láta hanna 
sýningarrými. Árlega koma 14-15 þúsund gestir í gestastofuna. Fjölmargir fagaðilar stofnana 
og sveitarfélaga komu að undirbúningi þessarar vinnu. Í sýningarrými gestastofunnar er megin 
áhersla lögð á villt hreindýr en auk þeirra á rauðrefinn og um þjóðgarðinn á Hardangervidda. 
Sýningin er einstök og margverðlaunuð fyrir hönnun, margmiðlunartækni og uppsetningu, en 
það var íslenska fyrirtækið Gagarín sem kom að þessu verki (Visit Norway, 2019). Íslendingar 
eiga því stóran hluta í uppbyggingu og vinsældum gestastofunnar.

Á staðnum er auk þess fullbúin og góð rannsóknastofa með aðstöðu fyrir verklega kennslu. 
Kvikmyndasalur er til staðar með sæti fyrir um 50 manns. Fyrir utan salinn er svo stór 
veitingatería – Café Panorama. Nafnið er vísun í einstakt „panorama“ útsýni frá rýminu, þar 
sem stórir gluggar eru á þrjá vegu og ná frá gólfi til lofts. Auðvelt er að gleyma sér og dást að 
landslaginu, en ásjóna þess breytist mjög eftir veðurfari. Algengt er að skíðafólk snæði þarna 
eftir gönguskíðatúrinn og að heilu fjölskyldurnar eða ferðahópar líti inn í veitingarýmið. Að 
sögn starfsmanns nr. 2 hefur reksturinn verið leigður út en svo var að heyra að sá rekstur hefði 
ekki gengið sem skildi. Gestastofan mun því væntanlega taka aftur við rekstrinum og leggja 
áherslu á einfalda rétti sem fljótlegt er að afgreiða. Fínt aðgengi er fyrir fatlaða þegar inn í 
bygginguna er komið en sérstök malaraðkeyrsla er upp að byggingunni fyrir hreyfihamlaða. 
Allir almennir gestir þurfa að ganga upp bratta brekku og tröppur til að komast að inngangi 
byggingarinnar. Stórt sameiginlegt bílaplan er fyrir hótelið og gestastofuna.

Í sömu byggingu er norska hreindýrasetrið, Norsk Villreinsenter Sør. Setrið er sjálfseignastofnun 
sem ríkið leggur grunnfjárveitingu til en gerð er krafa um allt að 50% aflaðra tekna í gegnum 
sveitarfélög og rannsóknastyrki samkvæmt viðtali við starfsmann setursins. Tvö sambærileg 
setur eru rekin, eitt í suðurhluta landsins og annað í norðurhlutanum. Þessi setur eru einskonar 
upplýsinga-, fræðslu- og rannsóknasetur um villt hreindýr, enda er það svo að Norðmenn hafa 
heimsábyrgð á villta hreindýrastofninum. Starfsemin byggir því ekki síður á að halda utan  
um upplýsingar frá öðrum löndum þar sem villt hreindýr eru. Þó ákveðið samstarf sé á milli 
hreindýrasetursins og gestastofunnar þá var það upplifun rannsakandans að þau væru meira 
til stuðnings hvors annars en á sameiginlegum verkefnalegum grunni. Það var einnig staðfest 
af starfsmanni setursins. Sérstakar fjárveitingar þarf í samstarfsverkefni en ljóst að töluverð 
tækifæri liggja í þeim. Svo var að heyra að meira samstarf og markvissara hefði verið þegar 
gestastofunni var komið á laggirnar, hvað varðar sýningar- og fræðsluefni en minna eftir að 
sýningin kom upp. Það er þó mikill hagur í því að hafa þetta saman gagnvart þeim sem sækja 
gestastofnuna og fyrir þá sem hafa tímabundna rannsóknaaðstöðu eða skrifstofuaðstöðu hjá 
Villreinsenteret.
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Gestastofan er opin allt árið. Á sumrin og út september er opið alla daga frá kl. 10:00-18:00, 
en yfir vetrartímann alla virka daga frá kl. 10:00-16:00. Starfsmenn eru að jafnaði þrír, en fjórir 
hafa bæst við á sumrin í tengslum við veitingarýmið. Aðgangseyrir á sýninguna er kr. 1300 (95 
nkr.). Nemendur borga kr. 500 (35 nkr.). Boðið er upp á að kaupa árskort fyrir kr. 4200 (300 
nkr.) sem mjög lítið er nýtt, að sögn starfsmanns gestastofunnar.

4.3.2. Fræðsla

Stofnanirnar í Skinnarbu bjóða upp á fjölbreytta fræðslustarfsemi. Sá vinkill sem rannsakandinn 
lagði áherslu á var að skoða og fræðast um var annars vegar sýningin sjálf og svo hins vegar 
starfsemi gestastofunnar. Þá ekki hvað síst hvernig sýningin og önnur rými eru nýtt gagnvart 
skóla- eða ferðahópum. Líta má á slíkar heimsóknir sem fræðslutengda viðburði, þar sem þeir 
hafa upphaf og endi, bundnir stað og tíma, og fylgja að jafnaði fyrirfram ákveðinni dagskrá. 
Nær allir gestir og hópar koma að lágmarki 25 km leið frá nærliggjandi bæjum en eru einnig 
lengra aðkomnir og jafnvel erlendis frá.

Hreindýrasýning

Gestastofan opnaði um 600 m2 sýningarrými þann 14. ágúst árið 2013 (Visitor Centre, 2019). 
Sýningin er mjög nýstárleg og hefur að geyma um 22 gagnvirkar einingar. Fyrir hönnun og 
framsetningu hefur sýningin hlotið þrjár alþjóðlegar viðurkenningar að sögn stjórnarmanns. 
Allt fræðsluefni er lagt fram bæði á norsku og á ensku. Sýningarrýmið skiptist í sjö mismunandi 
einingar:

1. Móttökurými þar sem flestir koma gangandi niður langar tröppur og inn í 180° sviðsmynd 
þjóðgarðsins, byggða á þremur ólíkum kvikmyndaeiningum.

2. Rými þar sem megin áhersla er lögð á líffræði hreindýra og vist þeirra í norskri náttúru.
3. Rými þar sem hægt er að fræðast um sögu, þróun og aðlögun hreindýra og samspil 

þeirra við mannskepnuna.
4. Lítið rými til að setjast niður (3-6 manns) og horfa á kvikmynd um villt dýralíf í 

þjóðgarðinum.
5. Rauðljósa rými þar sem hægt er að sjá með virkum hætti þær ógnir og hættur sem steðja 

að villtum hreindýrum, t.d. vegna áhrifa mannsins með auknu þéttbýli, samgöngu-
mannvirkjum, rafstrengjum, o.fl.

6. Svæði sem miðlar upplýsingum um rannsóknir sem stundaðar eru á hreindýrum og 
villtu dýralífi og þeim stjórnunaraðgerðum sem eru viðhafðar á stofninum. Þar er hægt 
að hlusta á viðtöl og fræðslu frá helstu sérfræðingum í Noregi um hreindýrastofninn.
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7. Í síðasta rýminu, áður en gengið er út frá sýningunni er fólk hvatt með ýmsum hætti 
til að hugleiða framtíð hreindýrastofnsins og þjóðgarðsins. Það er líka hvatt til að taka 
þátt í könnun um upplifun þess eftir að hafa gengið í gegnum sýninguna. Þar er einnig 
afmarkað svæði fyrir börn til að setjast niður og dunda sér við að teikna og lita.

Mikinn fróðleik má finna á sýningunni og því þarf að gefa sér góðan tíma ef markmiðið er að 
ná að fara í gegnum allt efni hennar. Nokkuð áhrifamikið var að ganga niður tröppurnar og 
sjá myndirnar sem blöstu við þegar í rýmið var komið. Rannsakandinn var einn á sýningunni 
á þessum tíma. Flest virkaði mjög vel, var fræðandi, aðgengilegt, sjónrænt, áheyrilegt og 
áhugavert. Allt fræðsluefni var vel framsett með stuttum og hnitmiðuðum setningum, engu 
ofaukið. Efnið er líka sett fram á nokkrum tungumálum sem gefur sýningunni aukið vægi. 
Ljósmyndir eru mikið notaðar, einnig kort og gröf. Þannig að auðvelt er að skilja og meðtaka 
efnið. Það voru því ekki margar ósvaraðar spurningar um viðgangsefnið er sátu eftir þegar 
gengið var út af sýningunni.

Það sem vakti þó athygli rannsakandans, og varðar hönnun og uppsetningu sýningarinnar,  
var eftirfarandi: Kvikmyndahornið var afskaplega lítið, eitt gagnvirka tækið virtist ekki virka 
sem skyldi. Mjög lítið var gert til að höfða til barna í gegnum leik eða skynfærin, s.s. lykt og 
snertingu, og hvað sýningin var endasleppt. Í lok sýningar er gengið út í hráslagalegt rými og 
þaðan haldið upp í mótttöku og veitingarými gestastofunnar. Mögulega var það líka birtutengt, 
þar sem í upphafi var gengið inn í nánast svartnætti, þar sem hið gagnvirka er áberandi og 
sterk lýsing á texta veggspjaldanna. Þegar líður að lokum eru rýmin mjög björt og virka nánast 

Mynd 17. Frá sýningarsal gestastofunnar á Hardangervidda.
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tómleg. Um leið og þangað var komið fór athyglin svolítið frá sýningunni. Þarna er hægt að setja 
á sig heyrnartól og hlýða á viðtöl eða frásagnir sérfræðinga. Hvort athyglisbresturinn hafi tengst 
birtunni eða þær 40 mínútur verið liðnar sem talað er um að hver einstaklingur hafi markvissa 
athygli skal ósagt látið, en eitthvað gerðist hið innra. Sýningin hafði mikil áhrif til að byrja með 
og fram að rými fimm, eftir það fjaraði undan athyglinni og upplifuninni af sýningunni.

Upplifun rannsakandans á því að ganga ein í gegnum sýninguna var sú að töluvert hafi hreint og 
beint farið fram hjá viðkomandi. Í svartnættinu mynduðust óþægilega mörg skúmaskot, engar 
merkingar voru á gólfum eða annars staðar sem vísuðu eðlilega leið í gegnum sýningarrýmin. 
Þó flest þeirra taki við hvert af öðru. Auk þess var slæmt að geta ekki fundið út úr því hvernig 
eitt tækið átti að virka. Hvort það var vankunnátta eða tæknilegur feill þá stundina, er ekki vitað. 
Niðurstaða rannsakandans er sú að mun meiri upplifun og fræðsla hefði fengist ef einhver úr 
starfsliðinu hefði gefið sér tíma til að fara með um sýninguna, verið sýnilegur eða til staðar. Það 
hefði líka breytt ýmsu ef aðrir gesti hefðu verið á sýningunni eða aðrir í fylgd til að geta rætt 
málin við og mögulega áttað sig betur á eiginleikum sýningarinnar.

Þrátt fyrir þessa annmarka, er ljóst að sýningin hefur verið byltingakennd hvað varðar hönnun 
og framsetningu á sínum tíma og þess verðug að fá viðurkenningar. Í dag má finna fjölda 
sýninga sem byggja orðið á sambærilegri tækni og framsetningu. Vandinn er kannski að halda 
henni lifandi, uppfæra og bæta. Sýningin er fróðleg, áhugaverð og algjörlega þess verð að 
heimsækja. Þegar gengið er út frá henni situr eftir sú hugsun, hvað mannskepnan með hegðun 
sinni hefur gríðarleg áhrif á villta náttúru og dýralíf. Hugleiðing sem hver manneskja hefur hollt 
af að velta fyrir sér og er ein af megin markmiðum sýningarinnar

Fræðslustarf gestastofunnar

Áður en Gestastofan var opnuð var megin áhersla, gagnvart friðlöndum, lögð á að leyfa 
náttúrunni að vera eins og hún er og unnið á móti umgangi mannsins um hana. Nú hafa áherslur 
breyst og meiri áhersla er lögð á að bjóða alla velkomna, eins og starfsmaður greindi frá. 
Samhliða hefur fræðslustarfið aukist ekki hvað síst til að miðla upplýsingum um náttúruna og 
umgengni við hana.

