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Ágrip  

Litlir  framhaldsskólar  á  landsbyggðinni  hafa  ekki  fengið  mikla  athygli  í  rannsóknum  hingað  til.  
Í  þessari  ritgerð  er  sjónum  beint  að  einum  slíkum,  Framhaldsskólanum  í  Austur-‐
Skaftafellssýslu  (FAS).  Markmiðið  er  að  varpa  ljósi  á  hvernig  FAS  beitir  tengslanetsmyndun  
um  skemmri  og  lengri  veg  til  að  takast  á  við  áskoranir  og  þróa  þannig  skólastarfið.  Áhersla  er  
lögð  á  áskoranir  sem  tengjast  nýjum  þörfum  fyrir  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  vegna  
fjölgunar  ferðamanna  í  nágrenni  skólans.  Í  því  samhengi  er  fjallað  sérstaklega  um  fjölþjóðlegt  
verkefni  sem  skólinn  tekur  þátt  í  sem  kallast  ADVENT  og  snýr  að  námi  á  þessu  sviði.    

Um  er  að  ræða  tilviksrannsókn  þar  sem  gögnum  var  safnað  með  vettvangsathugunum,  
viðtölum  og  greiningu  fyrirliggjandi  gagna.  Fræðilegur  bakgrunnur  rannsóknarinnar  er  á  sviði  
menningar-‐sögulegrar  starfsemiskenningar,  kenninga  um  samsett  nám  og  kenninga  um  
starfssamfélög.  

Niðurstöður  leiddu  í  ljós  að  flestar  þeirra  áskorana  sem  FAS  stendur  frammi  fyrir  orsakast  
af  staðsetningu  hans  í  fámennu  samfélagi  á  jaðarsvæði.  Skólinn  er  í  nánu  sambandi  við  
nærsamfélagið  og  leitast  við  að  koma  til  móts  við  þarfir  þess.  Tengslanetsmyndun  skólans  
hefur  mikið  gildi,  til  að  mynda  fyrir  starfsþróun  kennara,  fjölbreytileika  námsframboðs  og  
mikilvægi  skólans  í  víðara  samhengi.  Þessir  starfshættir  samræmast  að  talsverðu  leyti  
hugmyndum  um  samsett  nám  og  hafa  reynst  skólanum  vel.  Til  að  bregðast  við  þörfum  fyrir  
nám  á  sviði  ferðaþjónustu  hefur  skólinn  þróað  nám  á  fjallamennskubraut.  Með  því  að  beita  
greiningartólum  sem  byggja  á  menningar-‐sögulegri  starfsemiskenningu  var  þróun  þess  
greind.  Greiningin  leiddi  meðal  annars    í  ljós  hvernig  aðlögun  námsins  að  
framhaldsskólakerfinu  kom  í  veg  fyrir  að  mögulegt  væri  að  sinna  öllum  þeim  þörfum  sem  
ætlunin  var.    

Þær  þarfir  sem  ekki  hefur  verið  sinnt  að  fullu  og  eru  efstar  á  baugi  þessa  stundina  snúa  að  
framboði  á  menntun  fyrir  starfsfólk  í  ferðaþjónustu.  Til  að  takast  á  við  þetta  átti  FAS  
frumkvæði  að  ADVENT  verkefninu  sem  skólar,  rannsóknastofnanir  og  fyrirtækjaklasar  í  
þremur  löndum  taka  þátt  í.  Fleiri  aðilar  en  FAS  vinna  að  því  að  mæta  þessum  þörfum  og  
virðist  mikil  gróska  vera  í  menntunartækifærum  á  sviði  ferðaþjónustu  þessa  stundina.  Til  að  
þessi  nýju  tækifæri  verði  nýtt  sem  skyldi  var  þó  ályktað  að  bæta  þurfi  umgjörð  og  regluverk  
um  nám  á  þessu  sviði  til  þess  að  ferðaþjónustufyrirtæki  sjái  hag  sinn  í  að  nýta  þau.    
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Abstract  

„Anything  can  happen  once  connections  have  been  made“:  An  Insight  Into  a  Small  Upper                            
Secondary  School  in  Iceland.  

  

Little  research  has  been  done  where  the  focus  is  mainly  on  small  upper  secondary  schools  in  
rural  areas.  In  this  thesis  one  such  school  is  put  in  the  spotlight,  namely  Framhaldsskólinn  í  
Austur-‐Skaftafellssýslu  (FAS),  located  in  Southeast  Iceland.  The  aim  is  to  shed  light  on  how  
FAS  uses  networking  to  face  challenges  and  develop  school  practice.  Challenges  related  to  
new  needs  for  education  in  the  field  of  tourism  are  emphasised,  because  of  an  upswing  in  
the  local  tourism  industry.  In  relation  to  that,  focus  is  put  on  a  project  the  school  is  a  part  of,  
called  ADVENT  and  stands  for  Adventure  tourism  in  vocational  education  and  training.    

The  research  in  question  is  a  case  study  and  data  was  collected  using  field  studies,  
interviews  and  analysis  of  existing  documents.  The  theoretical  background  of  the  research  is  
based  on  cultural-‐historical  activity  theory,  theories  on  hybrid  education  and  theories  on  
communities  of  practice.    

The  findings  showed  that  most  of  the  challenges  FAS  is  facing  are  due  to  the  fact  that  the  
school  is  located  in  a  sparsely  populated  community  in  a  peripheral  area.  The  school  has  
good  relations  to  the  local  community  and  seeks  to  fulfil  its  needs.  Networking  practice  has  
various  importance  for  FAS,  for  example  in  relation  to  teachers'  professional  development,  
education  opportunities  for  students  and  the  school's  importance  in  a  wider  context.  This  
kind  of  school  practice  is  consistent  with  ideas  about  hybrid  education  and  has  been  very  
useful  for  FAS.  To  meet  the  demand  for  education  in  the  field  of  tourism,  the  school  has  
developed  a  mountaineering  program.  Using  tools  based  on  cultural-‐historical  activity  
theory,  the  evolution  of  the  program  was  analysed.  This  revealed,  among  other  things,  how  
regulations  of  the  upper  secondary  school  system  prevented  that  the  program  could  fulfil  all  
the  needs  it  was  supposed  to  fulfil  in  the  beginning.    

The  needs  that  have  not  been  fulfilled  and  are  prominent  at  this  point  are  related  to  
education  opportunities  for  employees  in  the  tourism  industry.  Trying  to  meet  these  needs,  
FAS  initiated  the  ADVENT  project  where  schools,  research  institutions  and  business  centers  
in  three  countries  work  together.  Other  agents  than  FAS  are  also  working  on  meeting  these  
needs  and  education  opportunities  in  the  field  of  tourism  currently  seem  to  be  thriving.  For  
these  new  opportunities  to  be  utilised,  it  was  concluded  that  changes  in  the  framework  and  
regulation  regarding  education  in  the  field  of  tourism  were  necessary  if  companies  are  to  see  
benefit  in  using  them.    
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1   Inngangur    

Litlir  framhaldsskólar  á  landsbyggðinni  hafa  fengið  frekar  takmarkaða  umfjöllun  í  
rannsóknum  sem  gerðar  hafa  verið  hérlendis.  Í  þessari  ritgerð  er  slíkur  skóli  í  sviðsljósinu,  
nánar  til  tekið  Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu  (FAS)  sem  staðsettur  er  á  Höfn  í  
Hornafirði.  FAS  er  í  hópi  fámennustu  framhaldsskóla  á  landinu  en  það  þýðir  alls  ekki  að  
skólastarf  þar  sé  á  einhvern  hátt  fátæklegra  en  í  fjölmennari  skólum.  Skólinn  hefur  verið  
einstaklega  virkur  við  myndun  og  þátttöku  í  fjölbreyttum  tengslanetum  sem  gera  honum  
kleift  að  halda  úti  innihaldsríku  starfi  sem  sinnir  þörfum  nemenda  jafnt  sem  ytri  kröfum  sem  
gerðar  eru  til  framhaldsskóla.  FAS  er  mjög  umhugað  um  að  eiga  í  góðu  sambandi  við  
nærumhverfi  sitt  og  námsframboð  mótast  í  takt  við  breytingar  í  samfélaginu.  Auk  þess  á  
skólinn  þátt  í  takast  á  við  áskoranir  utan  síns  nærumhverfis  í  gegnum  þau  tengslanet  sem  
hann  er  hluti  af.  Skólinn  gegnir  þannig  mikilvægu  hlutverki  bæði  fyrir  sitt  nánasta  umhverfi  
en  einnig  á  landsvísu  og  jafnvel  út  fyrir  landsteinana  eins  og  koma  mun  í  ljós  í  ritgerðinni.    

Til  þess  að  öðlast  innsýn  í  skólastarf  FAS  var  framkvæmd  tilviksrannsókn  sem  byggði  á  
viðtölum,  vettvangsathugunum,  þátttökuathugunum  og  greiningu  fyrirliggjandi  gagna.  
Ákveðið  var  að  leggja  sérstaka  áherslu  á  það  hvernig  FAS  hefur  tekist  á  við  breyttar  þarfir  
fyrir  menntun  vegna  uppgangs  í  ferðaþjónustu  á  svæðinu  í  kring  um  Höfn  á  síðustu  árum.  
Vegna  bakgrunns  míns  sem  er  úr  ferðamálafræði  og  áhuga  á  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  
þótti  mér  einstaklega  athyglisvert  að  skoða  þetta.  Í  því  samhengi  var  ákveðið  að  fjalla  
sérstaklega  um  ADVENT  verkefnið  sem  er  fjölþjóðlegt  verkefni  sem  FAS  tekur  þátt  í  um  
þessar  mundir.  Verkefnið  snýst  um  að  þróa  nám  fyrir  fólk  sem  er  starfandi  í  
afþreyingarferðaþjónustu.  Rannsóknarspurningarnar  sem  ætlunin  er  að  svara  eru  þrjár  og  
endurspegla  hvernig  áherslur  ritgerðarinnar  skiptast  í  þrennt.  Sú  fyrsta  snýr  að  
tengslamyndun  skólans,  önnur  að  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  og  sú  þriðja  að  ADVENT  
verkefninu.  Spurningarnar  eru  þessar:    

•   Hvernig  er  tengslanetsmyndun  skólans  háttað  og  hvaða  gagnkvæmu  hlutverkum  
gegna  skóli  og  samfélag  hvort  fyrir  annað?  

•   Hvernig  hefur  FAS  tekist  á  við  áskoranir  sem  tengjast  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu?  
•   Hvernig  birtist  hugmyndafræði  starfssamfélaga  í  ADVENT  verkefninu  og  hvaða  gildi  

hefur  þátttaka  í  slíku  samfélagi  fyrir  þá  sem  að  því  koma?  

Til  að  geta  svarað  þessum  spurningum  var  nauðsynlegt  að  byggja  á  viðeigandi  fræðilegum  
grundvelli.  Í  þessari  rannsókn  er  í  fyrsta  lagi  stuðst  við  menningar-‐sögulega  
starfsemiskenningu  en  hún  er  byggð  á  kenningum  rússnesku  fræðimannanna  Vygotsky  og  
Lejontiev  sem  finnski  fræðimaðurinn  Yrjö  Engeström  (1987)  hefur  átt  mikinn  þátt  í  að  þróa  á  
seinni  árum.  Í  rannsóknum  sem  byggja  á  viðbótum  Engeström  er  athyglinni  beint  að  
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starfsemi  og  litið  á  það  sem  svo  að  í  rannsóknum  þurfi  að  skoða  hana  í  heild  sinni.  Ekki  sé  
nægilegt  að  skoða  afmarkaða  þætti  í  starfseminni  þar  sem  þeir  séu  hver  öðrum  háðir.  Í  
þessari  ritgerð  er  litið  á  FAS  sem  slíka  starfsemi  og  skoðað  sérstaklega  hvernig  skólinn  hefur  
þróað  námsframboð  sitt  og  gert  á  því  breytingar  til  að  takast  á  við  áskoranir  tengdar  vexti  í  
ferðaþjónustu  í  nærumhverfi  sínu.  Til  að  draga  upp  mynd  af  þessu  ferli  er  hringrás  víkkaðs  
náms  (Engetröm,  1987)  notuð  þar  sem  hún  hentar  til  að  skýra  hvernig  breytingaferli  gengur  
fyrir  sig  og  þá  sérstaklega  hvernig  tekist  er  á  við  áskoranir  sem  upp  koma  í  þróunarstarfi.      

Í  öðru  lagi  er  byggt  á  fræðilegum  skrifum  Yamazumi  (2008;  2010;  2014)  en  hann  hefur,  út  
frá  kenningum  Engeström,  fjallað  um  það  sem  hann  kallar  samsetta  menntun  (e.  hybrid  
education).  Í  skólastarfi  sem  byggir  á  hugmyndafræði  samsettrar  menntunar  er  nám  og  
kennsla  ekki  afmarkað  við  veggi  skólans  heldur  eiga  skólinn  og  ytri  aðilar  í  gagnkvæmu  
sambandi  um  uppbyggingu  og  framkvæmd  þess.  Nemendur  og  kennarar  glíma  þannig  við  
viðfangsefni  sem  hafa  raunverulegan  tilgang  og  stuðla  að  jákvæðum  breytingum  í  
samfélaginu.  Skólastarf  FAS  samræmist  hugmyndum  um  samsetta  menntun  að  talsvert  miklu  
leyti  og  í  ritgerðinni  eru  þessar  hugmyndir  notaðar  til  að  skýra  gagnkvæmt  samband  skóla  og  
samfélags.    

Í  þriðja  lagi  leggja  kenningar  um  starfssamfélög  (Wenger,  1998;  Wenger-‐Trayner  og  
Wenger-‐Trayner,  2015)  grunninn  að  rannsókninni  en  þær  gagnast  til  að  greina  ADVENT  
verkefnið  sem  byggir  á  hugmyndafræði  slíkra  samfélaga.  ADVENT  verkefnið  virtist  vel  geta  
flokkast  sem  starfssamfélag  því  þar  kemur  saman  hópur  fólks  sem  hefur  áhuga  á  því  sama,  
það  er  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu,  og  lærir  hvert  af  öðru  með  samskiptum  sín  á  milli.  
ADVENT  verkefnið  er  leið  til  að  tengja  saman  nokkur  starfssamfélög  þar  sem  fjölbreyttir  
aðilar  sem  eiga  aðild  að  öðrum  starfssamfélögum  koma  saman  í  ADVENT.  Þannig  er  þekking  
færð  starfssamfélaga  á  milli  og  ný  þekking  sköpuð  með  nýjum  tengslum.    

Þessi  rannsókn  hefur  bæði  vísindalegt  og  hagnýtt  gildi.  Það  felst  í  því  að  auka  þekkingu  á  
aðstæðum  lítilla  skóla  á  landsbyggðinni,  þeim  áskorunum  sem  þeir  standa  frammi  fyrir  og  
lausnum  við  þeim.  Mjög  takmörkuð  þekking  er  til  staðar  á  þessu  sviði  og  mun  þessi  rannsókn  
að  einhverju  leyti  bæti  úr  því.  Sérstaða  FAS  liggur  í  umfangsmikilli  tengslanetsmyndun  og  
þátttöku  í  hinum  ýmsu  samstarfsverkefnum.  Því  er  ætlunin  einnig  að  bæta  við  nýrri  vídd  
þekkingar  á  skólaþróun  þar  sem  möguleikar  samstarfs  á  milli  skóla  og  ýmissa  annarra  eru  
nýttir  og  þar  sem  tekið  er  mið  af  gagnkvæmu  mikilvægi  og  samstarfi  skóla  og  samfélags.  Það  
er  mikilvægt  að  til  staðar  sé  haldbær  og  gagnleg  þekking  á  lausnum  eins  og  þeim  sem  FAS  er  
að  beita  þar  sem  grunnþjónusta  á  borð  við  framhaldsskóla  er  eitthvað  sem  öll  lítil  samfélög  
vilja  bjóða  upp  á  en  getur  reynst  erfitt  að  útfæra  á  árangursríkan  hátt  vegna  fólksfæðar.  
Skólalíkan  FAS  er  einstaklega  áhugavert  og  metnaðarfullt  og  gæti  orðið  fyrirmynd  fyrir  aðra  
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litla  skóla  í  dreifbýli,  bæði  hérlendis  og  erlendis.  Jafnframt  geta  stærri  skólar  lært  mikið  af  
FAS  þar  sem  það  er  ekki  síður  mikilvægt  að  þeir  séu  í  góðum  tengslum  við  nærumhverfi  sitt.    

Uppbygging  þessarar  ritgerðar  er  með  þeim  hætti  að  þegar  þessum  inngangi  er  lokið  
verður  farið  yfir  tilurð  og  samhengi  rannsóknarinnar.  Þar  verður  fjallað  um  hvernig  
rannsóknin  varð  að  veruleika  og  um  aðstæður  á  því  svæði  þar  sem  hún  fór  fram.  Því  næst  
verður  gerð  grein  fyrir  fræðilegum  grundvelli  rannsóknarinnar  sem  byggir  á  umfjöllun  um  
menningar-‐sögulega  starfsemiskenningu,  víkkað  nám,  samsetta  menntun  og  starfssamfélög.  
Að  því  loknu  er  komið  að  kafla  um  aðferðafræði  þar  sem  sagt  er  fá  rannsókninni  sjálfri,  öflun  
gagna  og  úrvinnslu  þeirra.  Í  kaflanum  þar  á  eftir  eru  niðurstöður  þessarar  rannsóknar  kynntar  
og  í  framhaldinu  eru  þær  ræddar  í  ljósi  fræðilegs  bakgrunns.  Í  lokin  er  efni  ritgerðarinnar  
tekið  saman  og  ályktað  hvað  sé  hægt  að  læra  af  því  sem  fram  hefur  komið.  
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2   Vettvangur  og  samhengi    

Í  þessum  kafla  er  fjallað  um  hvernig  þessi  rannsókn  varð  að  veruleika  og  ástæður  þess  að  
Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu  (FAS)  varð  fyrir  valinu  sem  rannsóknarefnið.  Einnig  
verður  gerð  grein  fyrir  vettvangi  rannsóknarinnar  og  fjallað  um  samfélagslegar  aðstæður  þar  
með  áherslu  á  þróun  ferðaþjónustu.  Sagt  verður  frá  FAS  og  grunnstoðum  hans  sem  eru  
Nýheimar  þekkingarsetur,  Vöruhúsið  og  Fjarmenntaskólinn.  Loks  verður  fjallað  um  stöðu  
menntunar  á  sviði  ferðaþjónustu  á  Íslandi  og  ADVENT  verkefnið  sem  er  fjölþjóðlegt  verkefni  
sem  FAS  á  aðild  að  og  ætlað  er  að  bæta  framboð  á  menntun  fyrir  starfsfólk  í  ferðaþjónustu.    

2.1  Bakgrunnur  höfundar  og  tilurð  rannsóknar  
Bakgrunnur  minn  er  úr  ferðamálafræði  en  ég  útskrifaðist  með  BS  gráðu  frá  Háskóla  Íslands  
vorið  2017.  Þessi  rannsókn  er  lokahnykkurinn  á  tveggja  ára  námi  til  M.Ed.  gráðu  í  menntun  
framhaldsskólakennara.  Viðfangsefni  rannsóknarinnar  mótaðist  í  samtali  milli  mín  og  
leiðbeinanda  míns  sem  hefur  unnið  að  rannsóknum  í  litlum  framhaldsskólum  á  
landsbyggðinni.  Hún  hafði  hug  á  að  framkvæmdar  yrðu  rannsóknir  í  fleiri  slíkum  skólum  og  
varð  Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu  (FAS)  fyrir  valinu  þar  sem  mikil  gróska  virtist  
vera  í  starfi  hans.  Viðfangsefnið  þótti  mér  strax  athyglisvert  þar  sem  ég  er  sjálf  alin  upp  fyrir  
utan  höfuðborgarsvæðið,  á  Svalbarðsströnd  við  Eyjafjörð  nánar  til  tekið,  og  þrátt  fyrir  
nálægð  heimabyggðarinnar  við  Akureyri  hef  ég  mikinn  áhuga  á  veruleika  íbúa  í  dreifðum  
byggðum.  Mér  lék  forvitni  á  að  vita  hvernig  skólastarf  í  FAS  væri  uppbyggt  og  hvernig  grósku  
þess  væri  viðhaldið  í  svo  fámennum  skóla  á  jaðarsvæði.  Sjálf  gekk  ég  í  fjölmennan  
framhaldsskóla  á  Akureyri  og  stundaði  vettvangsnám  við  Menntaskólann  í  Kópavogi  sem  er  
enn  fjölmennari.  Fáar  rannsóknir  eru  til  staðar  þar  sem  fjallað  er  um  veruleika  lítilla  skóla  
utan  höfuðborgarsvæðisins  og  eftir  að  hafa  lesið  grein  leiðbeinanda  míns  um  skólamódel  
Menntaskólans  á  Tröllaskaga  (Jóhannsdóttir,  2017;  Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2017)  var  ég  
fullviss  um  að  þetta  væri  svið  sem  ég  vildi  leggja  mitt  af  mörkum  til  að  bæta  þekkingu  á.    

Fyrsta  heimsókn  mín  í  FAS,  í  desember  2018,  mótaði  rannsóknarefnið  talsvert.  Þá  varð  
mér  strax  ljóst  að  megináherslan  yrði  á  tengslanetsmyndun  skólans  enda  virtist  hún  vera  allt  í  
öllu  í  starfi  hans.  Í  þessari  heimsókn  varð  einnig  til  tenging  við  menntun  mína  í  
ferðamálafræði  og  við  áhugann  sem  ég  hef  á  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu.  Þá  fékk  ég  
smjörþefinn  af  þeirri  miklu  vinnu  sem  skólinn  hefur  lagt  í  uppbyggingu  náms  á  
fjallamennskubraut  og  kynntist  ADVENT  verkefninu  sem  vakti  áhuga  minn  þar  sem  
viðfangsefni  þess  er  þróun  menntunar  fyrir  starfsfólk  í  ferðaþjónustu.  Upp  kom  sú  hugmynd  
að  ég  myndi  taka  þátt  í  fyrsta  ADVENT  námskeiðinu  á  Íslandi  sem  halda  átti  í  lok  janúar  2019  
og  leggja  sérstaka  áherslu  á  það  í  rannsókninni.  Það  þótti  mér  mjög  spennandi  þar  sem  
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viðfangsefni  þess  námskeiðs  yrði  íshellar  og  jöklar.  Ég  hef  mikið  yndi  af  útivist  og  hef  aðeins  
snert  á  ferðalögum  á  jöklum  í  gegn  um  starf  mitt  í  björgunarsveit.  Mér  þótti  þetta  verkefni  í  
heild  því  frábært  tækifæri  til  að  tengja  saman  mín  helstu  áhugasvið,  það  er  kennslu,  
rannsóknir,  ferðamál  og  útivist.    

2.2  Umhverfi  rannsóknar  -‐  heimamenn  og  ferðamenn    
Vettvangur  þessarar  rannsóknar  er  í  Sveitarfélaginu  Hornafirði  og  þá  helst  á  Höfn  í  Hornafirði  
og  í  Öræfum.  Áður  var  það  svæði  sem  nú  tilheyrir  Sveitarfélaginu  Hornafirði  kallað  Austur-‐
Skaftafellssýsla  en  með  sameiningu  allra  hreppa  í  þeirri  sýslu  árið  1998  varð  sveitarfélagið  til.  
Höfn  er  eini  þéttbýliskjarni  svæðisins  en  bærinn  tók  að  myndast  um  aldamótin  1900,  í  
upphafi  í  kring  um  verslun  og  þjónustu  og  síðar  í  tengslum  við  útgerð.  Sjávarútvegur  hefur  
um  langa  hríð  verði  máttarstólpi  í  atvinnulífi  á  Höfn  en  hann  tók  að  eflast  eftir  seinni  
heimsstyrjöld  vegna  umbóta  á  veiðarfærum,  hafnaraðstöðu  og  frystihúsi.  Þegar  humarveiði  
hófst  svo  á  sjöunda  áratugnum  óx  útgerð  frá  Höfn  mikið  en  hún  byggir  auk  humarveiða  á  
veiðum  á  bolfiski,  loðnu  og  síld.  Áttundi  áratugurinn  var  mikill  vaxtartími  á  Höfn  en  þá  
fluttust  margir  þangað  til  að  vinna  við  fiskvinnslu  eða  í  byggingariðnaði  og  fjölgaði  íbúum  um  
500  þann  áratug  (Sveitarfélagið  Hornafjörður,  e.d.-‐a).  Árið  1998  var  íbúafjöldi  á  Höfn  1830  
manns  en  á  næstu  árum  fækkaði  íbúum  smám  saman  og  náði  fólksfjöldi  lágmarki  árið  2010,  
var  þá  1610  manns.  Síðan  þá  hefur  íbúum  fjölgað  aftur  og  eru  þeir  í  dag  1710  talsins  
(Hagstofa  Íslands,  e.d.-‐a).  Þróun  íbúafjölda  sveitarfélagsins  alls  hefur  verið  með  sama  sniði  og  
er  hann  í  dag  2389  manns  (Hagstofa  Íslands,  e.d.-‐b).    