Gestastofan leggur því mikla áherslu á að fræðslustarf. Starfsmaðurinn sem rannsakandinn 
ræddi hvað mest við er skilgreindur fræðslufulltrúi gestastofunnar. Hann hefur lagt áherslu á 
að útbúa fræðslukynningar og verkefni við hæfi allra skólastiga í samræmi við aðalnámskrá og 
áfangaskilgreiningar. Allt frá leikskóla, grunnskóla upp í framhaldsskóla og háskóla. Megin 
áhersla er lögð á náttúru-, líffræði- og umhverfisfræði sem og nærumhverfið, sjálfbæra þróun 
og loftslagsmál.
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Um 700 grunn- og framhaldsskólanemar koma í heimsókn á ári hverju að sögn starfsmannsins. 
Flestir frá nærliggjandi sveitarfélögum. Fleiri nemendur hafa komið frá framhaldsskólunum en 
grunnskólunum en ástæðan er talin vera rýmri fjárheimildir þeirra. Um 150 háskólanemar koma 
árlega og dvelja þeir yfirleitt í lengri tíma, þ.e. frá 5 tímum og upp í nokkra daga. Fastir hópar 
hafa komið frá NMBU (no. Universitetet for miljö og biovitenskap), USN (no. Universitetet i 
Söröst-Norge) og alþjóðlega sumarskólanum innan UIO (no. Universitetet i Oslo) í verklega 
þjálfun sem og frá DIS dönskum alþjóðlegum skóla (e. Study abroad in Scandinavia) þar sem 
flestir nemar koma frá Bandaríkjunum en eiga ættir að rekja til Norðurlandanna. Hjá þessum 
hópum er lögð mikil áhersla á sjálfbærni út frá forsendum flóru og fánu.

Gestastofan aðstoðar við að útvega eða benda á hagstæða gistimöguleika í nágrenninu. Yfir 
vetrarmánuðina hafa skólahópar fengið leyfi til að nýta veitingarýmið fyrir eigið nesti eða fá 
einfalda rétti sem starfsfólkið sér um elda eða útvega. Eldri nemendahópar hafa jafnvel skipst 
á að sjá um að útbúa hádegis- og kvöldverði, en starfsmenn gestastofunnar keypt inn hráefnið. 
Lögð er því töluverð áhersla á að koma til móts við nemendahópanna og sveigjanleiki sýndur 
þannig að báðir aðilar séu sáttir.

Fræðslufulltrúi gestastofunnar hefur útbúið gagnagrunn þar sem auðvelt er að kalla fram 
fræðsluefni og verkefni sem hæfa aldri og tungumáli. Fræðslan er ókeypis en nemar þurfa  
að greiða aðgangseyri á sýninguna. Megin áhersla meðal barna er að þjálfa orðanotkun og 
orðskilning. Því eldri sem nemar eru því meiri áhersla er lögð á rökhugsun og greiningu. Lagt 
er upp með einstaklingsverkefni, hópaverkefni sem og ýmsa leiki, allt eftir aldri og samsetningu 
námshópanna. Kennarar er koma með nemendum geta séð um allt sjálfir en þiggja nánast alltaf 
að vera á hliðarlínunni og láta starfsmenn gestastofunnar sjá um fræðsluna og verkefnin. Að 
jafnaði eru þó línur lagðar í samstarfi þeirra á milli í framhaldi af bókun hópanna.

Samhliða fjölbreytilegum námsverkefnum hafa verið útbúnar ýmsar spurningar í gegnum 
Kahoot-quiz app sem nýtt er, m.a. þegar nemar fara í gegnum sýninguna. Þetta hefur vakið 
áhuga og aukið enn á fræðslugildi sýningarinnar fyrir yngri kynslóðina.

Þegar barnafjölskyldur koma inn reyna starfsmenn að gefa sig á tal við þær og athuga hvort ekki 
megi sýna þeim rannsóknastofuna. Þar geta einstaklingar prófað og skoðað ýmislegt í gegnum 
rannsóknartæki eða sest niður og fræðst meira í gegnum bækur. Ágætt bókasafn er til staðar 
og eins rými þar sem aðgengi er að nokkrum tölvum. Í einhverjum tilfellum er þessi afþreying 
nýtt á meðan foreldrarnir njóta veitinga og útsýnis í Café Panorama. Áherslan á fræðslu til 
fjölskyldna, er hvernig einstaklingar eiga að hegða sér gagnvart náttúru og dýralífi, t.d. gangvart 
því að spora eða skemma gróður, varðandi rusl á víðavangi, að skilja ekki hreinkýr frá kálfum 
sínum og meðferð elds í þurrlendi.
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Sérstakt námskeið heitir Junior forsker. Það tekur 1 klst. Farið er út og tíndar jurtir eða annað 
sem á vegi verður. Það tekið inn til frekari greininga. Krakkarnir fara í hvíta rannsóknasloppa 
og fá að skoða í stækkunargleri eða smásjá það sem þeir tíndu og fá viðeigandi fræðslu um 
efniviðinn. Í framhaldi fá þeir skjal sem viðurkenndur – Junior forsker.

Börn eru hvött til þess að teikna myndir er tengjast náttúrunni, bæði á safninu sem og í 
fræðslurýmum gestastofunnar. Mánaðarlega er valin skemmtilegasta myndin og hún birt á 
fésbókarsíðu gestastofunnar. Einnig eru myndir ársins valdar og þær gerðar sýnilegar á staðnum. 
Hefur þetta vakið mikla athygli meðal gesta og velunnara gestastofunnar.

Fræðslukvikmyndir eru sýndar reglulega í stóra salnum. Gerðar hafa verið fjórar stuttmyndir 
sem tengjast þjóðgarðinum, útivist, lifnaðarháttum við hálendið og brúðumynd um fjallrefinn. 
Þegar hópar koma er tekið á móti þeim í þessum kvikmyndasal. Farið er yfir praktísk atriði, 
sýnd ein mynd eða hópnum skipt í tvennt þannig að á meðan annar hlutinn fer á sýninguna, 
horfir hinn á stuttmynd. Flestar kvikmyndirnar eru um 25 mín langar en myndin um fjallrefinn, 
7 mínútur. Skemmtilegar og vel gerðar fræðslumyndir.

Gönguleiðsögn er í boði hjá gestastofunni. Þannig er hægt að óska eftir eins tíma gönguleiðsögn 
eftir fjórum mismunandi þema stígum út frá gestastofunni. Þar sem takmarkaður mannskapur er 
til staðar til að sinna því er verið að horfa til gönguleiðsagnar í gegnum app. Fram til þessa hafa 
hópar þurft að bóka fyrirfram en af og til hafa þau auglýst fastar gönguferðir á sumrin. Þátttaka 
í þeim hefur þó verið heldur dræm.

Að sögn starfsmanns er sífellt verið að leita og þróa leiðir til að miðla fræðslu á markvissan 
og skilvirkan hátt. Haft er til hliðsjónar að gera þá fræðslu skemmtilega, að hún höfði til 
skilgreindra markhópa og kalli ekki á mikla bindingu starfsmanna heldur dragi frekar úr henni 
gagnvart hópum. Almannaréttur gagnvart umgengni um landið er mjög sterkur í Noregi. Að 
sögn starfsmanns er mikill áhugi fyrir því að auka vægi fagmenntaðra leiðsögumanna og bjóða 
upp á ferðir um friðlönd og þjóðgarða er byggja á ferðaháttum fyrri alda og sambýli fólks við 
náttúruna, óháð árstíma. Fræðslustarfið er í reglulegri endurskoðun. Fylgst er með nýjungum í 
fræðslumiðlun, kennslumat lagt fyrir hópa og reynt að bæta úr og laga það sem betur má fara.

4.3.3. Upplifun

Það var einstök upplifun að ganga að og inn um þessa verðlaunuðu byggingu í Skinnarbu.   
Á brattann var að ganga frá stóru bílastæði upp að inngangi hússins. Þar var gengið beint 
inn í lyftu sem gekk upp um eina hæð og inn í miðrými byggingarinnar. Á neðstu hæðinni  
var sýningasalurinn, á miðsvæði þjónusta gestastofunnar, veitingarými, rannsóknastofa, 
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bókasafnsrými og kvikmyndasalurinn ásamt salernum og fatahengi. Á efstu hæðinni skrifstofu- 
og fundarrými á vegum Villrein. Allt rúmgott og aðgengilegt.

Móttökurýmið var opið og bjart svo auðvelt er að taka á móti nokkuð stórum hópum fólks.

Góðir möguleikar eru til að dreifa hópunum, t.d. milli sýningar og kvikmyndasalar en einnig 
gæti hópur byrjað á veitingum á Café Panorama eða í rannsóknastofunni. Miklir kostir felast í 
slíku þegar um stóra hópa er að ræða og líka þegar einstaklingar hafa ekki áhuga á einum þætti 
þá er hægt að verja meiri tíma í öðrum rýmum. Fyrirhugað var að útbúa smá verslunarhorn með 
afurðum frá náttúrunni eða villtum dýrum en það hefur ekki verið gert. Ástæðan er, að sögn 
starfsmanns nr 2, binding og aukið álag á starfsmennina sem annars þurfa að fylgja hópum eftir 
og veita fræðslu. Það var rannsakandanum líka alveg ljóst að starfsfólkið leggur sig allt fram 
við að þjónusta, fræða og miðla upplýsingum.

Rannsakandinn náði að fylgjast með hópi sem var að vinna á rannsóknastofunni. Kennari var við 
borðsendann eins og um væri að ræða hefðbundna kennslu en á borðum hráefni frá náttúrunni 
og leir sem þau voru að móta. Ungmennin um 15 ára að aldri nýkomin inn eftir göngutúr um 
Skinnarbu. Nokkrir voru að skoða gegnum smásjá, aðrir að glugga í kennslubækur og enn 
aðrir að teikna eða móta leirinn. Ánægja skein af andlitum. Framundan var hádegisverður sem 
starfsmaður nr 2 var að útbúa og síðan átti að halda áfram í tvo tíma, áður en haldið yrði  
heim á leið. Hópurinn hafði komið áður og þekkti sig því ágætlega í húsinu. Greina mátti að 
þær spurningar sem þau höfðu, kveiktu hugmyndir að frekari upplýsingamiðlun og jafnvel 
hugrenningum um betri framsetningu efnis.

Mynd 18. Café Panorama. Útsýnið einstakt frá staðnum.
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Fræðslan sem þessi nemendahópur fékk vakti greinilega mikinn áhuga. Hún var aðlöguð að 
þeim sérstaklega og í sjálfu sér tóku þau sjálf virkan þátt í samsköpun upplifunar af staðnum. 
Umhverfið var sannfærandi og ögrandi í senn. Þau virtust því algjörlega gleyma stað og stund 
og litu vart upp þegar rannsakandinn gekk inn í stofuna og tók ljósmyndir. Umhverfið var 
líklega í algjörri andstæðu við það staðlaða skólaumhverfi sem þau eru vön. Öll skilningarvit 
virkjuð markvisst, nánd við náttúruna mikil og í gegnum umræðu fá þau enn betri skilning á 
efninu.

Rannsakandi spurði starfsmann gestastofunnar hvort lagðar væru fram þjónustukannanir er 
tækju, m.a. á upplifun gesta. Það er ekki gert, en gestastofan er á Tripadvisor og þar er fylgst 
vel með viðbrögðum og brugðist við með þakklæti og óskum um að sjá viðkomandi aftur. Segja 
má að upplifun gesta sé mjög góð, því nær allir gefa henni fullt hús stiga. Svo vitnað sé í eina 
færslu sem tekin var 4.4.2019 af vefsíðunni og er einkennandi fyrir nánast allar færslur er um 
gestastofuna (TripAdvisor, 2019).

Mynd 19. Einkennandi fæsla á TripAdvisor frá gestum sem heimsækja gestastofuna.

Frá Skinnarbu er erfitt að fara án þess að hafa lært eitthvað nýtt. Fegurð umhverfisins er gríðarleg 
og faglega staðið að allri umgjörð, framsetningu fræðsluefnis og miðlunar. Starfsfólkið einstakt, 
mjög áhugasamt, vinalegt og vill upplýsa og aðstoða eins og hægt er. Það var því algjörlega 
þess virði að ferðast alla þess leið til að skoða þennan einstaka stað, þar sem fræðsla um villta 
náttúru lifnar nánast við í umhverfi staðarins.
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4.4. Fræðslutengd ferðaþjónusta

Fræðslutengd ferðaþjónusta er flókin í skilgreiningu eins og komið var inn á í kafla 2.1. Þar var 
fjallað um nokkrar breytur er einkenna fræðslutengda ferðaþjónustu, sjá mynd 2. Þessi einkenni 
eru dregin fram fyrir hvert viðfangsefni sem hér hefur verið fjallað um, þ.e. myndir 9, 12, og 15. 

Viðfangsefnin byggja fyrst og fremst á óformlegri menntun og höfða til áhuga, lífstíls og 
fagsviðs þátttakenda. Nemendaferðir til gestastofunnar eru þó nýttar sem liður í formlegri 
menntun og tengjast verklegum þáttum í ákveðnum námsáföngum er tengjast sjálfbærni, sögu, 
líffræði og náttúrufræði.  Fræðslustundirnar voru frá þremur tímum og upp í tvo daga. Aðstaðan 
er afar fjölbreytt, frá því að nýta náttúruna sjálfa til tæknivæddrar rannsóknastofu og fyrirlestra- 
og kvikmyndasalar. Ákveðinn ásetningur er með fræðslunni en mjög misjafn undirbúningur. 
Lögð er töluverð vinna í fræðsluna sem að nokkru tengist formlegu námi gestastofunnar og 
mikil vinna í tengslum við erindi ráðstefnunnar. Minni undirbúningur var viðhafður í tengslum 
við örnámskeið sælkera- gönguferðarinnar þó útvega hafi þurft ákveðin hráefni og áhöld. Ýmis 
tækifæri eru til frekari þróunar á þeim.

Þátttakendur á ráðstefnunni og í sælkera- og gönguferðinni voru spurðir að því hvað fræðslutengd 
ferðamennska væri í þeirra huga. Til að nefna nokkur dæmi kom eftirfarandi m.a. fram. „Að 
fá fræðslu um sögu og einkenni staðar í stórum dráttum“. „Ferðamennska þar sem notið er 
leiðsagnar, t.d. sagnfræði, náttúrufræði í víðum skilningi svo og verkmenning.“ „Eitthvað sem 
bætir við upplifun á staðinn, eitthvað sem fær gesti til að ná tengingu við anda staðarins.“„Í 
mínum huga er það að bjóða upp á vettvang sem tekur á móti fólki og fræðir það í leiðinni. 
Getur verið safn, sýningar, gönguferð með leiðsögn, o.fl.“ „Ferðamennska þar sem þátttakendur 
læra eitthvað áhugavert/sniðugt/gagnlegt á sviði sögu/náttúru/menningar“. Fleira var nefnt en 
ef niðurstöðurnar í heild sinni eru settar fram í stuttri skilgreiningu lítur hún þannig út.

Fræðslutengd ferðamennska byggir á skipulögðum vettvangi þar sem ferðamanninum er 
boðin fræðsla sem veitir einstaka upplifun, þekkingu eða færni og er virðisaukandi.

Lagt út frá ferðamanni, skipulögðum vettvangi og fræðslu sem veitir upplifun og er virðisaukandi.  
Hér í framhaldi verða niðurstöður þátttökuathugunarinnar á viðfangsefnunum þremur teknar 
saman og skoðaðar í tengslum við fræðin sem áður hafa verið kynnt.
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5. Umræður

Hér verður rýnt í þau þrjú viðfangsefni sem rannsökuð voru og tengjast fræðslutengdri 
upplifun. Gerð er tilraun til að draga fram þætti sem áhugaverðir eru að mati rannsakanda, út 
frá undirbúningi, vali á umgjörð, fræðslumiðlun og hönnun upplifunar. Jafnframt er vísað til 
ferðaþjónustu á Fljótsdalshéraði og í Fljótsdal þar sem samsvörun er við viðfangsefnið.

Hér mun umræðan beinast að þremur þáttum þó að nokkur skörun sé á milli þeirra. Byrjað 
verður að horfa á þætti sem beinast að viðburðinum sjálfum og verkþáttum viðburðastjórnunar, 
skipulagi viðburða og þjónustugæðum. Því næst verða dregnir fram þættir er tengjast 
fræðslutengdri ferðamennsku, gæðum viðburða og þáttum er varða upplifun þátttakenda. Að 
lokum er greint frá reynslu rannsakandans af því að vinna með kenningar um hönnun upplifunar 
eins og þær voru kynntar í fræðilega hlutanum. 

5.1. Viðburðastjórnun og þjónustugæði

Viðfangsefnin þrjú eru afar ólík hvað varðar undirbúning og framkvæmd, þó allir leggi áherslu 
á fræðslu og upplifun. Gönguferðina og ráðstefnuna sem slíka á ekki að bjóða fram aftur, en í 
grunninn má nýta ákveðna reynslu frá þeim. Vinna við mótun hugmyndar er að jafnaði leidd af 
einum en aðrir fengnir með í ráð. Frá því að vera óformlegt spjall við tengda aðila, yfir í að fara 
í gegnum markvissa vinnu undir merkjum verkefnastjórnunar (Shone og Parry, 2013). Þar sem 
fulltrúar stofnana og almennings koma saman til að þróa og útfæra hugmynd. Hugmyndavinnan 
byggir í grunninn á faglegri þekkingu á viðfangsefninu, áhuga og reynslu af sambærilegum 
viðburðum sem og ráðningu fagfólks inn á ákveðin svið. Miklu skiptir að leggja af stað með 
vel útfærða hugmynd og metnaðarfulla þannig að eftirvinnan verði markvissari. Segja má að 
þetta eigi við um alla þrjá viðburðina. Almennt góðar hugmyndir og vel útfærðar. Miðað við 
vinnuálag er æskilegt að skipa verkefnastjórn eða vinnuhóp fyrir hvern viðburð, sbr. ráðstefnuna 
og gönguferðina. Með góðri skipan aukast líkur á frjóum hugmyndum, hægt er að skipta með 
sér verkum og létta þar með vinnuna og jafnvel bæta öryggið. Auk þess getur slíkur hópur haft 
mikið að segja gagnvart því að virkja tengslanet sitt og koma viðburðinum betur á framfæri.

Djarfar hugmyndir og óhefðbundnar fá gjarnan mikla athygli þó oft geti verið erfitt að fá meðbyr 
með þeim og það tímafrekt, sbr. gestastofuna á Hardangervidda. Fjarlægð frá þéttbýli getur 
jafnframt haft áhrif en þess heldur er jafnvel enn mikilvægara að skara á einhvern hátt fram 
úr og byggja á sérstöðu sem hvergi annarsstaðar er að finna, s.s. einstaka byggingu, einstakt 
innihald, miðlun með nýstárlegri margmiðlunartækni, o.fl.. Ákveðna seiglu þarf líka til að koma 
stærri og fjárfrekari verkefnum á koppinn. Gestastofan á Hardangervidda er dæmi er fellur vel 
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að niðurstöðum Richards, Wisansing og Raschinger (2018), þ.e. að tækifæri jaðarsvæða felist í 
því að draga fram einhverskonar sérstöðu sem getur byggt á eiginleikum svæðisins eða sérstöðu 
samfélagsins. Gera má þó ráð fyrir því að almennt sé erfiðara að fá grænt ljós á framkvæmdir 
þegar staðurinn er fjarri alfaraleið og langt í nærliggjandi stoðþjónustu (Kamfjord, 2011). Hvað 
varðar það að byggja á sérstöðunni þá hefði verið óeðlilegt og ekki trúverðugt ef ráðstefnan hefði 
verið haldin annarsstaðar en á Austurlandi. Það sama gildir þó vart um sælkera- og gönguferðina 
en hún var vel aðlöguð viðkomandi svæði, þó sérstaða dagskrárinnar hefði geta haldist óháð 
staðarvalinu. Þar voru það fyrst og fremst einstakir gestgjafar sem réðu staðarvalinu.

Markhópar viðburðanna eru mismunandi en þó nokkuð vel skilgreindir. Fyrst og fremst er lagt 
út frá áhugasviði einstaklinga, sbr. ráðstefnu og gönguferð. Gestastofan er opin almenningi 
þó markvisst sé höfðað til nema á öllum skólastigum og til ferðamanna sem koma inn í 
sveitarfélagið. Erfitt hefur reynst að höfða til ferðaskrifstofa, slíkt tekur tíma og þarf að hafa 
langan aðdraganda. Undirmönnun gerir það að verkum að erfitt reynist að setja þann þátt ofar 
á verkefnalistann. Mikilvægt er að huga að gerð markaðs- og kynningaráætlunar. Einkum til 
að geta höfðað markviss til markhópsins en ekki verið með tilviljunakennt fálm sem getur 
verið dýrkeypt og skilað litlu. Í öllum tilvikum var upplýsingum miðlað til tengslanets, vina, 
starfsfélaga og sambærilegra stofnana. Auk þess höfðað til áhugasviðs og aldurs í gegnum 
samfélagsmiðla, s.s. facebook, netfangalista ferðaskrifstofa og skóla. Bæklingar gefnir út um 
gestastofuna og dreift til nærliggjandi ferðaþjónustuaðila og á ferðakaupstefnum. Fylgjast þarf 
vel með því hvað virkar og hvað virkar ekki og reglulega að skoða áætlanir um kynningar- og 
markaðsmál þannig að það fjármagn nýtist sem best sem fer í þann þátt. Ef um endurtekna 
viðburði er að ræða er þeim mun mikilvægara að leggja í markvissa markaðssetningu og reyna 
að höfða beint til markhópa. Jafnframt að leggja áherslu á að nálgast nærsamfélagið ekki síst 
til að tryggja góða ímynd og skapa jákvæða upplifun, með vísun í Getz og Stephen (2016). 
Ljóst er þó að orðsporið hefur hvað mest áhrif. Jákvætt orðspor getur fylgt skipuleggjandanum 
þó viðburðurinn sem slíkur sé ekki endurtekinn aftur með sömu fræðslu eða sama stað, sbr. 
gönguferðina og ráðstefnuna.

Viðburðirnir eru allir nokkuð vel afmarkaðir, hvað varðar innihald, áherslur og hvers mátti vænta 
af þátttöku eða heimsókn. Þeir uppfylltu allir þann ramma sem Shone og Parry (2013) leggja 
áherslu á í skilgreiningum á viðburðum. Þeir hnökrar sem koma upp og tengjast þjónustugæðum, 
lúta fyrst og fremst að samskiptum, GAP 4, sjá nánar á mynd 8 um gæði þjónustu (Parasuraman, 
Zeithaml, og Berry, 1985). Að upplýsingar til þátttakenda séu í samræmi við markmið og 
dagskrá viðburðarins. Þannig að lítil sem engin hætta sé á að þátttakendur misskilji það sem 
bjóða á upp á. Má þar nefna upplýsingar er tengdust ferðinni um erfiðleikastig gönguferðanna 
sem voru misvísandi, skort á upplýsingum um að taka með hlýjan fatnað í fjallaþorpið og um 
breyttan opnunartíma sýningarinnar. Starfsfólk gestastofunnar stendur sig vel gagnvart GAP 1, 
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það hlustar á gesti og fylgist vel með viðbrögðum þeirra og bregst við ef þarf. Það sama á ekki 
við um skipuleggjendur hinna viðfangsefnanna. Mögulega er ástæðan sú að horft sé á þau sem 
eina uppákomu sem mun ekki endurtaka sig. Það er þó mikilvægt að aðilar sem munu og ætla 
sér að skipuleggja svipaða viðburði aftur hlusti á þátttakendur og geri þjónustukannanir ekki 
hvað síst til að gera enn betur næst. Í huga rannsakandans var það fyrst og fremst í tengslum við 
gönguferðina sem hefði þurft að skoða GAP 2, þ.e. endurskoða hönnun ferðarinnar. Fyrst og 
fremst til að ferðin öll endurspegli betur þá upplifun sem lagt var upp með undir yfirskriftinni, 
sælkera- og gönguferð á Ítalíu. Ekki reyndi beint á GAP 3 þar sem allir stóðu við það sem 
sagt var og fylgdu áætlunum, eða framkvæmdu í sátt við þátttakendur. Aðeins reyndi á GAP 
5 hvað varðar væntingar og upplifun þátttakenda. Þar sem gönguferðirnar reyndust erfiðari en 
væntingar stóðu til og gönguhraðinn meiri. Góð samsvörun og jafnvel jákvæð varð gagnvart 
matreiðslunámskeiðinu og ráðstefnunni.

Mikilvægt er að hafa yfirsýn yfir þjónustubilin og leggja mat á gæði þjónustunnar. Miðað við 
upplifun rannsakandans í tengslum við fræðslutengda viðburði, eru það þó GAP 4 og 2 sem 
hafa þarf í huga við mótun og hönnun viðburða. Setja sig í spor þátttakenda og sjá viðburðinn 
fyrir sér út frá þeim. Fylgja svo eftir GAP 1 með virkri hlustun, einlægum samskiptum og 
þjónustukönnun í lokin. Með hugann við GAP 5 er betra að skapa væntingar sem hægt er að 
standa við í stað þess að lofa upp í ermina á sér. Með því eru meiri líkur en minni á því að 
upplifun þátttakenda verði umfram væntingar, sem ávallt er jákvætt og eftirsóknarvert fyrir 
skipuleggjendur. Miðað við viðbrögð fólks eftir heimsókn til gestastofunnar er ljóst að þau  
ná þessu. Skapa væntingar ekki síst í gegnum áhugaverða sýningu en einstök framkoma og 
sýnilegur áhugi starfsfólksins bætir gæði þeirrar þjónustu sem gestir vænta á staðnum.