Þennan  viðsnúning  í  mannfjöldaþróun  sveitarfélagsins  má  að  einhverju  leyti  rekja  til  
uppgangs  í  ferðaþjónustu  og  þeim  atvinnutækifærum  sem  með  fylgja.  Í  sveitarfélaginu  má  
finna  marga  þekkta  og  vinsæla  viðkomustaði  ferðamanna.  Þar  má  til  að  mynda  nefna  
Skaftafell,  Ingólfshöfða,  Skeiðarársand  og  Vatnajökul,  að  ógleymdu  Jökulsárlóni  
(Markaðsstofa  Suðurlands,  e.d).  Ekki  eru  til  nákvæmar  tölur  um  fjölda  ferðamanna  sem  
heimsækja  ákveðna  staði  á  landinu  en  hægt  er  fá  nokkuð  góða  hugmynd  með  því  að  notast  
við  könnun  um  ferðavenjur  og  tölur  um  heildarfjölda  erlendra  ferðamanna.  Út  frá  þeim  má  
áætla  að  heildarfjöldi  ferðamanna  sem  heimsótti  Höfn  árið  2018  hafi  verið  um  560.000  
manns  (Ferðamálastofa,  e.d.;  Mælaborð  ferðaþjónustunnar,  e.d.).  Til  samanburðar  var  
heildarfjöldinn  áætlaður  um  73.000  árið  2004  og  273.000  árið  2015  (Rögnvaldur  
Guðmundsson,  2016).  Þeir  sem  heimsóttu  Jökulsárlón  á  síðasta  ári  voru  enn  fleiri  eða  um  
950.000  en  hafa  ber  í  huga  að  þangað  kemur  talsverður  fjöldi  í  dagsferðum  frá  Reykjavík  
(Ferðamálastofa,  e.d.;  Mælaborð  ferðaþjónustunnar,  e.d.).    Mörg  fyrirtæki  bjóða  upp  á  
ýmiskonar  afþreyingu  og  þjónustu  við  ferðamenn  og  þar  eru  áberandi  ferðir  sem  tengjast  
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ferðamennsku  á  jöklum.  Jöklagöngur,  íshellaferðir,  báts-‐  og  svifnökkvaferðir  á  jökullónum  og  
jeppaferðir  á  jökli  svo  eitthvað  sé  nefnt  (Ríki  Vatnajökuls,  e.d).    

Árið  2015  var  gerð  rannsókn  á  viðhorfi  heimamanna  til  ferðamanna  á  Siglufirði,  í  
Mývatnssveit  og  á  Höfn  í  Hornafirði.  Niðurstöðurnar  meðal  heimafólks  á  Höfn  leiddu  í  ljós  að  
íbúar  höfðu  talsverðar  áhyggjur  af  mikilli  fjölgun  ferðamanna  og  beindust  þær  sérstaklega  að  
innviðum  og  bágu  ástandi  þeirra.  Töldu  þeir  vegakerfið  ekki  í  stakk  búið  til  að  taka  við  þessari  
miklu  fjölgun  og  ekki  heldur  almannaþjónustu,  eins  og  verslanir  og  heilsugæslu.  Einnig  kom  
fram  að  skortur  á  húsnæði  væri  vandamál  þar  sem  stór  hluti  þess  væri  leigður  út  til  
ferðamanna.  Þetta  kæmi  í  veg  fyrir  að  fólk  sem  hefði  hug  á  að  setjast  að  á  Höfn  til  frambúðar  
gæti  komið  þaki  yfir  höfuðið  þar  sem  mjög  erfitt  væri  að  keppa  við  ferðaþjónustufyrirtæki  á  
þessu  sviði  (Eyrún  Jenný  Bjarnadóttir,  Arnar  Þór  Jóhannesson  og  Guðrún  Þóra  Gunnarsdóttir,  
2016).  

Heimamenn  sáu  þó  einnig  jákvæðar  hliðar  á  þessari  miklu  fjölgun  ferðamanna,  þá  
sérstaklega  hagrænann  ávinning.  Þeir  töldu  ferðaþjónustu  atvinnuskapandi  og  til  þess  fallna  
að  auka  fjölbreytileika  í  atvinnulífinu,  ekki  aðeins  vegna  beinna  starfa  innan  greinarinnar  
heldur  einnig  vegna  afleiddra  starfa,  til  að  mynda  í  byggingariðnaði.  Varðandi  ákveðin  atriði  
voru  svo  skiptar  skoðanir,  svo  sem  hvort  ferðaþjónusta  hefði  jákvæð  áhrif  á  skilyrði  til  búsetu  
og  hvort  núverandi  aðstæður  í  heimabyggð  leyfðu  meiri  fjölgun  ferðamanna  (Eyrún  Jenný  
Bjarnadóttir,  Arnar  Þór  Jóhannesson  og  Guðrún  Þóra  Gunnarsdóttir,  2016).    

2.3  FAS  og  grunnstoðirnar  þrjár    
Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu  var  stofnaður  árið  1987  og  fluttist  árið  2002  í  
Nýheima  sem  er  húsnæði  við  Litlubrú  á  Höfn  í  Hornafirði.  Skólameistari  er  Eyjólfur  
Guðmundsson  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafelssýslu,  e.d.-‐a;  e.d.-‐b).  Skólinn  sjálfur  er  á  
efri  hæð  hússins  en  á  neðri  hæðinni  hafa  ýmsir  aðilar  haft  aðstöðu  í  gegnum  tíðina.  Þar  eru  
tveir  gangar  sem  nú  eru  kallaðir  frumkvöðlagangur  og  háskólagangur  (Nýheimar  
þekkingarsetur,  2018).  Árið  2013  var  Nýheimar  þekkingarsetur  sett  á  fót  en  það  er  
samstarfsvettvangur  tólf  aðila  sem  vinna  að  menntun,  menningu,  rannsóknum  og  nýsköpun  
á  svæðinu.  Nýheimar  eru  ein  af  þremur  grunnstoðum  skólans  en  hinar  eru  Vöruhúsið  og  
Fjarmenntaskólinn.  Allir  þeir  sem  staðsettir  eru  undir  þaki  Nýheima  eiga  aðild  að  
þekkingarsetrinu.  Þar  eru  til  húsa,  auk  FAS  og  þekkingarsetursins  sjálfs,  Ríki  Vatnajökuls,  
Rannsóknasetur  Háskóla  Íslands,  Háskólafélag  Suðurlands,  Náttúrustofa  Suðausturlands,  
Nýsköpunarmiðstöð  Íslands  og  Menningarmiðstöðin,  sem  undir  heyra  byggða-‐,  sjóminja-‐,  
náttúrugripa-‐,  lista-‐,  bóka-‐  og  héraðsskjalasafn  auk  rannsóknasviðs  sem  starfar  þvert  á  
einingarnar.  Aðrir  sem  eiga  aðild  að  Nýheimum  þekkingarsetri  eru  Vatnajökulsþjóðgarður,  
Fræðsluskrifstofa  Hornafjarðar,  Matís,  Samtök  sunnlenskra  sveitarfélaga  og  Vöruhúsið.  Þessir  
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aðilar  eiga  í  hagnýtu,  þverfaglegu  samstarfi  sem  hefur  það  að  markmiði  að  efla  byggðaþróun  
á  svæðinu  og  lífsgæði  íbúa  (Nýheimar  þekkingarsetur,  e.d.-‐a;  e.d.-‐b).  Nýheimar  þekingarsetur  
kemur  að  mörgum  samstarfsverkefnum,  bæði  innanlands  og  utan,  stendur  fyrir  
námskeiðum,  fyrirlestrum  og  málþingum  auk  þess  sem  aðstaðan  þar  nýtist  vel  við  hin  ýmsu  
tilefni.  Mikil  ánægja  er  með  starfsemi  Nýheima  og  er  gjarnan  litið  á  þá  sem  fyrirmyndar  
dæmi  um  uppbyggingu  þekkingarstarfs  á  landsbyggðinni  (Nýheimar  þekkingarsetur,  2018).    

Staðsetning  FAS  innan  Nýheima  er  einstök  á  landsvísu  og  sérlega  mikilvæg  þar  sem  
skólinn  er  einn  sá  allra  fámennasti  hérlendis.  Allir  þeir  skólar  sem  gætu  talist  til  lítilla  skóla  
eru,  líkt  og  FAS,  staðsettir  utan  höfuðborgarsvæðisins  en  í  10  minnstu  skólunum  eru  
nemendur  í  öllum  tilfellum  færri  en  400  (Hagstofa  Íslands,  e.d.-‐c).  Í  FAS  er  heildarfjöldi  
nemenda  ekki  nema  tæplega  200,  þar  af  um  helmingur  í  fjarnámi  (Eyjólfur  Guðmundsson,  
skólameistari  FAS,  munnleg  heimild  3.  desember  2018).  FAS  býður  upp  á  nám  til  
stúdentsprófs  á  þremur  brautum  sem  eru  hug-‐  og  félagsvísindabraut,  náttúru-‐  og  
raunvísindabraut  og  kjörnámsbraut.  Einnig  eru  tvær  brautir  í  boði  sem  lýkur  með  
framhaldsskólaprófi,  framhaldsskólabraut  og  fjallamennskubraut.  Flestir  staðnemar  skólans  
eru  ungt  fólk  sem  býr  í  nágrenninu  og  hlutfall  nemenda  sem  ljúka  10.  bekk  í  Grunnskóla  
Hornafjarðar  og  fara  í  framhaldinu  í  FAS  er  almennt  hátt  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐
Skaftafellssýslu,  e.d.-‐c;  Eyjólfur  Guðmundsson,  skólameistari  FAS,  munnleg  heimild  3.  
desember  2018).  Kennarar  við  skólann  eru  20  talsins  og  aðrir  starfsmenn  fjórir  
(Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu,  e.d.-‐b).    

Kjörorð  skólans  eru  „nám  er  vinna  og  um  leið  félagslegt  ferli“  og  “skólinn  þjónar  þér”.  Þau  
endurspeglast  í  skólastarfinu  en  þar  er  áhersla  lögð  á  að  nemendur  hafi  sjálfræði  varðandi  
skipulag  náms  sín  og  hafi  góða  vinnuaðstöðu  til  að  sinna  því.  Unnið  er  eftir  því  sem  kallað  er  
100  tíma  reglan  sem  á  við  það  að  hver  þriggja  eininga  áfangi  krefst  um  100  klukkustunda  
vinnu  af  hálfu  nemenda.  Þessi  vinna  samanstendur  af  kennslustundum  og  annarri  vinnu  þar  
fyrir  utan.  Almennt  eru  kennslustundir  í  þriggja  eininga  áfanga  58  klukkustundir  og  önnur  
vinna  er  þá  um  42  klukkustundir.  Ef  kennslustundir  eru  færri  þá  eykst  sá  tími  sem  nemendur  
ættu  að  verja  í  áfangann  þar  fyrir  utan.  Reglan  er  útfærð  í  kennsluáætlun  hvers  áfanga  og  
einnig  er  hægt  að  áætla  tíma  í  verkefnavinnu  út  frá  henni.  Í  samráði  við  umsjónarkenna  
skipuleggja  nemendur  nám  sitt  fyrir  hverja  viku  út  frá  100  tíma  reglunni  með  áætlun  þar  sem  
tilgreindar  eru  kennslustundir  og  önnur  vinna.  Gert  er  ráð  fyrir  því  að  nemendur  geti  lokið  
sinni  vinnu  í  skólanum  á  hefðbundnum  dagvinnutíma  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐
Skaftafellssýslu,  e.d.-‐d).    

Skólinn  hefur  það  að  markmiði  að  sinna  þörfum  nemenda  á  persónulegan  hátt  með  
samkeppnishæfu  og  sveigjanlegu  námsframboði  og  fjölbreyttum  aðferðum  við  námsmat  
(Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu,  e.d.-‐d).  Skólaárið  2016-‐2017  voru  lokapróf  til  að  
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mynda  aflögð  og  svokölluð  lokamatsviðtöl  tekin  upp  í  staðinn.  Þá  hitta  nemendur  kennara  í  
lok  annar  og  ræða  um  námsframvindu  og  -‐árangur  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐
Skaftafellssýslu,  e.d.-‐d).  Skólanum  er  mjög  mikilvægt  að  vera  í  góðum  tengslum  við  
nærsamfélagið  og  koma  til  móts  við  þarfir  þess  eins  vel  og  hægt  er.  Jafnframt  að  skólastarfið  
hafi  tengsl  við  náttúru  svæðisins  og  að  nám  fari  fram  utan  veggja  skólans  með  námsferðum,  
rannsóknum  á  náttúrufari  og  samfélagi  og  þátttöku  í  fjölþjóðlegum  verkefnum  
(Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu,  e.d.-‐d;  e.d.-‐f).    