Í nær öllum megin atriðum var hægt að fara eftir fyrirfram útgefinni dagskrá og tímalengd 
hvers þáttar stóðst. Á ráðstefnunni þurfti að færa til eitt erindi vegna óvænts atviks en mál voru 
útskýrð vel og annað erindi flutt til á móti. Allir gestir sýndu skilning og voru sáttir. Í tengslum 
við ferðina á Ítalíu óskuðu þátttakendur eftir breytingum á dagskrá. Í einu tilvikinu vegna veðurs 
og hins vegar vegna landsleiks íslenska knattspyrnuliðsins á Heimsmeistaramótinu í Rússlandi 
sem sýndur var í ítalska sjónvarpinu. Fararstjóri var sveigjanlegur gagnvart þessum óskum 
og gestgjafarnir tilbúnir að útbúa aðstöðu til að fylgjast með leiknum og hafa barinn opinn. 
Flestir voru sáttir við þessar breytingar. Ákvörðun um breytingar á dagskrá ferðarinnar var gerð 
með skömmum fyrirvara og spurðist sú ákvörðun milli fólks en hópurinn var ekki kallaður 
sérstaklega saman. Þó hópurinn hafi ekki verið stór skiluðu upplýsingarnar sér seint til sumra 
sem þá voru farnir að undirbúa sig fyrir annað. Þetta vakti smá pirring en þar sem hópurinn 
var sveigjanlegur kom þetta ekki að mikilli sök. Það vekur rannsakandann til umhugsunar um 
það hvort persónuleg tengsl við viðburða- og fararstjóra gefi tilefni til meira umburðarlyndis 
gagnvart óvæntum breytingum og uppákomum. Það að gefa mikið af sér, vera einlægur, opinn 
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og sýna þátttakendum og gestum áhuga og áheyrn sé umbunuð, m.a. með sveigjanleika og 
meiri skilningi. Þannig geti heildaráhrif og upplifun viðburða jafnvel skorað hærra en efni 
standa til. Þetta fellur ágætlega að niðurstöðum Stickdorn og Zehrer (2009) er leggja áherslu 
á að skipuleggjendur reyni að höfða til fyrri þátttakenda og halda góðum tengslum við þá 
með gagnasöfnun og sérsniðnum tilboðum. Rannsakandinn þekkir af eigin upplifun að stíf 
framkoma ráðstefnu- eða fararstjóra getur kallað á meiri gagnrýni þátttakenda gagnvart skipulagi 
og verklagi. Þeir sem gefa af  sér og eru persónulegri uppskera að jafnaði meiri skilning á 
hlutverki sínu og umburðarlyndi. Gagnrýnin verður ekki eins hávær eða afgerandi. Þessi lína 
er þó vandrötuð því aldrei má gefa eftir í því faglega á kostnað þess persónulega. Létt stemning 
meðal þátttakenda er kostur svo framarlega sem virðing helst gagnvart þeim sem er í forsvari.

Þegar litið er á starfsmannahald í tengslum við viðburðina er nokkuð ljóst að þeir eru 
undirmannaðir miðað við umfang og markmið. Þeir ganga þó upp, fyrst og fremst vegna 
vinatengsla og vilja einstaklinga til að leggja lið. Að einhverju leyti fær viðkomandi umbun 
í gegnum upplifun og uppihald, sbr. ráðstefnu eða vilyrði um komu fleiri hópa, sbr. ferðina 
og fjallahótelið. Þessi fáliðun er tengdist ferðinni skapaði visst óöryggi og erfitt er að sjá fyrir 
sér hvernig viðkomandi ætlaði að bregðast við ef eitthvað alvarlegt hefði komið upp á, nema 
með því að teysta á þátttakendur ferðarinnar. Þetta á ekki hvað síst við þar sem það reyndi 
töluvert á atgervi og þol þátttakenda á fáförnum og ósléttum slóðum. Á þessum tímapunktum 
var grunnþörfum sumra einstaklingana ekki fullnægt sbr. Maslow (1970) og mynd 4, enda kom 
það fljótt fram í upplifun þátttakenda. Þeir gátu engan veginn notið stundarinnar né í töluverðan 
tíma á eftir. Annað gildir gagnvart ráðstefnunni og vettvangsferðinni þar sem þátttakendur sátu, 
fóru í og úr rútu og voru almennt í mjög góðu umhverfi. Þar fengu þátttakendur notið sín. 
Hæglega hefðu tveir starfsmenn verið nóg fyrir um 40 manns. Gestastofan þarf að sýna mikið 
aðhald í rekstri og ljóst að töluvert er treyst á að fararstjórar eða kennarar nemendahópanna 
leggi lið. Þau eru þó meðvituð um þetta og reyna hvað þau geta til að finna leiðir þannig að 
einstaklingar fái sambærilega upplifun og hæfilegar áskoranir með aðgengilegum tæknilegum 
lausnum í stað stöðugrar handleiðslu starfsmanna. Mikilvægt er að meta hversu mörgum 
þátttakendum er hægt að sinna vel miðað við fjölda starfsmanna. Í verklegum þáttum eins og 
á matreiðslunámskeiðinu hefði verið æskilegt að vera ekki með fleiri en fjóra, mögulega sex 
ef aðstaðan hefði verið rýmri. Meta þarf aðstöðu, hæfni til miðlunar (t.d. tungumálakunnáttu), 
aðgengi að leiðbeinendum og hvert viðfangsefnið er þegar hugað er að fjölda þátttakenda per 
kennara. Að einhverju leyti spilar hér inn í kostnaður en fræðsla, upplifun og öryggi ætti þó að 
skipta megin máli.

Einn af þeim þáttum sem gerð er krafa um gagnvart viðburðastjórum og skipuleggjendum 
dagsferða er að leggja fram áhættumat og öryggisáætlanir. Engar skriflegar áætlanir lágu fyrir 
varðandi þessa þrjá viðburði. Mjög líklega hefur verið hugsað um ýmsa þætti og hvernig yrði 
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brugðist við þeim en ekki sett niður á blað. Í tengslum við gestastofuna mátti sjá að verið var 
að vinna slíkt gagnvart húsnæðinu. Því þann dag sem rannsakandinn mætti var í gangi úttekt á 
brunavörnum og neyðarviðbrögðum. Samkvæmt starfsmanni var áætlað að ljúka þeirri vinnu 
á vormánuðum. Gera má ráð fyrir að slíkar úttektir hafi farið fram á Hótel Héraði sem og 
hótelunum í Toskana, þar sem slíkt er að jafnaði krafa gagnvart veittum starfsleyfum.

Umgjörð viðburðanna, hvað varðar innviði og umhverfi, var almennt góð, sbr. mynd 5. Allt var 
til alls, sé horft til gistingar og veitinga. Þeim grunnþörfum var fullnægt ágætlega. Eðlilegt er að 
stoppa ögn við samgöngumálin. Athugasemdir voru gerðar við ferðalag, þ.e. óþægilega langan 
akstur til og frá flugvelli að áfangastað gönguferðarinnar. Í raun nær 6 tíma akstur aðra leið. 
Sem þýðir að ef lent hefði verið á Keflavíkurflugvelli hefði verið hægt að keyra í Ísafjarðardjúp, 
að Þelamörk í Eyjafirði eða í Hnappavelli í Öræfasveit. Miðað við þetta, er lítil fyrirstaða að 
hugsa um ferðaþjónustutengda viðburði á Fljótsdalshéraði og í Fljótsdal þegar alþjóðaflug  
fer að styrkjast í gegnum Akureyrarflugvöll. Akstur frá Akureyri að Hallormsstað eru rétt 
rúmir 4 tímar, og ef gist yrði síðustu nóttina í Mývatnssveit, þá tekur ríflega eina klukkustund 
að aka til Akureyrar. Við kjöraðstæður er hægt að fara frá Keflavíkurflugvelli með flugi frá 
Reykjavíkurflugvelli til Egilsstaða og aka inn að Hallormsstað á u.þ.b. 5 tímum. Sé stílað inn 
á að fá aðila frá suðurhluta landsins er nauðsynlegt að byggja dagskránna upp í tengslum við 
flugáætlun þeirrar viku. Innanlandsflugið er þó enn sem komið er mjög dýrt og mikilvægt að 
hafa varaáætlun til staðar ef flug er fellt niður af einhverjum orsökum.

Einnig kom mjög á óvart staðsetning Gestastofunnar svo langt frá næsta þéttbýli og aðeins 
hótel í nágrenninu. Sambærilegt umtalsefni er þekkt frá stofnun Snæfellsstofu, gestastofu 
Vatnajökulþjóðgarðs í Fljótsdal. Þar sem Skriðuklaustur með Gunnarsstofnun eru einungis í 
nágrenninu (Skriðuklaustur, 2019). Um 12 km eru til næsta þéttbýlis sem er Hallormsstaðar 
og 40 km til Egilsstaða. Á sínum tíma voru skiptar skoðanir á því hvort Snæfellsstofa ætti að 
vera á Hallormsstað eða á þeim stað sem henni var valinn. Til tals kom þó líka að staðsetja 
hana við Hengifoss til að nýta þekktan áfangastað og bæta aðstöðu þar fyrir ferðamenn. Fjöldi 
gesta sem koma árlega í Snæfellsstofu eru um 20.000 (Vatnajökulsþjóðgarður, 2018), eða um 
5000 fleiri en í gestastofuna á Hardangervidda samkvæmt upplýsingum frá stjórnarmanninum. 
Gestastofurnar hafa margt upp á að bjóða þó að segja megi að kvikmyndasalurinn og vel búin 
rannsóknastofa þjóðgarðsins við Hardangervidda sé eitthvað sem horfa mætti til þegar og ef 
kjallari Snæfellsstofu verður tekinn í gagnið. Það rými hefur takmarkað verið nýtt. Nýlega var 
unnin og samþykkt fræðsluáætlun fyrir þjóðgarðinn og auglýst eftir fræðslustjóra, sem gefur 
fyrirheit um markvissara fræðslustarf á þeirra vegum (Vatnajökulsþjóðgarður, 2019). Samstarf 
á milli þessara tveggja gestastofa væri mjög áhugaverður vinkill. Sérstaklega þar sem þær eiga 
mjög margt sameiginlegt, ekki hvað síst áskoranir gagnvart staðsetningu en einnig áherslur 
þeirra á lifnaðarhætti hreindýra í samspili við mannskepnuna. Jafnframt væri áhugavert að skoða 
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starfssemi Minjasafnsins á Egilsstöðum í þessu samhengi eða í samstarfi við Snæfellsstofu. Á 
Minjasafninu er grunnsýning um hreindýr. Sýning sem áætlað er að verði þar í skilgreindan 
tíma. Unnið hefur verið fræðsluefni fyrir grunnskólanema og stór hluti starfseminnar er móttaka 
nemendahópa (Minjasafn Austurlands, 2019). Rannsakandinn situr í stjórn Minjasafnsins. Á 
þeim vettvangi hefur verið tekið undir orð starfsmanna gestastofunnar á Hardangervidda, þ.e. 
hversu erfitt það hefur reynst að komast á kort ferðaskrifstofa eða inn í skipulagðar ferðir á 
þeirra vegum.

Innviðir er tengdust ráðstefnunni á Hótel Héraði voru mjög góðir. Stærsti salurinn tekur um 70 
manns í sæti. Hótelherbergin alls 60 (Icelandair Hótel Hérað, 2019). Það sama hefur rannsakandi 
upplifað í tengslum við stórar ráðstefnur sem hafa verið haldnar af 701Hotels ehf í Hótel 
Valaskjálf á Egilsstöðum og á Hótel Hallormsstað. Valaskjálf tekur um 250 manns í sæti og er 
með 35 tveggja manna herbergi og Hótel Hallormsstaður tekur um 180 manns í sæti og hefur 
92 tveggja manna herbergi til boða (Sigrún Jóhanna Þráinsdóttir, munnleg heimild, 6.4.2019). 
Þetta eru þeir þrír staðir á svæðinu sem hafa upp á að bjóða sérstaka ráðstefnusali, veitingar  og 
gistingu. Nokkrir aðrir staðir geta boðið fram aðstöðu og nýtt þá veitingasalinn undir fundi, s.s. 
Skjöldólfsstaðir, Hótel Svartiskógur, 1001 nótt, svo dæmi séu tekin, auk fjölda félagsheimila á 
svæðinu. Í nágrenni stærri ráðstefnustaðanna eru ýmsir afþreyingamöguleikar sem akkur getur 
verið að hafa í göngufæri, s.s. íþróttamiðstöð og sundlaug, verslanir, veitingastaðir, krár, kaffihús, 
mínigolf, og frispígolf og merktar gönguleiðir á Egilsstöðum. Fallegar gönguleiðir, ísbúð, 
veitingastaður, bátaleiga, ærslabelgur og fjórhjólaferðir á Hallormsstað yfir sumarmánuðina. 
Það er nauðsynlegt að hafa smá frítíma í öllum ferðum og þá kemur sér vel að hafa ýmsa 
afþreyingamöguleika í göngufæri. Fljótsdalshérað og Fljótsdalur uppfylla því vel grunnstoðir 
ferðaþjónustunnar og hafa allt til alls fyrir markvisst viðburðahald, samkvæmt kenningum 
Kamfjord (2011). Þetta er ekki eins sýnilegt eða aðgengilegt á hinum stöðunum. Fjallaþorpið 
er ekki með mikið aðdráttarafl miðað við hvernig sá staður var kynntur, nema grasagarð í 
jaðarsvæði þess. Ein lítil kjörbúð var á staðnum með takmörkuðum opnunartíma. Töluverðar 
fjarlægðir til næsta þéttbýlis sem hafði meira upp á að bjóða. Engin afþreying var sýnileg nema 
eitt kaffihús. Í Skinnarbu var heldur ekki margt til staðar í nágrenninu er varðar aðra afþreyingu 
eða verslanir. Þar var þó hægt að fá gistingu, að jafnaði hægt að fá veitingar ef óskað var eftir 
slíku. Hótelið reyndist ekki alltaf opið. Allir staðirnir áttu það sameiginlegt að hafa ákveðna 
óvissu gagnvart samgöngum. Fyrst og fremst vegna veðurs, vinda, hálku og snjóa.

Ef horft er til matreiðslunámskeiðsins í Toskana sem haldið var í eldhúsi fjallahótelsins, má 
segja að nokkuð þröngt hafi verið um fólk. Hugur rannsakandans flögraði því ögn heim til 
aðstöðunnar sem Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað – fagskólinn á sviði matreiðslu og textíls 
býr við (Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað, 2019). Þar er mjög góð aðstaða til matreiðslu-  
og handverkskennslu. Allt til alls. Stutt er í frumframleiðslu er tengist, m.a. lífrænni 
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grænmetisframleiðslu í Vallarnesi, sauðfjár-, geitfjár-, hrossa- og nautgripabýli. Auk þess sem 
ekki er langt í framleiðslufyrirtækin Holt og heiðar ehf á Hallormsstað sem nýtir skóginn, villt 
ber og jurtir, Mjólkursamsöluna á Egilsstöðum og Fjóshornið við Egilsstaðabýlið svo eitthvað 
sé nefnt. Auk fyrrnefndra aðila eru fjölmargir framleiðendur aðilar að Austfirskum krásum sem 
leggja áherslu á austfirskar afurðir, - veitingar, - matarhefðir og upplifanir (Austfirskar krásir, 
2019). Fagfólk á öllum sviðum og frábær aðstaða aðgengileg fyrir sérferðir og viðburði er 
tengjast matarmenningu og hefðum, sagnahefð og ritverkum, skógarnytjum, svo ekki sé minnst 
á handverks- og listsköpun (Make Austurland, 2019).

Til að meta aðstöðu og upplifun er æskilegt að leggja fyrir þátttakendur skoðanakönnun eða á 
annan hátt heyra hvernig til tókst. Ekki síst til að bæta um betur og sníða af alla hnökra sem 
hafa neikvæð áhrif á upplifun. Engar kannanir voru lagðar fyrir að frumkvæði viðburðastjóra 
eða ferðaskipuleggjenda. Að vísu vissu þeir að í tengslum við ráðstefnuna og ferðina myndi 
rannsakandi gera slíkt en ekki var farið þess á leit að bæta við spurningum frá þeim. Starfsmenn 
gestastofunnar nefndu það að þeir hefðu valið það að hvetja fólk til að skrá inn upplifun þeirra á 
TripAdvisor. Þeir nota því markvisst þá síðu og skoða hana reglulega til að svara og endurskoða 
eftir atvikum það sem betur má fara í starfsseminni. Einnig hlusta þeir eftir viðbrögðum gesta 
sem og kanna viðhorf nemendahópanna til þjónustunnar. Gestastofan vinnur því nokkuð 
markvisst að því að bæta gæði þjónustunnar í anda Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985) og 
Pine og Gilmore (1999), en hinir aðilarnir mjög takmarkað.

Almennt má segja að ramma hefði mátt betur inn hugmynd viðburðanna og vinna dagskrá og 
skipulag betur út frá þema, sbr. Pedersen (2012). Draga þannig enn betur fram sérstöðu þeirra 
og byggja upp jákvæða spennu eða eftirvæntingu. Einnig að samþætta markmið viðburðanna 
betur við umhverfið og upplifunina í gegnum alla dagskrána. Með þeim hætti er hægt að tryggja 
enn frekar þann lærdóm, þá reynslu og upplifun sem lagt er upp með í gegnum fræðslutengda 
viðburði. Þessu til stuðnings mætti taka dæmi er tengist gönguferðinni. Lýsing ferðarinnar var 
mjög áhugaverð og góð. Hún átti þó fyrst og fremst við fyrstu daganna á fjallahótelinu þar sem 
notið var einstakrar gestrisni gestgjafanna og nærumhverfi hótelsins. Eftir þá dvöl féll dagskráin 
takmarkað að yfirskriftinni og um leið fjaraði undan flæði upplifunar af henni.

Ráðstefnan var með skilgreinda frásögn og ákveðin markmið sem fléttuðust vel saman. Aftur 
á móti var það upplifun rannsakandans að uppbygging hennar í tengslum við vettvangsferðina 
hefði mátt vera betri. Jafnvel að samtvinna hluta erinda við leiðsögn í ferð eða á stoppistöðunum 
sem flestar buðu upp á ágætis rými. Vandinn var að nokkur óvissa var um fjöldann sem færi  
í ferðina þar sem þetta voru tveir aðskildir dagskrárliðir. Áhugavert hefði þannig verið að 
reyna að fá alla til að taka þátt í heildardagskránni. Ráðstefnan endaði á vettvangsferðinni 
og þar með fóru allir í sitthvora áttina eftir að rútan kom til Egilsstaða. Svolítið endasleppt, 
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nema fyrir ákveðinn hóp sem borðaði saman. Út frá betra flæði hefði verið æskilegt að enda  
á samverustund sem skilgreind er í dagskrá til að fara yfir ráðstefnudagana. Heyra hvað stóð 
upp úr og hvernig efnið getur nýst svæðinu og rannsakendum til framtíðar. Önnur leið hefði 
verið að skipta dagskránni upp þannig að hluti erinda væri fyrir ferð og hinn hlutinn tekinn eftir 
ferðina. Hafa má þó í huga að hér er um hugleiðingu og tilfinningu rannsakandans að ræða sem 
endurspeglaðist ekki beint í viðhorfum þeirra sem tóku þátt í ferðinni.

Miðað við umfang og fræðilegt innihald ráðstefnunnar hefði verið mjög áhugavert að gefa  
út rafrænt ráðstefnurit, í stað stuttrar samantektar. Að taka erindin upp eða varpa út á netið 
hefði mögulega náð til fleiri aðila og vakið enn meiri athygli sem og gert efnið aðgengilegra í 
framhaldi. Fræðilega efninu var miðlað á auðskilinn hátt og vakti athygli ráðstefnugesta. Það 
gerði það líka að verkum að þátttakendur sáu notagildi rannsóknanna, ekki síst til miðlunar í 
gegnum leiðsögn um svæðið, fyrir ferðaskipuleggjendur, til nemenda, o.fl. Þáttur sem vert er að 
gefa almennt gaum í gegnum undirbúning og skipulag viðburða. Viðfangsefnum í tengslum við 
hina viðburðina var að nokkru fylgt eftir, m.a. útdeilingu uppskrifta eftir matreiðslunámskeiðið, 
afurð eftir jurtanámskeiði og fræðsluefni tengt verkefnum hjá gestastofunni. Almennt vekur það 
ánægju meðal þátttakenda fái þeir eitthvað til minninga í tengslum við viðburði. Æskilegt er þó 
að það falli að þemanu, sé meðfærilegt í flutningi, eða nýtt á staðnum, og hafa notagildi.

Á heildina litið má segja að skipulag viðburðanna hafi verið gott, enda má segja að skipuleggjendur 
eru ekki að gera þessa hluti í fyrsta skiptið. Þannig fylgja þeir í meginatriðum undirbúningi og 
skipulagi viðburða samkvæmt verklagi sem Shone og Parry (2013) leggja upp með. Jafnframt 
hafa þeir allir ákveðin áhrif á nærsamfélag sitt, þó ögn með mismunandi hætti eins og fram 
hefur komið. Áhrifin falla því vel að niðurstöðum Getz (2013), hvað varðar að vekja athygli  
á stöðunum og að koma þeim betur á kortið sem áhugaverðum áfangastöðum, samanber svör 
þátttakenda.

5.2. Fræðslutengd ferðþjónusta og upplifun

Í hugum þátttakenda byggir fræðslutengd ferðamennska á ákveðinni umgjörð; þ.e. skipulögðum 
vettvangi þar sem ferðamanninum er boðin markviss fræðsla, ákveðinni upplifun; þ.e. til að 
auka vitund og skilning sinn á viðfangsefnum, sérkennum staðar eða eigin hæfileikum og færni, 
og ákveðinni samsköpun sem bætir upplifun af viðkomandi ferð og er virðisaukandi umfram 
væntingar.

Viðfangsefnin þrjú falla þannig öll undir skilgreiningar á fræðslutengdri ferðamennsku og 
ferðaþjónustu. Sé sérstaklega horft til ráðstefnunnar, þá lögðu margir leið sína austur og dvöldu 
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þar í u.þ.b. 33 tíma. Nutu veitinga, gistingar, ferða og fylgdu fyrirfram ákveðnu tveggja daga 
skipulagi sem ferðaskipuleggjendur eða ferðaskrifstofur hefðu geta lagt upp með. Það sem 
fellur á milli eru þeir heimamenn sem vart teljast ferðamenn í þessum skilningi. Líta má á 
aðkomu fyrirlesarana sem viðskiptalegs eðlis. Þeir samþykktu að koma í nafni starfs síns þó 
viðhorf þeirra á staðnum hefði frekar verið í átt við skemmtilegt og fróðlegt ferðalag. Að leika 
sér á þessari línu með fræðslutengda viðburði og ráðstefnur er spennandi. Það er áhugavert  
að brjóta upp hefðbundið ráðstefnu mynstur og finna nýjar leiðir í framsetningu sem gerir 
viðburðinn eftirsóknarverðan, einstakan og á jákvæðan hátt í mótsögn við hversdaginn og eigið 
nærumhverfi.

Áhugavert er að skoða hvar viðburðirnir eru haldnir. Þeir eiga það nefnilega sameiginlegt að 
vera svo að segja á jaðarsvæðum, þ.e. það krefst töluverðs ferðalags að komast á staðinn. Þeir 
eru haldnir á svæðum sem tiltölulega fáir búa á og takmarkað um að vera nokkra mánuði á ári. 
Viðfangsefnið er því það áhugavert, og jafnvel staðurinn sem slíkur, að fólk er tilbúið til að leggja 
á sig ferðalag til að sækja fræðsluna og upplifunina. Slíkt styður við þann rekstur sem fyrir er og 
getur haft keðjuáhrif í samfélaginu, s.s. í gegnum verslun, veitingar, afþreyingu, rútufyrirtæki, 
smávinnslur, o.fl. En, það er ekki einungis að viðfangsefnin og staðirnir séu spennandi. Það eru 
einnig frásagnir annarra sem hafa verið á viðkomandi stað og fengið jákvæða upplifun. Það 
að leggja áherslu á gæði, t.d. er varðar umgjörð og upplifun skiptir máli. Að veita persónulega 
þjónustu þar sem lögð er áhersla á sveigjanleika og að koma til móts við greindar þarfir, t.d. 
að virkja börn á meðan foreldrar klára að njóta sýningar vekur athygli. Einnig ef reynt er að 
bregðast strax við ábendingum, óskum eða tilmælum, á jákvæðan og sanngjarnan hátt. Sem og 
að veita upplýsingar umfram það sem hægt er að ætlast til á viðkomandi stað eða koma til móts 
við sérþarfir. Allt þetta gerir upplifun áhrifameiri og þess verðugt að greina frá og þakka fyrir 
opinberlega í gegnum samfélagsmiðla, og hvetja aðra til að leggja leið sína á viðkomandi stað, 
sbr. umfjöllun um gestastofuna og svör þátttakenda í gönguferðinni.

Starfsfólk gestastofunnar hefur áttað sig á að þrátt fyrir margverðlaunaða sýningu með 
áhugaverðum og skemmtilegum margmiðlunarlausnum í hönnun eru það ekki síst mannleg 
samskipti sem veita jákvæða og eftirminnilega upplifun. Ein og sér dugar sýningin skammt til 
að vekja jákvæða og eftirminnilega upplifun sem vert er að miðla. Auk þess sem dýrkeyptar 
tæknilausnir eru í raun mjög fljótar að úreldast miðað við tækniþróun nútímans. Persónuleg 
nálgun felur í sér að þjónustan er veitt af einlægni og áhuga á viðfangsefninu, líkt og gestgjafarnir 
á fjallahótelinu gera. Það hrífur fólk með sér og um leið aukast samskiptin. Þátttakendur verða 
virkir, fara að spyrja meira, tjá reynslu og upplifun sína og í framhaldi verður ákveðin samsköpun 
þar sem allir finna sig í einhverri frásögninni og fara að tengja sig betur við umræðuefnið 
sem gerir það um leið eftirminnilegra. Samneyti, og ákveðin samsköpun, varð t.d. til þegar 
farið var í fræðslugönguna, jurtir tíndar, eiginleikar þeirra ræddar og í framhaldi hreinsaðar 
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og klipptar til að vinna afurð úr þeim. Þessi fræðsluþáttur byggði á samveru, fræðslu, útiveru, 
virkni þátttakenda við tínslu og virkjun skynfæra í að greina og gæðameta jurtir sem og ákveðna 
samsköpun í gegnum samvinnu og samtal. Allt þetta gaf minnistæða upplifun. Í þessu fólst, m.a. 
tækifæri til að upplifa eitthvað gefandi og einstakt sem veitti þann virðisauka sem þátttakendur 
sóttust eftir og gaf ferðinni auki vægi. Algjörlega í anda Kjamfjord (2011).