Fjarnám  er  einnig  mikilvægur  hluti  af  skólastarfi  FAS  og  fer  vaxandi.  Flesta  áfanga  er  hægt  
að  taka  í  fjarnámi  og  geta  nemendur  því  lokið  stúdentsprófi  í  fjarnámi.  Skólinn  er  þátttakandi  
í  samstarfsneti  12  lítilla  framhaldsskóla  á  landsbyggðinni  sem  kallast  Fjarmenntaskólinn  og  er  
ein  af  grunnstoðum  skólans.  Með  þátttökunni  skuldbindur  skólinn  sig  til  að  taka  við  
fjarnemum  frá  þeim  skólum  sem  eiga  aðild  að  samstarfsnetinu.  Nemendur  í  FAS  geta  á  móti  
sótt  áfanga  í  fjarnámi  hjá  hinum  skólunum.  Þátttaka  í  samstarfsnetinu  gerir  nemendum  
einnig  kleift  að  stunda  nám  á  ýmsum  starfsnámsbrautum  og  sækja  þá  áfanga  í  fjarnámi  hjá  
samstarfsskólunum.  Skólarnir  sem  mynda  samstarfsnetið  hafa  samstarf  við  sérhæfða  skóla  í  
Reykjavík,  til  að  mynda  Fjölbrautaskólann  við  Ármúla,  um  starfs-‐  og  tækninám.  Þannig  heldur  
FAS  utan  um  fjarnám  á  Lyfjatæknibraut  en  nemendur  taka  sérhæfða  áfanga  í  lotu-‐  og  
fjarnámi  frá  FÁ  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellsýslu,  e.d.-‐g;  Eyjólfur  Guðmundsson,  
skólameistari  FAS,  munnleg  heimild  3.  desember  2018).    

Skólinn  er  einnig  í  samstarfi  við  Grunnskóla  Hornafjarðar  og  Sveitarfélagið  Hornafjörð  en  
saman  standa  þessir  aðilar  að  rekstri  Vöruhússins  sem  er  vettvangur  list-‐  og  
verkgreinakennslu,  nýsköpunargreina  og  frumkvöðlastarfs.  Þar  fer  til  að  mynda  fram  kennsla  
í  textílhönnun,  ljósmyndun,  myndlist  og  smíðum  (Vöruhúsið,  e.d.-‐a).  Í  Vöruhúsinu  er  
starfrækt  Fab  Lab,  tækni-‐  og  nýsköpunarsmiðja.  Hérlendis  eru  átta  Fab  Lab  smiðjur  en  
staðsetningin  í  Vöruhúsinu  gerir  þessa  einstaka.  Venjulega  eru  smiðjurnar  staðsettar  innan  
veggja  framhaldsskóla  en  með  þessu  fyrirkomulagi  verður  smiðjan  aðgengilegri  fyrir  íbúa  
svæðisins.  Tvisvar  í  viku  er  almennur  opnunartími  í  Fab  Lab  smiðjunni  og  hægt  er  að  fá  
aukinn  aðgang  sé  þess  óskað  (FabLab  Ísland,  e.d;  Nýheimar  þekkingarsetur,  e.d.-‐c).  
Vöruhúsið  sjálft  er  einnig  öllum  opið  og  hægt  er  að  panta  tíma  á  heimasíðu  sveitarfélagsins.  
Þannig  geta  íbúar  fengið  aðgang  að  fjölbreyttum  rýmum  hússins  með  öllum  þeim  tækjum  
sem  í  þeim  eru,  en  þau  eru  fatahönnunarstofa,  myndmenntarstofa,  textílstofa,  smíðastofa,  
ljósmyndastúdíó,  framköllunarherbergi,  leirbrennslurými,  hljóðupptökuherbergi,  
tónlistarherbergi  og  málm-‐  og  rafsuðuherbergi  (Sveitarfélagið  Hornafjörður,  e.d.-‐b).    
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2.4  Menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  á  Íslandi    
Tvær  nýlegar  skýrslur  hafa  verið  gefnar  út  sem  fjalla  um  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  á  
Íslandi.  Árið  2014  gerði  KPMG  skýrslu  að  beiðni  Ferðamálastofu  þar  sem  staða  menntunar  í  
ferðaþjónustu  var  greind,  skýrslan  ber  heitið  Betur  vinnur  vit  en  strit  -‐  eða  hvað?  Í  skýrslunni  
er  fjallað  um  námsframboð  hérlendis  sem  tengist  ferðaþjónustu  á  einhvern  hátt,  bæði  innan  
formlega  menntakerfisins  og  styttri  óformlegri  námskeið.  Stjórnstöð  ferðamála  gerði  svo  
svipaða  greiningu  árið  2016  og  eru  niðurstöðurnar  settar  fram  í  skýrslunni  Hæfni  og  gæði  í  
ferðaþjónustu  -‐  Fjárfestum  í  hæfni  starfsmanna.  Umfjöllun  beggja  skýrslna  er  nokkuð  svipuð,  
bent  er  á  að  mikil  þörf  sé  fyrir  að  fjölga  fagmenntuðu  starfsfólki  í  ferðaþjónustu  og  bæta  
menntunarstig  í  greininni  almennt.  Þó  svo  að  talsvert  framboð  sé  af  formlegu  og  óformlegu  
námi  sem  tengist  atvinnugreininni  þá  er  umgjörð  þess  gagnrýnd;  ekki  sögð  vera  hvetjandi  
fyrir  starfsfólk  til  að  auka  við  menntun  sína.  Það  námsframboð  sem  er  til  staðar  er  ekki  sagt  
mæta  þörfum  greinarinnar  að  fullu  og  auðvelda  þurfi  aðgengi  starfsfólks  að  námi.  Skipulag  
og  samráð  þurfi  jafnframt  að  bæta  þar  sem  starfsfólkið  sjálft  þurfi  að  hafa  eitthvað  um  það  
að  segja  hvers  konar  námsframboð  það  hafi  áhuga  á  að  nýta  sér  (KPMG,  2014;  Stjórnstöð  
ferðamála;  2016).    

Helsti  munurinn  á  skýrslunum  er  að  sú  fyrri  er  aðeins  stöðugreining  þar  sem  settar  eru  
fram  hugmyndir  að  úrbótum,  í  þeirri  síðari  er  hinsvegar  fjallað  um  tillögur  sem  ætlunin  er  að  
hrinda  í  framkvæmd  og  það  hefur  gengið  eftir  að  hluta.  Þar  á  meðal  er  sú  tillaga  að  komið  
verði  á  fót  Hæfnisetri  ferðaþjónustunnar  sem  leitt  verði  af  Fræðslumiðstöð  atvinnulífsins.  Því  
er  ætlað  að  vera  vettvangur  samstarfs  milli  atvinnulífsins,  fræðsluaðila  og  stjórnvalda  um  
hæfni  og  fræðslu.  Með  þessu  á  að  tryggja  að  fræðsla  verði  í  takt  við  þarfir  ferðaþjónustunnar  
sem  atvinnugreinar.  Setrinu  er  ætlað  að  hafa  rafrænt  utanumhald  um  framboð  á  fræðslu,  til  
þess  að  hægt  sé  að  nálgast  upplýsingar  um  allt  sem  í  boði  er  á  einum  stað.  Ætlunin  er  
jafnframt  að  á  vegum  setursins  verði  starfsnám  í  ferðaþjónustu  þróað,  vottað  og  því  
gæðastýrt.  Það  á  að  fela  í  sér  stjórnenda-‐  og  leiðtogafræðslu,  stuttar  rafrænar  námslotur  
fyrir  alla  starfsmenn,  viðurkennt  starfsnám  í  ferðaþjónustu  á  fyrstu  hæfniþrepum  og  
áframhaldandi  þróun  raunfærnimats.  Með  þessum  aðgerðum  mætti  vonandi  draga  úr  þeirri  
óánægju  sem  virðist  vera  innan  greinarinnar  með  sundurlausa,  óaðgengilega  og  oft  á  tíðum  
marklausa  fræðslu  (Stjórnstöð  ferðamála,  2016;  Hæfnisetur  ferðaþjónustunnar,  e.d.-‐a).    

Hæfnisetrinu  hefur  verið  komið  á  fót  og  á  heimasíðu  þess  má  nú  finna  gott  safn  
fræðsluefnis  og  námskeiða  auk  ýmis  stuðningsefnis  sem  getur  hjálpað  fyrirtækjum  við  gerð  
fræðsluáætlana.  Setrið  er,  eins  og  ætlunin  var,  í  góðu  samvinnu  við  atvinnugreinina  og  leitast  
við  að  greina  fræðsluþörf  og  sinna  henni  með  samstarfi  við  fræðsluaðila  (Hæfnisetur  
ferðaþjónustunar,  e.d-‐b).    
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  2.5  ADVENT  verkefnið  
ADVENT  stendur  fyrir  Adventure  Tourism  Vocational  Education  and  Training  eða  
starfsmenntun  og  þjálfun  í  afþreyingarferðaþjónustu.  ADVENT  er  samstarfsverkefni  
framhalds-‐  og  háskóla,  rannsóknarstofnana,  fyrirtækjaklasa  og  fyrirtækja  sem  starfa  við  
afþreyingarferðaþjónustu  í  Finnlandi,  Skotlandi  og  á  Íslandi.  Verkefnið  hófst  í  september  árið  
2017  og  er  til  þriggja  ára.  Það  er  styrkt  af  Evrópusambandinu  í  gegnum  Erasmus+  
styrkjaáætlunina  fyrir  verkefni  á  sviði  mennta-‐  æskulýðs-‐  og  íþróttamála.  Styrkjaáætlunin  
hefur  það  að  markmiði  að  nútímavæða  nám,  þjálfun  og  ungmennastarf  í  Evrópu  (ADVENT,  
e.d.).    

ADVENT  snýst  um  að  þróa  í  þverfaglegu  samstarfi  óformlegt  nám  eða  námspakka  í  anda  
símenntunar  fyrir  aðila  sem  starfa  við  afþreyingarferðaþjónustu.  Ætlunin  er  að  námið  nýtist  
fyrirtækjum,  starfsmönnum  og  samfélaginu  öllu  og  er  auk  þess  hugsað  sem  leið  fyrir  skóla  og  
símenntunarstofnanir  sem  bjóða  upp  á  nám  á  þessu  sviði  til  að  endurskoða  sitt  framboð  
(ADVENT,  e.d).  Kjarninn  í  verkefninu  er  að  búin  verða  til  níu  námskeið,  þrjú  í  hverju  landi,  
sem  þátttökuaðilarnir  munu  prufukeyra  í  samstarfi  sín  á  milli  og  taka  í  framhaldinu  ákvörðun  
um  hvort  og  hvernig  námskeiðin  verði  nýtt.  Áherslur  þátttökuaðilanna  eru  aðeins  
mismunandi  eftir  löndum,  hjá  Íslendingunum  er  mest  lagt  upp  úr  því  að  hanna  nýjar  
námsleiðir,  utan  formlega  skólakerfisins,  í  samvinnu  við  starfandi  fyrirtæki,  en  í  Finnlandi  og  
Skotlandi  er  frekar  horft  til  þess  að  þróa  og  bæta  nám  sem  nú  þegar  er  til  staðar  í  
skólakerfinu  (Hulda  Laxdal,  munnleg  heimild,  25.  janúar  2019).    

2.5.1  Þáttökuaðilar    

Þrír  aðilar  frá  Finnlandi  koma  að  verkefninu,  háskólinn  The  Kajaani  University  of  applied  
Sciences  (KAMK),  verknámsskólinn  The  Kainuu  Vocational  College  (KAO)  og  
viðskiptamiðstöðin  Naturpolis  Ltd  -‐  Nordic  Business  Centre  (ADVENT,  e.d).  Skólakerfi  
Finnlands  er  dálítið  frábrugðið  því  sem  þekkist  hérlendis,  það  er  eftir  að  framhaldsskólanámi  
lýkur.  Þá  getur  leið  nemenda  legið  í  tvenns  konar  háskóla,  hefðbundna  bóknámsskóla  eða  
skóla  eins  og  KAMK  sem  bjóða  upp  á  hagnýtt  nám  á  háskólastigi.  KAMK  er  2000  nemenda  
skóli  og  boðið  er  upp  á  nám  á  fimm  sviðum,  heilbrigðisvísindasviði,  verkfræðisviði,  
viðskiptafræðisviði,  upplýsingatæknisviði  og  ferðamálafræði-‐  og  íþróttasviði.  Við  skólann  er  
einnig  miðstöð  fullorðinsfræðslu  og  símenntunar.  Nemendur  öðlast  þar  fræðilega  þekkingu  í  
bland  við  faglega  færni  og  getu  á  vinnumarkaði.  Námið  er  almennt  210  til  240  ektur  og  
námstíminn  er  þrjú  og  hálft  til  fjögur  ár  (KAMK  -‐  University  of  Applied  Sciences.,  e.d.).    

  Á  heimasíðu  KAMK  er  honum  lýst  sem  alþjóðlegu  lærdóms-‐  og  þróunarsamfélagi.  
Jafnframt  að  alþjóðavæðing  sé  verkfæri  skólans  til  svæðisbundinnar  þróunar.  Skólinn  leggur  
upp  úr  snjöllum  lausnum,  sem  auk  þess  að  fela  í  sér  notkun  tækni  við  lausnaleit  stendur  fyrir  
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getuna  til  að  gera  rétta  hluti  á  réttan  hátt.  Sýn  skólans  til  ársins  2024  er  að  verða  snjallasti  
háskóli  sinnar  tegundar  í  Finnlandi.  Hvert  svið  skólans  leggur  einnig  áherslu  á  ákveðið  þema  
sem  er  undir  áhrifum  frá  snjöllum  lausnum  og  svæðisbundinni  þróun.  Þema  ferðamálafræði-‐  
og  íþróttasviðs  eru  viðfangsefni  á  sviði  ævintýra  eða  afþreyingar,  það  rímar  vel  við  þátttöku  í  
ADVENT  verkefninu.  Skólinn  hefur  gæðastimpil  frá  Námsmatsstofnun  Finnlands  (e.  The  
Finnish  Education  Evaluation  Centre  FINEEC)  og  stendur  framarlega  á  landsvísu,  sérstaklega  
þegar  horft  til  gæða  kennslu  og  stuðningsþjónustu  (KAMK  -‐  University  of  Applied  Sciences.,  
e.d.).  

The  Kainuu  Vocational  College  (KAO)  er  verknámsskóli  á  framhaldsskólastigi.  Skólinn  
hefur  starfsstöðvar  á  nokkrum  stöðum  í  Finnlandi  en  megin  skólasvæðið  er  staðsett  í  bænum  
Kajaani  í  Kainuu  héraði  sem  er  frekar  norðarlega  í  Finnlandi,  fyrir  miðju  landi.  Það  tekur  um  
átta  klukkustundir  að  ferðast  með  lest  frá  höfuðborginni  Helskinki,  syðst  í  landinu,  til  Kajaani.  
Um  2400  ungmenni  og  5500  fullorðnir  nemendur  stunda  nám  við  KAO  og  þar  af  eru  um  400  
nemendur  á  lærlingsári  sínu  sem  iðnnemar.  Skólinn  býður  upp  á  nám  á  sex  sviðum,  viðskipta  
og  hagfræði-‐,  náttúruauðlinda-‐,  félags  og  heilbrigðisþjónustu-‐,  ferðamála-‐,  matreiðslu  og  
heimilis-‐  og  tæknisviði.  Við  skólann  má  til  að  mynda  finna  skólabúgarð,  hundahótel,  
kattaathvarf,  hesthús,  vinnusmiðjur,  íþróttavelli,  vel  búnar  verknámsstofur  og  stóreldhús.  
Auk  þess  er  skólinn  í  nánu  sambandi  við  atvinnulífið,  tekur  virkan  þátt  í  framþróun  þess  og  
miðar  námsframboð  að  þörfum  samfélagsins.  Skólinn  er  virkur  í  alþjóðlegu  samstarfi,  líkt  og  
ADVENT  verkefnið  er.  Orðstír  skólans  virðist  vera  góður  og  var  hann  til  að  mynda  valinn  besti  
verknámsskóli  Finnlands  af  Mennta-‐  og  menningarmálaráðuneyti  landsins  árið  2014  
(Kainuun  liito,  e.d.;  Green  Campus,  e.d.).    

Naturpolis  Ltd  -‐  Nordic  Business  Centre  er  viðskiptasetur  eða  -‐miðstöð  í  eigu  borgarinnar  
Kuusamo  og  sveitarfélagsins  Taivaloski.  Markmið  starfseminnar  er  að  styðja  við  fyrirtæki  á  
svæðinu  og  fjölga  atvinnutækifærum.  Viðskiptasetrið  aðstoðar  ný  fyrirtæki  og  fyrirtæki  sem  
vilja  koma  sér  fyrir  á  svæðinu  auk  þess  að  efla  samstarf  fyrirtækja  á  milli.  Naturpolis  sinnir  
markaðssetingu  fyrir  svæðið  í  þeim  tilgangi  að  laða  þangað  fleiri  fyrirtæki,  íbúa  og  
ferðamenn.  Viðskiptasetrið  er  þannig  í  nánu  samstarfi  við  ferðaþjónustufyrirtæki  á  staðnum  
og  styður  við  ýmis  þróunarverkefni  sem  ætlað  er  að  efla  ferðaþjónustu  (Naturpolis,  e.d.).    

Frá  Skotlandi  koma  University  of  the  Highlands  and  Islands  og  Lochaber  Chamber  of  
Commerce  að  verkefninu.  University  of  the  Highlands  and  Islands  (UHI)  er  enginn  venjulegur  
háskóli  en  hann  samanstendur  í  raun  af  þrettán  sjálfstæðum  skólum  og  rannsóknasetrum  í  
hálöndum  og  á  eyjum  Skotlands.  Auk  þess  er  skólin  í  samstarfi  við  um  70  námsver  þangað  
sem  kennsla  er  send  út.  Skólinn  er  því  í  raun  stórt  samstarfsnet  sem  byggir  starfsemi  sína  að  
miklu  leyti  á  notkun  upplýsingatækni  og  fjarnámi  (University  of  the  Highlands  and  Islands,  
e.d.;  2018).    
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Námið  sem  boðið  eru  upp  á  undir  hatti  UHI  er  bæði  á  framhaldsskólastigi,  því  sem  kallað  
er  further  education,  og  á  háskólastigi.  Mun  fleiri  nemendur  stunda  nám  á  
framhaldsskólastigi,  31646  nemendur  í  heild,  árið  2017,  en  þó  voru  aðeins  14%  þeirra  í  fullu  
námi.  Á  háskólastigi  var  heildarfjöldi  nemenda  9381  en  58%  þeirra  í  fullu  námi.  Nemendur  í  
fullu  námi  á  háskólastigi  voru  því  5468  samanborið  við  4357  nemendur  á  framhaldsskólastigi.  
Þær  námsleiðir  sem  skólinn  býður  upp  á  eru  of  margar  til  þess  að  hægt  sé  að  fjalla  um  þær  
sérstaklega  en  skólinn  byggir  skipulag  sitt  á  tveimur  deildum,  annars  vegar  viðskiptafræði,  
hugvísinda  og  félagsvísindadeild  og  hinsvegar  heilbrigðisvísinda,  náttúruvísinda,  og  
verkfræðideild  (University  of  the  Highlands  and  Islands,  2018).  

Einn  þeirra  skóla  sem  falla  undir  UHI  er  West  Highland  College  (WHC)  en  við  hann  er  svið  
ævintýranáms  (e.  School  of  Adventure  Studies).  Það  er  WHC  sem  kemur  að  ADVENT  
verkefninu  en  á  sviði  ævintýranáms  eru  sex  námsleiðir.  Ævintýraútivist  (e.  Outdoor  
Adventure),  leiðtogastarf  í  útivist  (e.  Outdoor  Leadership),  stjórnun  ævintýraferðamennsku  
(e.  Adventure  Tourism  Management),  ævintýraferðamennska  og  þjálfun  (e.  Adventure  
Performance  and  Coaching),  ævintýrakennslufræði  (e.  Adventure  Education)  og  sjávar-‐  og  
strandferðamennska  (e.  Marine  and  Costal  Tourism).  Að  námi  loknu  geta  nemendur  starfað  á  
fjölbreyttum  vettvangi,  til  að  mynda  sem  leiðsögumenn,  kennarar,  meðferðaraðilar,  
stjórnendur  og  ferðaskipuleggjendur  (University  of  the  Highlands  and  Islands  -‐  West  
Highland  College,  e.d.).      

Þetta  er  ekki  í  fyrsta  skipti  sem  UHI  á  í  samstarfi  við  skóla  hérlendis  en  það  gerðist  fyrst  
árið  1998  þegar  undirritaður  var  samstarfssamningur  milli  Háskólans  á  Akureyri  og  UHI.  
Grein  um  þetta  birtist  í  Morgunblaðinu  og  er  þar  fjallað  um  að  samstarfið  gæti  leitt  til  
kennara-‐  og  nemendaskipta  og  samvinnu  við  rannsóknir  og  þróun,  sérstaklega  á  sviði  
fjarkennslu  og  upplýsingatækni.  Minnst  er  á  að  samvinnan  gæti  til  dæmis  orðið  á  vettvangi  
byggðaþróunar,  sjálfbærrar  þróunar  og  ferðamála  sem  svo  skemmtilega  vill  til  að  rúmum  
tuttugu  árum  síðar  á  enn  við  en  nú  í  ADVENT  samstarfinu  (Samstarfssamningur  undirritaður,  
1998).    

Lochaber  Chamber  of  Commerce  (LCC)  er  viðskiptamiðstöð  sambærileg  Naturpolis  í  
Finnlandi  en  hún  er  staðsett  í  Lochaber  líkt  og  meirihuti  ævintýranáms  West  Highland  
College.  Starfsemin  snýr  að  stuðningi  við  fyrirtæki  á  svæðinu,  til  dæmis  með  því  að  skapa  
fyrir  þau  vettvang  til  samstarfs  og  tengslamyndunar.  LCC  sinnir  jafnframt  markaðssetingu  á  
svæðinu  sem  áfangastaðar  fyrir  ferðamenn  undir  vörumerkinu  Outdoor  Capital  of  the  UK.  
Ferðaþjónusta  skipar  mikilvægan  sess  fyrir  efnahag  svæðisins  sem  er  vel  staðsett  fyrir  
ýmiskonar  útivist  og  ævintýraferðir  (Lochaber  Chamber  of  Commerce,  e.d.).    

Hérlendis  koma  FAS,  Ríki  Vatnajökuls  og  Rannsóknasetur  Háskóla  Íslands  á  Hornafirði  að  
verkefninu.  Ríki  Vatnajökuls  er  fyrirtækjaklasi  sem  svipar  til  LCC  og  Naturpolis.  Yfir  80  
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fyrirtæki  í  ferðaþjónustu,  veitingageiranum  og  á  sviði  menningar,  í  nágrenni  Vatnajökuls  á  
Suðausturlandi  eru  aðilar  að  Ríki  Vatnajökuls.  Klasinn  var  stofnaður  fyrir  10  árum  og  hefur  
síðan  þá  stækkað  og  eflst.  Í  dag  býður  klasinn  fyrirækjum  sem  eiga  að  honum  aðild  upp  á  
bókunarþjónustu  þeim  að  kostnaðarlausu  auk  þess  sem  birtingar  á  heimasíðu  Ríki  
Vatnajökuls  auka  sýnileika  fyrirtækjanna.  Aðeins  fyrirtæki  með  viðurkennd  starfs-‐  og  
öryggisleyfi  geta  fengið  aðild  að  Ríki  Vatnajökuls  en  markmið  klasans  er  að  ferðamenn  fái  
afbragðs  þjónustu  og  að  upplifun  þeirra  af  svæðinu  verði  jákvæð  (Ríki  Vatnajökuls,  e.d).  
Hlutverk  Ríkis  Vatnajökuls  og  hinna  fyrirtækjaklasana  í  ADVENT  verkefninu  er  að  tengja  
starfandi  fyrirtæki  og  fumkvöðla  við  verkefnið  (Hulda  Laxdal,  munnleg  heimild,  23.  janúar  
2019).    