Áherslur gestastofunnar hvað varðar þjónustu og hönnun upplifunar falla mjög vel að 
kenningum Pine og Gilmore (1999). Þar sem megin áherslan er lögð á fræðslu í gegnum sýningu, 
kvikmyndir, rannsóknaaðstöðu og verkefni. Með einstakri umgjörð í staðarvali og byggingu 
sem fellur vel að umhverfi og vinnur í samspili við náttúruna í kring, sbr. gríðarlega fagurt 
útsýni frá veitingastaðnum, stutt í göngustíga og fjölbreytta náttúru. Skemmtun í gegnum leiki 
og rannsóknastörf þar sem öll skilningarvit eru virkjuð og hæfilegar áskornir lagðar fram í formi 
mismunandi verkefna. Einnig að viðkomandi geti gleymt sér, m.a. í tengslum við tæknilegar 
útfærslur á sýningu og persónulegri og virkri þjónustu starfsfólksins. Þar sem það leitast við 
að uppfylla óskir og væntingar þátttakenda. Með vísun í TripAdvisor gestastofunnar er ljóst að 
gestir hafa komist ansi nálægt miðpunkti upplifunnar (Sweet spot).

Ákveðin samsvörun eru því á milli þessara viðbragða og þess sem Chen og Chen (2010) hafa 
sérstaklega dregið fram, þ.e. til að ná hámarks upplifun þurfi að leggja megin áherslu á að lesa 
gestinn og virða hans óskir og væntingar til heimsóknarinnar. Jafnframt að ná fram ákveðinni 
samsköpun í anda Maslow og upplifunarpýramídans, hvað varðar að finna fyrir öryggi, vináttu 
og hvatningu. Því að lesa og virða er ekki nóg. Starfsfólk gestastofunnar átti, t.d. mjög auðvelt 
með að greina kröfur, þarfir og væntingar þátttakenda og að mynda samtal og traust. Þau voru 
einlæg og veittu strax ákveðna öryggiskennd með markvissri hlustun og upplýsingamiðlun. 
Þau voru mjög vinaleg og sýndu einlægan áhuga á að miðla fræðslu og leiðbeina, um leið 
að þau sýndu gestum áhuga, virka hlustun og veittu hæfilegar áskoranir í gegnum verkefni 
og afþreyingu. Alls er þó óvíst að þau nái að sinna öllum gestum þannig, þar sem stofnunin 
er að jafnaði undirmönnuð á álagstímum. Aftur á móti er framkvæmdastjórinn og starfsfólk 
mjög meðvitað um áhrif þeirra á upplifun gesta og eru sífellt að reyna að bæta þjónustuna með 
nýjum tæknilausnum og útfærslum, þannig að þau geti sinnt öllum vel. Að því leyti má segja 
að kenningar Tarassanen (2009) falli líka ágætlega að, þ.e. í grunnhönnun gestastofunnar og 
þáttum þjónustunnar er reynt að aðlaga að hópum/einstaklingum, staðurinn er einstakur og 
hefur ákveðna sögu að segja og fræða, höfðað er til allra skynfæra með fræðslunni, byggt er 
á ákveðnum andstæðum í framsetningu fræðslu og lögð áhersla á samsköpun. Grunnþættirnir 
vekja áhuga og jákvæð viðbrögð þátttakenda í aðlagaðari fræðsludagskrá. Skorið yrði mun 
lægra gagnvart virkjun skynfæra, samsköpun og aðlögun ef viðkomandi gengi óáreittur einn í 
gegnum sýninguna.
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Miðað við upplifun og mat þátttakenda á tilhögun gönguferðarinnar fellur hún ágætlega líka  
að kenningum Pine og Gilmor (1999). Þar var þó um samþætta dagskrá að ræða og því mjög 
misjafnt hvernig hver og einn upplifði tímann á milli fræðsluþáttanna. Flæði upplifunarinnar 
var því mjög sveiflukennd. Gönguferðir voru á milli fræðsluþáttanna. Þar kom bersýnilega í ljós 
að það sem var hæfileg áskorun og skemmtileg fyrir suma var yfirdrifin og neikvæð fyrir aðra. 
Miklar andstæður birtust þar í viðhorfum þátttakenda í sömu upplifunaraðstæðum. Þar skorti 
líka ákveðna næmni og fyrirhyggju fararstjórans til að endurskoða gönguferðirnar og aðlaga 
að tveimur hópum. Leita leiða til að koma til móts við atgerfi þátttakenda. Trúverðugleikinn, 
frásögnin og samsköpunin í anda upplifunarpýramídans fór þar fyrir lítið.

Sé aftur á móti horft til fræðsluþáttanna þriggja sem teknir voru sérstaklega fyrir kemur annað 
í ljós. Því þar mátti skynja töluvert meiri samsvörun í upplifun þátttakenda. Góð og áhugaverð 
fræðsla, skemmtilega fram sett í dásamlegu umhverfi eða nánd sem hentaði, þó að nokkrir 
hefðu ekki náð að lifa sig algjörlega inn í fræðsluna eða að gleyma stund og stað. Ef litið er til 
jurtatínslunnar misstu sumir athygli þar sem upplýsingar um íslensk nöfn skorti og eins þegar 
talað var um framleiðslustaði matvæla og vína sem ekki var almennilega hægt að sjá fyrir sér 
eða skortur á enskum orðum til að útskýra nánar. Óhætt er að segja að matreiðslunámskeiðið 
hafi komið hvað næst miðpunkti upplifunar á hvorum skalanum sem er og hápunktur flæðis 
fullkomið miðað við skilgreiningu (Csikszentmihalyi, 1990). Þátttakendur lifðu sig í núinu, 
gleymdu stað og stund. Einbeittu sér algjörlega að matseldinni og áttu erfitt með að hætta. Vildu 
gera meira og læra meira. Eftir að fræðsluþættinum lauk áttaði fólk sig á því hvað það var í raun 
þreytt í fótunum eftir langa stöðu við borð sem hentuðu ekki hæð viðkomandi.

Eitt mikilvægasta verkefni viðburðastjórans er einmitt að leitast við að þátttakendur séu 
fullkomlega til staðar og einbeittir, láti ekkert trufla sig. Um leið þarf að huga að því að það fari 
vel um alla, allt sé til staðar sem þarf að vera og að koma í veg fyrir utan að komandi truflun, 
ef hætta er á slíku. Nefna mætti ýmis konar hljóð, eins og símhringingar, og jafnvel óeðlilegan 
loftstraum frá viftum.

Ráðstefnur byggja almennt á því að þátttakendur komi saman, setjist niður, hlusti og mögulega 
fái tækifæri á að spyrja. Ef horft er til hennar án vettvangsferðarinnar, má segja að hún hafi verið 
áhugaverð fremur en skemmtileg. Meirihlutinn virtist hlusta vel og lifa sig vel inn í erindin en 
voru þó ekki virkir í fyrirspurnum eða spjalli. Það er því tilfinning rannsakandans að það væru 
ekki margir sem nálguðust hámarksupplifun af þátttökunni í ráðstefnusalnum. Enda hefðbundinn 
flutningur erinda með glærusýningu á skjá. Aftur á móti ef horft er á heildarmynd ráðstefnunnar 
með vettvangsferðinni nálguðust þeir þátttakendur hámarks upplifun. Spilað var á alla 
upplifunarþættina og miðað við viðbrögð þátttakenda skoraði heildin hátt á upplifunarskalanum. 
Sem varð til þess að nokkrir þurftu að endurskoða hug sinn gagnvart svæðinu og vildu koma 
aftur og dvelja lengur með fjölskyldu eða vinum, samkvæmt könnuninni.
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Með óbyggðirnar í bakgarðinum var brotist ögn út fyrir hefðbundinn ráðstefnuramma. Virkt 
samtal náðist eftir hvert erindi og tími fyrir gott spjall í hléum og í móttöku Minjasafnsins 
sem og í ferðinni. Með þessum dagskrárliðum er þátttakandinn virkjaður, fær notið og um 
leið fær hann tækifæri til að kúpla sig frá hefðbundnu áreiti í annað umhverfi sem hann valdi 
af einskærum áhuga og forvitni. Mögulega hefði útkoman verið enn betri ef aðrir vikudagar 
hefðu orðið fyrir valinu (helgi), þannig að fleiri hefðu geta tekið þátt í vettvangshlutanum. Ef 
erindin hefðu verið tvinnuð betur saman við vettvangsferðina, þ.e. erindin um dýralíf tekin 
á Minjasafninu eða í Snæfellsstofu, erindið um Löginn tekið á Hallormsstað með útsýni yfir 
svæðið og erindið um heiðarbýlin í baðstofunni í Óbyggðasetrinu. Þetta hefði þó kallað á mun 
meiri skipulagsvinnu og jafnvel þurft að skipta þátttakendahópnum upp, að einhverju leyti. 
Þetta gefur þó líka tilefni til að hugleiða hvort ekki er grundvöllur fyrir því að bjóða upp á 
fræðsluferðir sem afþreyingu út frá fræðilegu efni sem hægt er að miðla með því að virkja 
betur þátttakendur og fræðimenn á svæðinu. Þau fagsvið sem horfa mætti til með fagaðilum  
á svæðinu eru, skógar- og jurtanytjar, bygginga- og virkjanaframkvæmdir, plöntu- og dýralíf, 
matarhefðir og framleiðsla, svo eitthvað sé nefnt. 

5.3. Upplifunarkenningar

Grunnþættir í kenningum Pine og Gilmore (1999) samsvara að mörgu leyti upplifunarþáttum á 
lóðrétta ásnum í kenningum Tarssanen (2009) og upplifunarpýramídans. Lárétti ásinn einkennir 
stoðirnar, eða eiginleikana, sem þarf að huga að við hönnun upplifunar. Hvoru tveggja mjög 
áhugaverðar kenningar sem eiga meira sameiginlegt en ætla mætti. Aftur á móti þegar á reyndi 
fannst rannsakanda ekki auðvelt að vinna með þessa kvarða, út frá fræðslutengdum viðburðum. 

Upplifunarpýramídinn

Staðsetning eiginleikanna í myndgerð upplifunarpýramídans vafðist nokkuð fyrir. Þáttur eins 
og saga hentaði ekki vel en þegar hugsað var um frásögn eða þema í staðinn var auðveldara að 
horfa á samhengið. Í huga rannsakandans þarf þema að umlykja allt, vera hluti af öllum hinum 
þáttunum á einn eða annan hátt. Leiðarstef í gegnum skipulag og útfærslu á viðburðinum. Ekki 
sem ein afmörkuð súla.

Stoðin persónulegt var líka þáttur sem rannsakanda fannst meira eiga heima undir skilgreiningum 
á markhópum fyrir fræðslutengda viðburði og falla að sveigjanleika stjórnenda. Á vissan hátt 
er lagt upp með að þátttakendur aðlagi sig að þeim viðburði sem boðinn er fram. Í gegnum vel 
skilgreind markmið hans verður hópurinn að mörgu leyti nokkuð einsleitur. Þátttakendur eru 
komnir í þeim tilgangi að fræðast um sama skilgreinda viðfangsefnið. Ákveðinn sveigjanleika 
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þurfa stjórnendur eða leiðbeinandi þó að hafa til að höfða og ná til þeirra sem eru ekki alveg að 
meðtaka hlutina og þá sem eru mögulega með sérþarfir, t.d. í mat. Það er aftur á móti léttvægt 
miðað við að fá strax inn nokkuð einsleitan hóp sem hefur áhuga á því viðfangsefni sem er 
rammað er inn og boðið fram.

Eiginleikinn samsköpun er mjög mikilvægur. Gríðarlega áhrifamikill þáttur sem að mörgu leyti 
þyrfti að vera meira áberandi. Þáttur sem á eftir að verða jafnvel enn mikilvægari á okkar 
tímum, í tengslum við umræðu um einmanaleika og skort á félagsfærni í tengslum við aukna 
notkun á samfélagsmiðlum. Rannsakandinn lítur á hann sem samsettan eiginleika. Allt frá 
samskiptum í gegnum fyrstu kynni í gegnum skráningar. Þar sem byggðar eru upp sameiginlegar 
væntingar og lagður grunnur að ákveðinni tengingu. Samvera á staðnum utan kennslu þar sem 
kunningsskapur og vinabönd myndast. Í þriðja lagi samsköpun í gegnum fræðsluna þar sem 
virk miðlun og samskipti bæta þekkingargrunninn, myndgera eða þróa sameiginlega nýja  
sýn eða afurð. Eitthvað umfram skapast eða verður til. Það að kunna að lesa hópinn og geta 
komið á óvart með einhverjum skemmtilegum hætti eykur upplifun þátttakenda, sbr. sérstakar 
viðurkenningar, léttar veigar eða uppfylla óskir sem litlar væntingar voru gerðar til.