Rannsóknasetur  HÍ  á  Hornafirði  var  stofnað  árið  2001  og  snýr  hlutverk  þess  að  því  að  efla  
þekkingu  um  Suðausturland  bæði  með  rannsóknum  á  vegum  setursins  og  einnig  með  því  að  
veita  fræðafólki  aðstöðu  til  að  stunda  rannsóknir  á  svæðinu.  Aðal  viðfangsefni  hafa  frá  
upphafi  verið  á  sviði  náttúrufars  og  náttúruverndar,  ferðaþjónustu,  friðlýstra  svæða,  jökla  og  
loftslagsbreytinga.  Einnig  hafa  verið  gerða  rannsóknir  sem  snúa  að  bókmenntun,  listum  og  
þjóðfræði.  Rannsóknasetrið  hefur  það  hlutverk  að  veita  ADVENT  verkefninu  aðhald  með  
innra  mati  og  gæðaeftirliti  (Háskóli  Íslands-‐Hornafjörður,  e.d.).    
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3     Fræðilegt  yfirlit    

Í  þessum  kafla  er  farið  yfir  fræðilegan  bakgrunn  rannsóknarinnar.  Fyrst  verður  fjallað  um  
menningar-‐sögulega  starfsemiskenningu  og  þá  sérstaklega  kenninguna  um  víkkað  nám  sem  
er  framlag  Engeström  (1987)  til  þróun  menningar-‐sögulegrar  starfsemiskenningar.  Að  því  
loknu  verður  sagt  frá  skrifum  Yamazumi  (2010)  um  samsetta  menntun  sem  hann  byggir  að  
talsverðu  leyti  á  kenningum  Engeström.  Að  lokum  verður  komið  inn  á  kenningar  um  
starfssamfélög  sem  er  viðeigandi  þar  hugmyndafræði  slíkra  samfélaga  hefur  haft  áhrif  á  
fyrirkomulag  ADVENT  verkefnisins  sem  talsverð  áhersla  verður  lögð  á  í  ritgerðinni.    

3.1  Menningar-‐  söguleg  starfsemiskenning  
Finnski  fræðimaðurinn  Yrjö  Engeström  setti  fram  kenningu  sína  um  víkkað  nám  (e.  expaneive  
learning  theory)  sem  lið  í  að  þróa  menningar-‐sögulegu  starfsemiskenningu  á  níunda  áratug  
síðustu  aldar  (Engeström,  1987).  Kenningin  byggir  á  eldri  grunni  sem  má  rekja  til  Lev  
Vygotsky  og  Aleksei  Leontiev.  Þeir  voru  rússneskir  fræðimenn  sem  stunduðu  rannsóknir  sínar  
snemma  á  20.  öld.  Verk  þeirra  fengu  þó  ekki  athygli  utan  Sovétríkjanna  fyrr  en  þau  voru  gefin  
út  á  ensku  á  sjöunda  og  áttunda  áratugnum.  Grundvallarrit  Vygotsky,  Thought  and  language,  
árið  1962  og  Activity,  consciousness,  and  personality,  eftir  Leontiev  árið  1978.  Kenningar  
þeirra  leggja  að  miklu  leyti  grunninn  að  menningar-‐  sögulegri  starfsemiskenningu  (e.  cultural-‐
historical  activity  theory)  þó  svo  að  skrif  og  rannsóknir  fleiri  fræðimanna  hafi  vissulega  haft  
áhrif  í  gegnum  tíðina.  Vygotsky  kallaði  sína  kenningu  menningar-‐sögulega  kenningu  á  meðan  
upphaf  starfsemiskenninga  er  rakið  til  Leontiev  og  endurspeglar  nafnið  því  samruna  þessara  
kenninga  (Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2010;  Engeström  og  Miettinen,  1999).  Verk  Vygotsky  
virðast  þó  oft  fá  meiri  athygli  þegar  fjallað  er  um  grundvöll  menningar-‐sögulegrar  
starfsemiskenningar  en  bent  hefur  verið  á  að  mjög  mikilvægt  sé  að  horfa  til  þeirra  beggja  þar  
sem  ólíkar  áherslur  þeirra  hafi  jöfnum  höndum  haft  áhrif  á  þróun  kenningarinnar  (Cole  og  
Engeström,  2007).  

Engeström  (1996;  Sannino  og  Engeström,  2010)  fjallar  um  að  hægt  sé  að  skipta  þróun  
menningar-‐sögulegrar  starfsemiskenningar  í  þrjár  kynslóðir.  Fyrsta  kynslóðin  komi  fram  í  
verkum  Vygotsky  (1978)  en  hann  byggir  á  díalektísku  sjónarhorni  þar  sem  mótsagnir  og  
spenna  er  talin  drifkraftur  breytinga.  Grunnurinn  í  kenningum  hans  er  það  hvernig  
einstaklingar  nota  verkfæri,  bæði  huglæg  og  efnisleg  til  að  takast  á  við  mótsagnir  
(Jóhannsdóttir,  2017;  Yamazumi,  2008;  Sannino  og  Engeström,  2010).  Ekki  sé  hægt  að  horfa  
á  einstaklinginn  sem  einangraðan  frá  umhverfinu  sem  hann  lifir  og  hrærist  í  og  verkfærin  eru  
nauðsynleg  svo  honum  sé  mögulegt  að  taka  þátt  í  því  kerfi  sem  samfélagið  er.  Þetta  kallaði  
Vygotsky  (1978)  „mediation“  og  notaði  til  að  lýsa  því  að  öll  samskipti  fólks  við  umheiminn  
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eru  í  raun  óbein.  Þetta  setti  hann  fram  í  þríhyrningslíkani  sem  sjá  má  á  mynd  1  hér  að  neðan  
en  hún  sýnir  hvernig  samband  geranda  og  viðfangs  er  aldrei  milliliðalaust.    (Vygotsky,  1978;  
Daniels,  2001).    

Samfélagið  þróast  þegar  fólk  nýtir  sér  verkfæri  á  annan  hátt  eða  býr  til  ný  verkfæri  til  að  
auðvelda  sér  að  takast  á  við  veruleikann.  Nám  og  þroski  á  sér  stað  þegar  einstaklingur  tekst  á  
við  aðstæður  í  umhverfinu  með  því  að  nota  og  þróa  þau  verkfæri  sem  hann  býr  yfir  eða  taka  
upp  ný  verkfæri  (Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2010).  Verkfæri  geta  bæði  verið  huglæg  (e.  
signs),  en  þau  stýra  hugsunum  einstaklings,  og  einnig  efnisleg  (e.  tools)  sem  notuð  eru  til  að  
ná  fram  breytingum  í  umhverfinu.  Efnislegu  verkfærin  snúa  þannig  að  ytra  umhverfi  á  meðan  
huglægu  verkfærin  snúa  að  því  sem  býr  innra  með  einstaklingnum.  Þessar  tvær  tegundir  
verkfæra  eru  mjög  tengdar  og  nýjungar  á  öðru  hvoru  sviðinu  kalla  á  viðbrögð  frá  hinu  
(Daniels,  2001;  Jóhannsdóttir,  2017;  Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2010).  Vygotsky  (1978)  
sagði  að  vegna  þess  að  allt  samband  einstaklingsins  við  umheiminn  byggir  á  notkun  þessara  
verkfæra  væri  ómögulegt  að  skoða  þroska  eða  nám  einstaklings  án  þess  að  skoða  samhengið  
sem  hann  væri  í.  Á  þessum  forsendum  gagnrýndi  Vygotsky  atferliskenningar,  byggðar  á  
örvun  og  viðbragði,  þar  sem  slíkar  kenningar  tækju  ekki  tillit  til  þeirra  milliliða  sem  allar  
athafnir  og  samskipti  manna  byggðu  á  (Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2010).    

Önnur  kynslóð  menningar-‐sögulegrar  starfsemiskenningar  varð  til  þegar  skrif  Leontiev  
(1978)  komu  til  sögunnar.  Hann  benti  á  að  Vygotsky  hefði  ekki  fjallað  nægilega  vel  um  
félagslegt  eðli  mannlegra  athafna  og  lagði  áherslu  á  að  taka  samfélagslegt  samhengi  með  í  
reikninginn  þegar  verið  væri  að  greina  nám  og  þroska  (Cole  &  Engeström,1993;  Þuríður  Jóna  
Jóhannsdóttir,  2010).  Í  þessu  samhengi  hafa  fleiri  bent  á  að  markmið  starfsemi  mótist  frekar  
meðal  heildarinnar  en  hjá  einstaklingnum  (Yamazumi,  2008).  Lejontiev  sýndi  fram  á  að  sú  
greiningareining  sem  væri  viðeigandi  þegar  unnið  væri  með  menningar-‐sögulega  
starfsemiskenningu  væri  starfsemi  sem  tengdist  hagnýtu  viðfangsefni.  Starfsemi  er  skilgreind  
sem  nokkuð  varanlegt  kerfi  þar  sem  verkaskipting  er  notuð  til  að  skipuleggja  mismunandi  

Mynd  1.  Aðlöguð  útgáfa  af  þríhyrningslíkani  Vygotsky  (1978).    
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aðgerðir  sem  hver  hefur  ákveðinn  tilgang  innan  starfseminnar  við  að  ná  sameiginlegu  
markmiði  sem  er  sú  afurð  sem  starfsemin  á  að  skila.  Jafnframt  lagði  Leontiev  fram  þá  
meginreglu  sem  enn  er  stuðst  við  að  athyglinni  skuli  beint  að  viðfangsefni  hverrar  starfsemi.  
Kenning  hans  er,  eins  og  áður  segir,  kölluð  starfsemiskenning  (Þuríður  Jóhannsdóttir,  2012;  
Sannino  og  Engeström,  2010).    

Yrjö  Engeström  (1987)  þróaði  þessar  kenningar  áfram  og  er  hans  framlag  oft  talið  vera  
þriðja  kynslóð  menningar-‐sögulegrar  starfsemiskenningar.  Hann  hefur  fjallað  um  að  
kenningin  byggi  á  fimm  meginþáttum  sem  gott  er  að  skerpa  á  áður  en  lengra  er  haldið  
(Engeström  2001).    

•   Hann  leggur  til  að  í  rannsóknum  sé  starfsemiskerfi  (e.  activity  system)  sú  eining  sem  
lögð  sé  til  grundvallar  (e.  prime  unit  of  analysis).  Þetta  starfsemiskerfi  er  skipulagt  út  
frá  gerandanum  og  byggir  á  notkun  verkfæra.  Einstaklingar  og  hópar  eru  að  mestu  
sjálfstæðir  en  samt  er  ómögulegt  að  öðlast  skilning  nema  með  því  að  skoða  samhengi  
þeirra  við  kerfið  í  heild.    

•   Starfsemiskerfið  er  margradda,  þar  koma  fram  fjölbreytt  sjónarhorn,  hefðir  og  
áhugasvið.  Þátttakendur  hafa  allir  sína  sögu  og  kerfið  sjálft  ber  einnig  merki  
fjölbreyttrar  sögulegrar  þróunar  sem  birtist  meðal  annars  í  verkfærum  þess,  reglum  og  
viðmiðum.  Þar  sem  starfsemiskerfi  tengjast  öðrum  slíkum  kerfum  þá  margfaldast  fjöldi  
raddanna  sem  kallast  á.  Kerfin  verða  því  uppspretta  átaka  og  nýsköpunar  sem  orsakast  
af  skoðanaskiptum  og  málamiðlunum.    

•   Starfsemiskerfi  hafa  þróast  og  orðið  til  á  löngum  tíma  og  því  er  nauðsynlegt  að  skoða  
þau  í  sögulegu  samhengi.  Aðeins  er  hægt  að  skilja  vandamál  þeirra  og  möguleika  í  ljósi  
þeirra  eigin  sögu,  sögu  gerendanna  auk  sögu  þeirra  hugmynda  og  verkfæra  sem  hafa  
mótað  starfsemina.    

•   Mótsagnir  skipta  miklu  máli  en  þær  eru  ekki  endilega  það  sama  og  vandamál  eða  átök.  
Mótsagnir  skapast  vegna  spennu  sem  myndast  innan  og  á  milli  starfsemiskerfa  yfir  
lengri  tíma  og  eru  uppspretta  þróunar  og  breytinga.  Þegar  nýjungar  koma  inn  í  kerfið,  
til  dæmis  ný  tækni  eða  nýr  gerandi,  þá  leiðir  það  oft  til  mótsagna  í  framhaldinu  þar  
sem  nýjungin  rekst  á  við  aðra  einingu  sem  er  fyrir  í  kerfinu.  Slíkar  aðstæður  geta  leitt  
til  vandamála  og  átaka  en  einnig  til  jákvæðra  breytinga.    

•   Starfsemiskerfið  felur  í  sér  mikla  möguleika  á  víkkuðum  breytingum  (e.  expansive  
transformations).  Þegar  mótsagnir  eru  farnar  að  íþyngja  ákveðnum  einstaklingum  fara  
þeir  að  efast  um  núverandi  stöðu  kerfisins  og  hverfa  frá  viðmiðum  eða  venjum.  Slíkt  
getur  í  einhverjum  tilfellum  þróast  yfir  í  sameiginlega  sýn  og  í  framhaldinu  viðleitni  til  
breytinga.  Víkkuðum  breytingum  hefur  verið  náð  þegar  þegar  viðfangið  og  hvatinn  
fyrir  starfseminni  hafa  verið  endurskilgreind  til  að  ná  yfir  fleiri  möguleika  en  fyrra  form  
starfseminnar.  Hægt  er  að  horfa  á  hring  víkkaðra  breytinga  sem  ferðalag  í  gegnum  
svæði  mögulegrar  þróunar  (e.  zone  of  proximal  development)  starfsemiskerfisins.    
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Engeström  (1987)  setti  fram  líkan  af  starfsemiskerfi  þar  sem  hópur  einstaklinga  er  að  
vinna  að  sama  viðfangi.  Hann  lagði  til  að  það  yrði  notað  í  rannsóknum  til  að  skýra  og  skilja  
samspil  samfélagslegra  og  einstaklingsbundinna  þátta  (Þuríður  Jóhannsdóttir,  2012).  Líkanið  
má  sjá  hér  að  neðan  á  mynd  2.  

  
Mynd  2.  Líkan  Engeström  (1987)  að  starfsemiskerfi  í  íslenskaðri  útgáfu.  

Í  þessu  þríhyrningslíkani  eru  einingarnar  gerandi,  viðfang,  verkfæri,  samfélag,  verkaskipting,  
reglur  og  afurð  eða  útkoma.  Líkanið  byggir  í  grunninn  á  líkani  Vygotsky  (1978)  sem  sýnir  
hvernig  samskipti  geranda  og  viðfangs  byggja  á  milliliðum.  Þríhyrningurinn  sjálfur  táknar  það  
starfsemiskerfi  sem  unnið  er  með  í  hverju  sinni.  Gerandi  er  sá  einstaklingur  eða  hópur  hvers  
staða  eða  sjónarhorn  greiningin  gengur  út  frá.  Viðfangið  vísar  til  þess  sem  sem  þarf  að  takast  
á  við,  úrlausnarefni  sem  starfsemin  beinist  að.  Með  hjálp  verkfæra,  bæði  huglægra  og  
efnislegra,  er  tekist  á  við  viðfangið  og  þannig  fæst  ákveðin  útkoma  eða  afurð.  Í  hverju  
starfsemiskerfi  myndast  samfélag  sem  hefur  hag  af  því  að  starfsemin  gangi  vel.  Til  staðar  er  
verkaskipting,  bæði  hvað  varðar  mismunandi  verkefni  og  einnig  ákveðin  virðingarröð.  Loks  
eiga  reglur  við  þau  skrifuðu  og  óskrifuðu  lögmál,  venjur,  siði  og  viðmið  sem  eiga  við  athafnir  
innan  starfsemiskerfisins  (Engeström,  1987;  Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2010).  Segja  má  að  
efri  hluti  þríhyrningsins  eigi  við  einstaklinga  og  sýni  hvernig  athafnir  þeirra  eru  studdar  af  
verkfærum  sem  milliliðum  en  neðri  hlutinn  tákni  grunn  og  sýni  hvernig  þessar  athafnir  eru  
háðar  þeirri  menningu  sem  þær  eru  hluti  af  (Þuríður  Jóhannsdóttir,  2012).    

Með  þessu  líkani  er  hægt  að  greina  sambandið  á  milli  eininganna  en  á  sama  tíma  
undirstrikar  það  mikilvægi  starfsemiskerfisins  í  heild.  Einingarnar  hafa  gagnverkandi  áhrif  
hver  á  aðra,  breyting  á  einum  þætti  hefur  áhrif  á  hina  og  þar  með  kerfið  í  heild.  Sem  dæmi  
má  nefna  að  ef  nýtt  verkfæri  er  kynnt  til  sögunnar,  þá  breytist  viðfangið  og  í  framhaldinu  það  
hvernig  gerandinn  tekst  á  við  það.  Þetta  skapar  ójafnvægi  innan  kerfisins  sem  veldur  því  að  
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breytingar  verða  að  eiga  sér  stað,  samfélagið  verður  takast  á  við  breytt  viðfangsefni  í  
sameiningu  en  það  gæti  krafist  breyttrar  verkaskiptingar  eða  reglna  sem  eiga  við  
starfsemina.  Starfsemiskerfið  er  því  alltaf  á  hreyfingu  því  þegar  ójafnvægi  myndast  leitast  
kerfið  við  að  koma  aftur  á  jafnvægi  með  því  að  gera  sjálft  breytingar  (Þuríður  Jóna  
Jóhannsdóttir,  2010).  Þetta  er  grunnurinn  að  kenningu  sem  Engeström  (1987)  setti  fram  og  
kallast  kenningin  um  víkkað  nám  (e.  expansive  learning  theory),  sem  fjallað  verður  nánar  um  
í  næsta  kafla.    

Þriðja  kynslóð  menningar-‐sögulegrar  starfsemiskenningar  felur  einnig  í  sér  að  skoðuð  eru  
fleiri  en  eitt  starfsemiskerfi.  Nauðsynlegt  er  að  skoða  samspil  starfsemiskerfa  sem  vinna  að  
tengdum  markmiðum  (Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2010;  Yamazumi,  2008).  Þess  vegna  
heldur  Engeström  því  fram  í  þriðju  kynslóð  kenningarinnar  að  minnsta  eining  sem  taka  þurfi  
til  greiningar  sé  tvö  starfsemiskerfi  sem  tengjast.  Áður  hafði  hann  talið  að  eitt  starfsemiskerfi  
væri  minnsta  mögulega  greiningareiningin  (Engeström,  2001).    

3.1.1  Kenningin  um  víkkað  nám    

Kenningin  um  víkkað  nám  er  framlag  Engeström  til  þróunar  menningar-‐sögulegrar  
starfsemiskenningar  og  byggir  á  díalektísku  sjónarhorni  þar  sem  þar  sem  öll  viðfangsefni  eru  
rannsökuð  sem  mótunarferli.  Drifkraftur  breytingaferlisins  er  talinn  vera  innri  mótsagnir  sem  
verða  til  vegna  spennu  sem  skapast  þegar  samfélög  þróast.  Kenningin  um  víkkað  nám  snýr  að  
því  hvernig  hægt  sé  að  nota  þetta  lögmál  í  rannsóknum.  Þannig  sé  hægt  að  greina,  takast  á  
við  og  leysa  mótsagnir  í  starfsemi  sem  þróast  samhliða  þjóðfélagsbreytingum.  Engeström  
(1987)  byggir  á  meginreglunni  sem  Leontiev  (1978)  setti  fram,  og  minnst  var  á  hér  að  framan,  
og  beinir  athyglinni  að  viðfangi  starfsemiskerfis.  Með  víkkuðu  námi  fer  fram  markviss  
endurskilgreining  eða  útfærsla  á  viðfanginu  sem  síðan  leiðir  af  sér  að  endurskipuleggja  þarf  
starfsemiskerfið.  Þetta  ferli  krefst  þess  af  hópnum  sem  vinnur  að  þróun  starfseminnar  að  
hann  sýni  gerendahæfni  en  jafnframt  eykst  gerendahæfni  þeirra  með  þátttöku  í  ferlinu  
(Engeström,  2011;  Þuríður  Jóhannsdóttir,  2012).    

Með  þessari  kenningu  er  skilgreint  hvernig  námsferli  fer  í  gang  þegar  þeir  einstaklingar  
sem  vinna  saman  í  ákveðnu  starfsemiskerfi  fara  að  efast  um  þá  starfshætti  sem  þar  eru  við  
lýði.  Þessir  einstaklingar  verða  varir  við  mótsagnir  eða  frávik  innan  starfseminnar  og  í  gang  
fer  samtal  og  leit  að  lausnum  til  þess  að  takast  á  við  móthverfurnar  með  því  að  gera  
breytingar  á  starfseminni.  Engeström  (1987)  hefur  í  þessu  samhengi  þróað  áfram  aðferð  sem  
upprunnin  er  hjá  Vygotsky  (1978).  Hún  byggir  á  því  að  í  aðstæðum  sem  þessum,  sem  gefa  
misvísandi  skilaboð  sem  fólki  er  ómögulegt  að  bregðast  við,  getur  það  upplifað  að  það  sé  á  
milli  steins  og  sleggju  (e.  double  bind  situation).  Til  þess  að  einstaklingurinn  geti  unnið  sig  út  
úr  þessum  aðstæðum  þarf  að  sjá  til  þess  að  hann  hafi  einhverskonar  verkfæri,  í  víðum  
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skilningi  þess  hugtaks,  sem  hann  getur  notað  til  að  hjálpa  sér.  Útfærsla  Engeström  snýr  að  
því  að  nota  þessa  aðferð  á  svipaðan  hátt  til  að  auka  gerendahæfni  fólks  í  starfsemiskerfum  
eða  stofnunum.  Með  því  að  greina  spennu  í  slíkum  kerfum  og  þær  undirliggjandi  mótsagnir  
sem  henni  valda  væri  hægt  að  sjá  fyrir  þróun  sem  er  að  verða  eða  mögulega  þróun  í  
samfélagslegri  starfsemi  (Engeström,  1987;  Þuríður  Jóhannsdóttir,  2012).    

Það  hvernig  hægt  er  að  nota  víkkað  nám  til  að  efla  gerendahæfni  fólks  innan  
starfsemiskerfa  er  eitthvað  sem  Engeström  og  samstarfsfólk  hans  við  CRADLE,  Center  for  
Research  on  Activity,  Development  and  Learning,  við  háskólann  í  Helsinki  hafa  rannsakað  
mikið  (University  of  Helsinki,  e.d).  Þau  hafa  þróað  aðferð  sem  kölluð  er  rannsóknir  á  
þróunarstarfi  (e.  developmental  work  research).  Þá  eru  rannsóknir  og  þróunarverkefni  á  
vinnustöðum  tvinnuð  saman  og  markvissum  inngripum  sem  ætlað  er  að  leiða  til  framfara  í  
starfseminni  er  beitt.  Áhrifin  eru  síðan  rannsökuð  nánar  og  ný  gerð  starfseminnar  útfærð  
(Sannino  og  Engeström,  2010).    

Það  er  hinsvegar  líka  hægt  að  beita  kenningunni  um  víkkað  nám  sem  greiningartóli  í  
rannsóknum.  Þá  er  líkanið  um  hringrás  víkkaðs  náms  (e.  expansive  learning  cycle)  helst  notað  
en  það  er  einmitt  gert  í  þessari  rannsókn.  Það  var  þróað  sem  stuðningur  við  markvisst  
þróunarstarf  innan  stofnana  eins  og  lýst  var  hér  að  ofan  en  hefur  einnig  mikið  verið  notað  í  
þessum  tilgangi.  Líkanið  má  sjá  á  mynd  3  hér  að  neðan.  

  
Mynd  3.  Hringrás  víkkaðs  náms  (Engeström,  1987)  í  íslenskri  þýðingu.  
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Hringurinn  skiptist  í  nokkur  þrep.  Á  fyrsta  þrepinu  kemur  fram  þörfin  fyrir  breytingar  vegna  
þess  að  efasemdir  eru  uppi  um  núverandi  fyrirkomulag  starfseminnar.  Þær  orsakast  af  því  
sem  kallaðar  eru  fyrsta  stigs  móthverfur  (e.  contradictions).  Þær  eru  oftast  leyndar  innri  
móthverfur  sem  gefa  til  kynna  tvíbent  eðli,  til  dæmis  viðfangsins  sem  starfsemin  snýr  að.  
Greina  má  fyrsta  stigs  móthverfur  í  þeim  mismun  sem  sem  er  á  því  hvernig  starfsemi  er  í  
raun  og  því  hvernig  fólk  myndi  helst  vilja  að  hún  væri  (Enegeström,  1987;  Þuríður  
Jóhannsdóttir,  2012).  Á  öðru  þrepinu  koma  annars  stigs  móthverfur  til  sögunnar,  þær  eru  
almennt  augljósari  en  fyrsta  stigs  móthverfur  og  myndast  þegar  nýir  þættir  koma  inn  í  kerfið.  
Sem  dæmi  má  nefna  ef  viðfang  starfseminnar  tekur  breytingum  þannig  að  eldri  verkfæri  
henta  ekki  lengur  til  að  takast  á  við  það.  Það  er  á  þessu  stigi  sem  gerendur  geta  upplifað  að  
vera  í  klemmu  því  þeir  finna  að  ástand  kerfisins  er  ekki  eins  og  best  væri  á  kosið.  Til  að  bæta  
úr  slíku  er  mikilvægt  að  gera  breytingar,  til  að  mynda  kynna  til  sögunnar  ný  eða  endurbætt  
verkfæri  sem  henta  betur  til  að  takast  á  við  breytt  viðfang.  Það  eru  því  einmitt  þessar  annars  
stigs  móthverfur,  sem  auðveldara  er  að  greina,  sem  oftast  eru  hvati  til  breytinga  í  
starfsemiskerfum  (Engeström,  2007).    