Það reyndist rannsakanda líka nokkuð snúið að nota kvarðana sem lagt er upp með að nota í 
kenningum upplifunarpýramídans (Pedersen, 2012). Að gefa plúsa og mínusa, veikt og sterkt 
og neikvætt eða jákvætt. Eftir tilraun til þess var ákveðið að hætta við það og nýta orð til 
útskýringar. Niðurstaðan var þó sú að áhugavert getur verið að nýta pýramídann til að skoða 
eiginleika viðburðarins. Þannig var skalinn notaður gagnvart umræddum viðfangsefnum, sbr. 
ofangreinda umræðu um viðburðina.

Sá eiginleiki sem mikilvægt er að horfa til við skipulag fræðslutengdra viðburða er það hvernig 
hægt er að virkja öll skilningarvit. Ákveðin áskorun sem þó mikilvægt er að hafa alltaf í huga 
og reyna eftir fremsta megni að útfæra. Trúverðugleikinn er einnig grunnþáttur sem er mjög 
mikilvægur og verður að endurspeglast við miðlun fræðslu og út frá viðfangsefninu. Þátturinn 
andstæður getur verið snúinn í þessu samhengi en ljóst að hann hefur töluverð áhrif á upplifun. 
Því meiri andstæður því minnistæðara, án þess að fara út í öfgar.

Hægt að taka undir þá þætti sem þarf til, til að vekja hughrif einstaklinga. Það er að vekja áhuga, 
spila inn á skynjun og tilfinningar, lærdóm og að fólk geti gleymt sér í upplifuninni.

Jafnframt þarf samhliða að uppfylla grunnþarfir einstaklingar eins og bæði Tarassanen (2009) 
og Maslow (1970) leggja upp með. Það samsvarar niðurstöðum rannsóknarinnar. Ef skortir á 
veitingar, herbergin köld, einstaklingar skildir eftir í göngutúrum þá er það fljótt að hafa áhrif 
og endurspeglast í viðhorfum gagnvart viðburðinum. 
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Flokkar og víddir upplifunar 

Í kenningum Pine og Gilmore (1999) er horft til fræðslu (e. education), skemmtunar (e. 
entertainment), flótta (e. escape) og fagurfræði (e.esthetic). Þeir leggja áherslu á að meta 
virkni þátttakenda og tengsl þeirra við umhverfið eða viðfangsefnið. Hvernig upplifunin 
tengist tilfinningum, fræðslu, að vera og gera, vera virkjaður. Enginn almennilega 
aðgengilegur mælikvarði fannst til að meta þessa þætti og því var á sama hátt og gagnvart 
upplifunarpýramídanum reynt að skoða þættina eftir að úttektir fóru fram og koma inn á þá með 
orðum. Að mörgu leyti féllu þessir þættir mjög vel að öllum viðfangsefnunum sem tekin voru 
fyrir, sé horft til viðburðanna eins og þeir komu fyrir í heild sinni. Áhersla var á fræðslu þar sem 
þátttakendur voru bæði óvirkir og virkir. Skemmtun sem byggðist að vísu að mestu á samveru 
og frjálsum tíma, en ekki má vanmeta þann þátt. Maður er jú manns gaman. Ávallt ætti því að 
hafa þann þátt í huga og með hvaða hætti er hægt að gera fræðsluna og viðburðina í heild sinni 
skemmtilega. Með hæfilegum áskorunum er jafnframt hægt að gera viðfangsefnin skemmtileg, 
svo framarlega sem ekki er farið umfram getu eða vakinn ótti. Einstaklingar nutu þess umhverfis 
sem þeir fóru um. Heilluðust af náttúrunni í gönguferðinni, byggingu og útsýni gestastofunnar 
og framtakssemi og gæðum afþreyingar í tengslum við vettvangsferð ráðstefnunnar. Miðað við 
mat þátttakenda á upplifun sinni á viðfangsefnunum eru líkur á að margir hafi náð miðpunkti 
upplifunar, ekki síst þeir sem náðu að gleyma sér í stemningunni. Þó er ljóst að ekki allir náðu 
þeim punkti, sbr. þá sem náðu ekki að taka þátt í öllu sem var í boði í tengslum við gönguferðina 
eða ráðstefnuna. Ef þátttakendur taka aftur þátt í sambærilegum viðburðum er mjög líklegt að 
þeir fari að treysta betur viðburða- eða fararstjóranum og verði því óhræddari við að tjá sig og 
umburðarlyndari. Þannig geti mat fólks á upplifun líka breyst þrátt fyrir að um sambærilegan 
viðburð sé að ræða.

Hér hafa verið teknir saman nokkrir þættir sem mikilvægir eru í tengslum við skipulag og 
hönnun viðburða. Í framhaldi verða þeir ásamt öðrum mikilvægum þáttum frá kenningum og 
niðurstöðum settir saman í form sem viðburðastjórar geta nýtt sér og þróað áfram í tengslum 
við fræðslutengda viðburði. 



77

6. Ályktanir

Rannsóknin ber yfirskriftina, upplifun af fræðslutengdum viðburðum. Leitað er svara við 
rannsóknaspurningum með aðferðum þátttökuathugana, enda megin tilgangurinn að bæta eigið 
verklag við viðburðastjórn. Spurningarnar beindust að þeim þáttum sem horfa á til við mótun 
fræðslutengdra viðburða og hvaða þættir það eru sem skapa jákvæð hámarksáhrif og gera 
viðburðina eftirminnilega. Jafnframt með hvaða hætti mætti nýta þessa þætti til að leggja grunn 
að fræðslutengdum viðburðum og afþreyingu á Fljótsdalshéraði og í Fljótsdal.

Eins og fram kom úr niðurstöðum könnunar og rannsakandi setti saman þá smá segja að 
fræðslutengd ferðamennska byggi á skipulögðum vettvangi þar sem ferðamanninum er boðin 
markviss fræðsla til að auka vitund og skilning sinn á viðfangsefnum, sérkennum staðar eða 
eigin hæfileikum og færni, sem bætir upplifun af viðkomandi ferð og er virðisaukandi. Þegar 
talað er um ferðamann kemur vísun í að hann er á ferðinni og mun í tengslum við það ferðalag 
gista að minnsta kosti yfir nótt. Megin tilgangur ferðarinnar er fræðsla eða hluti þess ferðalags. 
Fræðslutengdur viðburður er jafnframt skipulagður vettvangur með sömu markmið en er að 
jafnaði afmarkaður ákveðnu viðfangsefni. Viðburðurinn getur staðið yfir í nokkra klukkutíma 
eða náð yfir nokkra daga. Fræðslutengdir viðburðir geta því verið afmarkaðir dagskrárliðir í 
samsettum ferðatilboðum ferðaþjónustufyrirtækja.

Í tengslum við úrvinnslu rannsóknarinnar kom í ljós að mælikvarðar er varða upplifunarkenningar 
frá Pine og Gilmore (1998) og Tarssanen (2009) voru ekki auðfundnir né auðvelt að nota þá 
eftir að einhver tími hefur liðið frá því að viðburður er haldinn. Upplifunarpýramídinn er 
fyrst og fremst hjálpartól við endurskoðun á eiginleikum upplifunar en til að kanna upplifun 
þátttakendanna sjálfra (Pedersen, 2018). Til þess þarf að styðjast við aðferðir á borð við djúpviðtöl 
sem aðlöguð eru hverjum eiginleika. Þar sem fræðin voru skoðuð eftir úttekt á viðfangsefnunum 
kom sú aðferð ekki til álita. Upplifunarkenningar Pine og Gilmore (1998) hafa takmarkað verið 
útfærðar gagnvart mati á upplifun þátttakenda en aðrir vísindamenn útfært þær með því að 
leggja fram ákveðnar spurningar. Spurningarnar eru þá aðlagaðar hverjum þætti upplifunar, sbr. 
mynd 6. Spurningakönnunina er þá hægt að leggja fyrir þátttakendur sambærilegra viðburða 
til að leggja mat á upplifun af þeim (Mehmetoglu og Engen, 2011). Staðlaðar spurningar fyrir 
fræðslutengda ferðaþjónustu út frá kenningunum lágu ekki fyrir úttekt á viðburðunum. Öðrum 
aðferðum var því beitt, eins og áður hefur verið komið inná. Ný sýn er lögð fram eftir úttekt og 
vinnslu gagna er rannsakandi telur að falli betur að fræðslutengdri ferðaþjónustu. 

Rannsakandi gerir hér því tilraun til að setja áhersluþætti upp á nýjan og myndrænan hátt 
sem sýnir leiðarljós í mótun og hönnun upplifunar fræðslutengdrar ferðaþjónustu, sjá mynd 
20. Um er að ræða þætti sem byggja á ferlinu frá upphafi hugmyndar til hámarks upplifunar 
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þátttakenda í lok viðburðar og endurmats hans. Þjónustugæði eru tekin inn og falla að 
samsköpun sem hvað mest hafði áhrif á upplifun þátttakenda miðað við niðurstöður. Um leið 
myndgerast áhersluþættir og ramma inn svörin við rannsóknaspurningunum. Hér er byggt á 
grunnþáttum er varða skipulag og hönnun og því eiga leiðarljósin að nýtast hvort sem um 
einskiptis eða endurtekinn viðburð er að ræða. Útfærslan byggir á þeim kenningum sem lagt 
var út frá í upphafi. Fyrir utan viðburðastjórnunarþætti Shone og Parry (2013) og Getz (2013), 
er byggt á grunnþáttum upplifunar Kamfjord (2011), kenningum Pine og Gilmore (1998) og 
upplifunarpýramída Tarssanen (2009). Myndin sýnir þá þætti sem þarf að horfa til við mótun 
fræðslutengdra viðburða og skapa hámarks upplifun af þeim.

Mynd 20. Leiðarljós við skipulag og upplifunarhönnun fræðslutengdrar ferðaþjónustu.

Hér verður í framhaldi farið í hvern þátt fyrir sig og myndin útskýrð. Samhliða hefur verið unnin 
mælikvarði með spurningum sem finna má í viðauki II.6. Byggt er á grunnspurningum fyrir 
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hvern flokk sem hafa svarmöguleika frá 0-7. Því lægra sem matið er því fjær færist flekinn frá 
miðju og boltinn aflagast. Fara þarf yfir hvern þátt og endurskoða. Því hærra sem matið er því 
betur falla flekarnir saman og meiri líkur á að hann hitti í mark jákvæðrar hámarks upplifunar. 

Hugmyndavinna og undirbúningur

Mikilvægt er að leggja áherslu á skapandi hugsun og að virkja jákvætt og áhugasamt fólk á 
mótunarstigi. Skoða einkenni og auðlindir nærsamfélagsins og sjá hvort sérstöðu megi finna í 
sögu svæðisins, einkennum þess, byggingum, iðnaði eða framleiðslu, hefðum, náttúruauðlindum, 
viðburðum eða öðru sem samfélagið er þekkt fyrir. Skipa þverfaglegan og áhugasaman 
vinnuhóp eða stjórn, sem tengist viðfangsefninu frá ólíkum hliðum. Æskilegt getur verið að 
hafa innanborðs aðila er þekkir vel til kynningar- og markaðsmála, enda sá þáttur mikilvægur 
til að ná árangri í viðburðahaldi. Nauðsynlegt er að ramma vel inn markmiðin og möguleg 
undirmarkmið og hafa þau ávallt vel sýnileg. Skilgreina markhóp eða hópa sem höfða á til. 
Hversu margir þátttakendur, hverjir eru þeir og hvers vegna ættu þeir að koma? Hvað aðgreinir 
þá frá öðrum? Út frá markmiðum er leiðarljósið, sagan eða afmörkuð frásögn viðfangsefnisins 
útfærð í gegnum alla umgjörð, upplifun og samsköpun. Um leið er sérstaðan dregin fram og 
það sem er einstakt, öðruvísi og áhugavert. Ávallt ætti að leggja áherslu á gæði og fagmennsku 
og leita til þeirra sem hana geta veitt ef á skortir. Ef takmörkuð þekking er á markaðsmálum 
er rétt að bera grunnhugmyndina undir fagaðila til að meta vænleika hennar. Í útjaðri myndar 
stendur markmið, þema og endurmat. Þau umlykja boltann þar sem mjög mikilvægt er að 
horfa á heildina út frá þessum þáttum, eins og áður segir. Lögð er einnig áhersla á endurmat 
viðburðarins þar sem ávallt má læra af reynslu hvers viðburðar. Hlusta vel á þátttakendur og 
leggja fyrir þá spurningar sem geta bætt framkvæmd og hönnun næsta viðburðar á eftir. Þó að 
hann verði ekki endurtekinn alveg eins felst ávallt einhver lærdómur af þeim eða staðfesting á 
því sem vel hefur til tekist með. Þetta er ekki síst mikilvægt fyrir viðburðastjóra til að byggja 
upp trúnað og tryggja viðskiptavild þátttakenda gagnvart öðrum viðburðum á hans vegum.

Umgjörð

Undir umgjörð falla mikilvægir grunnþættir viðburðastjórnunar og innviða ferðaþjónustunnar. 
Leggja þarf áherslu á vel unna framkvæmdar- og fjárhagsáætlun og möguleika á fjáröflun, allt 
eftir tegund fræðslunnar og formi viðburðarins. Sú aðstaða sem verður fyrir valinu þarf að 
byggja á viðfangsefninu, skapandi hugsun er varðar miðlun, aðgengi þátttakenda að staðnum 
og að skilgreind stoðþjónusta sé til staðar, s.s. samgöngur, veitingar, gisting og fagaðilar. Skoða 
þarf því vel hvernig hægt er að mæta grunnþáttum í hönnun og forsendum upplifunar (Kamfjord, 
2011). Í gegnum allt undirbúningsferlið þarf að skrá niður áhættuþætti og leggja mat á þá. 
Öryggisáætlun útbúin í framhaldi út frá áhættumatinu þannig að viðeigandi viðbrögð liggi fyrir, 
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séu skráð og aðgengileg. Huga þarf að starfsmannamálum og hvaða stoðþjónusta þarf að vera 
til staðar. Áherslu þarf að leggja á kynningar- og markaðsmál. Vera markviss, hnitmiðaður 
og upplýsandi. Sinna því vel sem lögð er áhersla á í stað þess að vera um allt. Áreiðanleika 
þjónustunnar í gegnum ferlið þarf að tryggja eins og hægt er. Markviss gagnasöfnun og 
formföst getur nýst vel til að endurskoða áætlanir og markhópagreiningu, sem og til að upplýsa 
mögulega hagsmunaaðila eða nýta í markaðssetningu. Kynningar- og markaðsmál þurfa ávallt 
að vera í skoðun og í endurmati. Upplýsingar þurfa að vera markvissar, stuttar og þannig að 
allir skilji þær og þær falli að viðkomandi markhópi. Æskilegt er að láta óháðan aðila lesa yfir 
kynningarefni þannig að komast megi hjá misskilningi. Alls ekki má vanmeta þennan þátt. 
Ef um endurtekna viðburði er að ræða er mjög mikilvægt að gefa sér tíma, taka frá fjármagn 
og sinna þessum þætti vel. Góð og lifandi kynning á milli viðburða getur vakið athygli nýrra 
neytenda sem og styrktaraðila sem ekki er síður mikilvægt að ná til.

Upplifun

Fræðslutengd ferðaþjónusta þarf að sjálfsögðu að leggja megin áherslu á miðlun þekkingar, s.s. í 
tengslum við náttúruperlur, búsetuminjar, söguslóðir, sérstöðu atvinnuhátta, nostalgíu, handverk 
eða annað sem einkennir viðkomandi svæðis. Skoða og skilgreina þarf vel hverju á að miðla, 
koma á framfæri og fræða? Hvað á að sitja eftir af lærdómi, reynslu og upplifun? Skapandi 
hugsun getur nýst til að brjóta upp vana og útfæra fræðsluformið þannig að það veki athygli, 
áhuga og verði skemmtilegt. Jafnvel að sviðsetja að einhverju leyti, ef hægt er, til að ná fram 
meiri áhrifum. Velja það umhverfi sem hentar viðfangsefninu eða aðlaga það að frásögninni sem 
lagt er upp með í gegnum markmið viðburðarins. Leggja áherslu á fagþekkingu og reynslu, ekki 
síður en gæði miðlunar. Þannig að hún sé trúverðug og heilsteypt, alls ekki mótsagnarkennd eða 
gervileg. Reyna ætti eftir fremsta megni að virkja öll skilningarvit (heyra, sjá, skynja, snerta, 
bragða og lykta) og ekki síst að virkja þátttakendur. Eins og sagt  er „ég heyri og ég gleymi, 
ég sé og ég man, ég tek virkan þátt og skil þýðingu þess“. Spyrja mætti eftirfarandi spurninga; 
Með hvaða hætti er hægt að njóta, vera, gera, læra, hafa gaman, skemmta sér og uppgötva? 
Ef hægt er að virkja þátttakendur og veita þeim hæfilegar áskoranir er tengjast viðfangsefninu 
verður upplifunin áhrifameiri og eftirminnilegri. Viðurkenningar, umbun, hrós eða gjafir geta 
breytt viðhorfum í ánægjulega upplifun. Horfa þarf til flæði upplifunar í gegnum dagskrána 
þannig að heildarupplifunin nái hámarki á viðeigandi tímapunkti. Göt eiga ekki að myndast í 
henni né vera þannig að þátttakendum sé farið að leiðast, heldur hafi áhuga á að fræðast meira 
þegar kemur að lokum. Hlusta vel eftir ábendingum og athugasemdum þátttakenda því „glöggt 
er gests augað“. 
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Samsköpun

Mikilvægt er að leggja áherslu á þennan þátt í öllu ferlinu, þ.e. hvaða þekkingu, reynslu og 
hughrif þátttakendur geta öðlast með þátttöku sem gefur virðisauka umfram væntingar miða 
við fyrirfram gefna lýsingu. Skoða þarf ferlið allt frá fyrstu samskiptum í gegnum fyrirspurnir 
og skráningar og fram að kveðjustund, hugsanlega í gegnum samfélagsmiðla eftir viðburð. 
Samneyti við þátttakendur er mikils metið og það að kunna að lesa einstaklingana og hópinn. 
Ekki síður að veita þátttakendum athygli, hlusta og bregðast við á einlægan og ákveðinn 
hátt. Það að skapa gott andrúmsloft byggir á gagnvirku samspili þeirra sem skapa, veita og 
þiggja upplifunina. Einnig það að koma fram af virðingu, kurteisi og sýna jákvætt viðhorf til 
samskiptanna. Að vera ávallt sannur í því sem verið er að bjóða upp á og gera. Persónulegur 
trúnaður og tengslamyndun (e. engagement) getur haft jákvæð áhrif á viðhorf til upplifunar og 
dregið úr neikvæðum áhrifum og uppákomum. Ákveðinn sveigjanleiki þarf að vera til staðar, 
til að bregðast við séróskum eða kvörtunum og að geta aðlagað þjónustuna að einstaklingnum 
eða hópnum. Samsköpun í gegnum öll samskipti milli þátttakenda, stjórnenda og þjónustuaðila 
getur haft gríðarleg áhrif á heildarupplifun viðburðarins og þess hvort miðlað er frá honum á 
samfélagsmiðla. Þáttur sem ekki ætti að vanmeta. Ef samsköpun hefur mislukkast fer neikvæð 
umræða af stað milli fólks. Ef sú umræða fer út á samfélagsmiðla getur verið erfitt að draga úr 
neikvæðu áhrifunum, sér í lagi ef ekki er hægt að bregðast strax við. Ef aftur á móti vel hefur 
tekist og jákvæð umfjöllun fer út á miðlana er það besta og áhrifaríkasti auglýsingamiðillinn. Ef 
vinir hafa tjáð sig, er komið ákveðið traust, ákveðin reynsla og búið að byggja upp væntingar 
sem getur hvatt aðra til að sækjast eftir sömu upplifun. Jákvæð samsköpun (e. Co- creating) 
getur auk þess leitt til nýrri hugmynda eða leiða til að þróa upplifunina enn frekar. Maðurinn er 
félagsvera og því þarf að vinna með það og spila inn á.

Hér er komið leiðarljós fyrir mótun og hönnun upplifunar fræðslutengdra viðburða þar sem 
lögð er áhersla á fræðslu og jákvæða hámarksupplifun af fræðslutengdri ferðaþjónustu.
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7. Lokaorð

Umsvif ferðaþjónustunnar hafa aukist hérlendis sem erlendis undanfarin ár sem og áhuginn 
fyrir fræðslutengdri ferðaþjónustu. Í þeirri samkeppni hefur verið horft til nýrra tækifæra í 
afþreyingu og viðburðahaldi, og þess sem fólk sækist eftir og skapar eftirsóknarverða jákvæða 
upplifun. Upplifun sem er gjarnan umfram væntingar og þess verðug að deila með vinum. Fyrir 
viðburðastjóra er einstakt að fá tækifæri til að leggja upp með þátttökuathugun (e. participation 
observation) og vera í hringiðu vettvangsins. Skoða þrjú viðfangsefni er falla undir fræðslutengda 
viðburði og ferðaþjónustu. Viðfangsefnin voru nokkuð ólík og þátttakendur og viðmælendur 
tiltölulega fáir sem getur dregið úr vægi rannsóknarinnar. Auk þess þekkti rannsakandinn vel 
til viðburðastjóra ráðstefnunnar og kynntist vel ferðafélögunum í gönguferðinni. Náin tengsl 
geta dregið úr lýsingum á neikvæðum þáttum viðburðanna, þó það eigi ekki að hafa gerst með 
meðvituðum hætti. Jafnframt má segja að niðurstöðurnar hefðu hugsanlega verið öðruvísi og 
settar fram á annan hátt, ef byrjað hefði verið á að fara í gegnum upplifunarkenningarnar áður 
en haldið var á vettvang.

Aftur á móti telur rannsakandi að hann hafi lært mjög mikið af því að bera saman upplifunina 
við kenningar fræðanna. Þannig voru dregnir fram þættir sem skipta máli í mótun viðburða, 
s.s. að skipa verkefnastjórnir, að ramma vel inn þema viðburðarins og að skipuleggja 
viðburðinn út frá því þannig að gott flæði náist og upplifunin verði áhrifameiri. Því fjær sem 
áfangastaður viðburðarins er því mikilvægara er að auka þjónustu við þátttakendur hvað varðar 
grunnþætti upplifunar, mynd 5. Gagnvart fræðslumiðlun þarf að huga betur að því að virkja öll 
skilningarvitin, finna leið til að gera viðburðinn skemmtilegan og skapa hæfilegar áskoranir 
þannig að þátttakendur uppgötvi jafnvel eigin hæfni, getu eða fái nýja sýn á viðfangsefnin eða 
staði. Sá þáttur sem þó stendur upp úr er mikilvægi góðra samskipta og samneytis við fólk. Að 
gefa tíma til samveru og að virkja þátttakendur markvisst til sameiginlegrar upplifunar. Það 
er sá þáttur sem samkvæmt rannsókninni hefur hvað mest áhrif. Því nánara samband og meiri 
samsköpun því jákvæðara er fólk gagnvart upplifuninni. Auk þess sem það dæmir ekki eins hart 
þá neikvæðu þætti sem upp koma, er tilbúnara til að fyrirgefa og horfa fram hjá þeim.

Niðurstöður rannsóknarinnar eru lagðar fram sem ákveðin leiðarljós við mótun og hönnun 
upplifunar á fræðslutengdri ferðaþjónustu. Leiðarljós sem nýst geta viðburðastjórum og 
ferðasölum dagsferða, sem og ferðaþjónustuaðilum. Leiðarljósin byggja á gömlum grunni 
en eru útfærð með nýrri sýn og framsetningu. Með leiðarljósunum er lögð áhersla á bætt 
vinnubrögð og bent á þætti sem skipta máli til að veita góða og eftirminnilega upplifun. Einnig 
er lögð áhersla á endurmat viðburða því í raun nýtist sú vinna fyrir næsta viðburð þó hann sé 
ekki endurtekinn alveg eins. Grunnþættirnir eru ávallt þeir sömu óháð viðfangsefninu.
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Þessi yfirferð með vísun í ferðaþjónustu á Fljótsdalshéraði og í Fljótsdal hefur líka sýnt hve 
forsendur eru almennt góðar gagnvart innviðum og hve vel er staðið að ýmsu á svæðinu. 
Þekking, gæði og ákveðin áræðni eru til staðar og óþrjótandi efniviður, ef vel er að gáð. Það er 
því áhugavert í framhaldinu að fylgja eftir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fara í hugmyndavinnu 
með skapandi teymi og kortleggja möguleg viðfangsefni. Skilgreina þema eða frásögn og 
hanna markvisst út frá leiðarljósunum. Halda viðburð og prófa matskvarðann er byggir á 
spurningaformi. Þróa hann svo áfram og sjá hvernig hann samsvarar upplifun þátttakenda og 
árangri í fræðslutengdri ferðaþjónustu. Jafnframt að skoða rekstrarhliðina sem skiptir miklu 
máli en var ekki tekin fyrir hér. Með þessari rannsókn eru lögð fram leiðarljós sem draga fram 
mikilvæga þætti í mótun og hönnun upplifunar af fræðslutengdri ferðaþjónustu til að ná fram 
jákvæðum og eftirminnilegum hughrifum þátttakenda sem verðugt er að deila með öðrum.
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