Þegar  starfshættirnir  hafa  tekið  breytingum  vegna  fyrsta  eða  annars  stigs  móthverfa  er  
komið  á  þriðja  þrep  hringrásarinnar.  Það  er  ekki  svo  að  þegar  þessar  breytingar  hafa  verið  
settar  fram  að  allt  detti  í  dúnalogn  innan  starfsemiskerfisins.  Á  fjórða  þrepi,  þegar  nýtt  líkan  
að  starfseminni  hefur  verið  tekið  í  gagnið,  geta  komið  upp  þriðja  stigs  móthverfur  þegar  
þessir  nýju  starfshættir  mæta  mótstöðu.  Þegar  einhverjir  gerendur  starfa  samkvæmt  nýja  
líkaninu  en  aðrir  starfa  enn  í  samræmi  við  eldra  skipulag  myndast  ágreiningur  og  spenna  sem  
verður  að  losa  um  með  frekari  breytingum  á  einingum  kerfisins.  Á  fimmta  þrepi  
hringrásarinnar  er  komið  að  því  að  festa  nýja  skipulagið  í  sessi  og  samræma  starfsemina  við  
önnur  starfsemiskerfi  sem  hún  tengist.  Þar  sem  starfsemiskerfi  standa  aldrei  ein  heldur  
tengjast  öðrum  kerfum  þá  hafa  breytingar  á  einu  kerfi  áhrif  á  fleiri.  Á  þessu  þrepi  geta  komið  
upp  fjórða  stigs  móthverfur  en  þær  orsakast  af  árekstrum  nýrra  starfshátta  við  tengda  
starfsemi  eða  stofnun.  Samræmingin  mun  ekki  verða  árangursrík  nema  slíkar  móthverfur  séu  
leystar  og  kerfin  þrói  nýja  og  betri  leið  til  að  sinna  gagnkvæmum  hlutverkum  sínum.  Þar  sem  
allt  er  í  sífelldri  þróun  mun  þörfin  fyrir  breytingar  koma  aftur  upp  með  tímanum,  hringrásin  
halda  áfram  og  öll  þrepin  verða  endurtekin  (Engeström,  1987;  Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  
2010;  Þuríður  Jóhannsdóttir,  2012).    

Það  að  takast  á  við  móthverfur  er  mikilvægur  drifkraftur  breytinga  hjá  bæði  
einstaklingum  og  starfsemiskerfum  í  heild.  Þegar  hringrás  víkkaðs  náms  er  notuð  sem  
greiningartól  þá  ætti  rannsakandinn  að  einbeita  sér  að  því  sem  veldur  átökum  og  truflun  í  
kerfinu.  Þannig  má  komast  að  því  hvaða  undirliggjandi  móthverfur  liggja  að  baki  og  hvernig  
gerendur  vinna  sig  út  úr  slíkum  aðstæðum.  Gengið  er  út  frá  því  að  innbyrðis  tengsl  séu  á  milli  
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einstaklinga  og  kerfa  og  með  því  að  nota  hringrásina  sem  greiningartól  er  hægt  að  skilja  á  
milli  athafna  eins  eða  fleiri  einstaklinga  og  kerfislægra  breytinga.  Hreyfanleiki  á  milli  
sjónarhorns  einstaklinga  og  starfsemiskerfis  í  heild  er  mikilvægur  í  greiningunni.  Með  þeim  
hætti  má  smám  saman  greina  móthverfur  og  draga  upp  mynd  af  upplifun  einstaklinga  þegar  
þeir  takast  á  við  togstreitu  og  spennu,  glíma  við  klemmur  og  breyta  starfsháttum  (Engeström  
og  Sannino,  2010;  Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2010).    

Mikilvægt  er  þó  að  hafa  í  huga  að  sjaldgæft  er  að  starfsemi  gangi  í  gegnum  heila,  augljósa  
hringrás  en  slíkt  krefst  þá  oftast  markvissra  inngripa.  Einnig  ætti  að  hafa  augun  opin  fyrir  
minni  hringrásum  sem  geta  verið  hluti  af  breytingaferli.  Þar  að  auki  getur  verið  gagnlegt  að  
bera  kennsl  á  hringrás  í  varnarstöðu  (e.  defensive  cycle)  sem  á  við  þegar  þörfin  fyrir  
breytingar  er  orðin  augljós  en  gerendur  hafa  ekki  brugðist  við  henni.  Með  því  að  koma  auga  á  
slíkt  gæti  verið  hægt  að  segja  til  um  hvaða  stuðningur  væri  nauðsynlegur  til  að  koma  
breytingaferlinu  af  stað  (Engeström,  2010;  Þuríður  Jóna  Jóhannsdóttir,  2010).  

3.1.2  Að  brjóta  múra  -‐  tengslanetsmyndun  skóla    

Engeström  (1991;  1996)  hefur  fjallað  talsvert  um  vankanta  hefðbundins  skólastarfs  þar  sem  
nám  fer  fram  innan  veggja  kennslustofunnar  í  þaulskipulögðum  kennslustundum.  Slíkt  starf  
er  einangrað  frá  raunveruleikanum,  það  sem  hann  kallar  einangrun  náms  og  kennslu  (e.  
encaptulation  of  school  learning).  Til  að  leysa  úr  vandamálum  sem  koma  í  veg  fyrir  jákvæðar  
breytingar  þurfi  skólar  þess  vegna  oft  að  rjúfa  einangrun  sína  og  endurhugsa  markmið  náms  
og  kennslu.  Til  að  ná  því  fram  hefur  Engeström  ásamt  samstarfsfólki  sínu  þróað  nálgun  
víkkaðs  náms  (e.  expansive  learning  approach).  Sú  nálgun  leggur  upp  úr  mikilvægi  
tengslanetsmyndunar  sem  leiðar  fyrir  skóla  til  að  takast  á  við  áskoranir  og  þróa  starfsemi  
sína,  svokallað  „networks  of  learning“  (Engeström,  1991).  Slíkt  skipulag  mun  aldrei  verða  
árangursríkt  komi  það  frá  ytri  aðilum  heldur  verður  það  að  koma  frá  þeim  sem  að  starfsemi  
skólans  standa.  Þá  er  ekki  aðeins  verið  að  tala  um  kennara  og  stjórnendur  heldur  mun  
fjölbreyttari  hóp  sem  nemendur,  foreldrar  og  í  raun  samfélagið  allt  er  hluti  af.  Með  þessari  
nálgun  er  því  fjölbreyttum  þátttakendum  boðið  að  taka  þátt  í  að  leysa  úr  átökum  og  
óánægju.  Það  eru  þátttakendurnir  sjálfir  sem  bera  kennsl  á  vandamálin  og  takast  á  við  þau  
með  því  að  sameina  krafta  sína.  

Markmiðið  er  að  skólinn  verði  að  sameiginlegu  verkfæri  nemenda,  kennara  og  
samfélagsins  í  heild.  Það  er  mjög  mikilvægt  að  þessir  aðilar  geti  unnið  saman  og  orðið  það  
sem  Engeström  (1991)  kallar  „good  expansive  learners“.  Þannig  geta  þeir  mótað  sína  eigin  
framtíð  þegar  upp  kemur  erfið  staða  sem  skapar  óánægju.  Hann  bendir  á  að  hæfileikinn  til  
að  stunda  slíka  sjálfs-‐endurskipulagningu  sem  byggir  á  samvinnu  og  ígrundun  sé  að  verða  
sífellt  mikilvægari.  Þar  hafði  Engeström  svo  sannarlega  rétt  fyrir  sér  þar  sem  mikilvægi  þess  
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hefur  komið  skýrt  í  ljós  á  þeim  tæpu  30  árum  sem  liðin  eru.  Tengslanetsmyndun,  samvinna  
og  aðlögunarhæfni  er  nokkuð  sem  skiptir  mjög  miklu  máli  í  skólaþróun  í  dag  og  mun  koma  
skýrt  fram  í  niðurstöðum  þessarar  rannsóknar.    

3.1.3  Samsett  menntun  

Yamazumi  (2008;  2010;  2014)  byggir  á  nálgun  víkkaðs  náms  frá  Engeström  (1991)  og  hefur  
þróað  hugmyndir  um  tengsl  skóla  og  samfélags  frekar.  Hann  er  Japani  og  hefur  fyrst  og  
fremst  stundað  rannsóknir  þar  í  landi.  Yamazumi  (2010)  bendir  á  að  áherslur  í  starfi  
fyrirtækja  og  stofnana  séu  að  breytast.  Áður  var  áhersla  lögð  á  fjöldaframleiðslu  og  menntun  
sneri  því  fyrst  og  fremst  að  því  að  nemendur  hefðu  staðlaða  þekkingu  sem  gerði  þeim  kleift  
að  sinna  fjöldaframleiðslunni.  Í  nútímanum  næst  mestur  árangur  með  skipulagi  sem  byggir  á  
tengslanetum  og  samvinnu  milli  ólíkra  einstaklinga,  stofnana,  starfsstétta  og  menningar.  
Þessi  þróun  hefur  leitt  til  þess  að  menntastofnanir  þurfa  að  endurskilgreina  hlutverk  sitt  og  
svara  því  hvers  konar  menntun  getur  stutt  einstaklinga  og  samfélög  til  að  beita  gerendahæfni  
sem  byggir  á  gagnrýninni  hugsun  og  sköpunarkrafti.  Markmiðið  er  að  gera  þeim  kleift  að  
móta  sinn  eigin  veruleika  og  framtíð  sem  er  í  sífelldri  þróun.    

Starf  allra  þeirra  sem  að  menntun  koma  hefur  því  tekið  miklum  breytingum.  Það  er  liðin  
tíð  að  nám  fari  aðeins  fram  innan  veggja  skólastofunnar  og  framfarir  í  upplýsinga-‐  og  
samskiptatækni  skapa  ógrynni  nýrra  lærdómstækifæra.  Í  flestum  skólum  tekur  námskráin  
einnig  mið  af  þeim  áskorunum  sem  til  staðar  eru  í  samfélaginu  og  mögulegum  áskorunum  
framtíðarinnar.  Þess  vegna  verður  sífellt  mikilvægara  fyrir  skóla  að  koma  á  samstarfi  við  ytri  
aðila  svo  sem  fyrirtæki,  stofnanir  og  hið  opinbera.  Í  slíku  samstarfi  fá  nemendur  og  kennarar  
tækifæri  til  að  glíma  við  þau  viðfangsefni  sem  vekja  áhuga  þeirra  utan  skólans  og  
samstarfsaðilar  geta  á  móti  komið  í  skólann  og  átt  samtal  við  nemendur  og  kennara.  Á  
þennan  hátt  verður  til  gagnkvæmt  samband  skóla  og  samfélags  þar  sem  þekking  og  færni  er  
sköpuð  í  sameiningu  og  deilt  (Ymamazumi,  2010).    

Í  þessu  samhengi  leggur  Yamazumi  (2010)  fram  hugtakið  samsett  menntun  (e.  hybrid  
education)  sem  á  við  þetta  fyrirkomulag  skólastarfs  og  þróunar  sem  byggir  á  gagnkvæmu  
sambandi  skóla  og  ytri  aðila.  Samsett  nám  er  sett  fram  á  myndinni  hér  að  neðan  í  
samanburði  við  önnur  form  skólastarfs  sem  staðsett  eru  út  frá  tveimur  víddum,  tengslum  við  
samfélagið  og  eðli  verkefna  og  viðfangsefna.  Þessar  tvær  víddir  gegna  lykilhlutverki  þegar  
kemur  að  víkkandi  skólaþróun  þannig  að  skólastarf  nái  út  fyrir  takmarkandi  hugmyndir  um  
hvað  felst  í  því  og  út  fyrir  mörk  skólans  sem  stofnunar  (Yamazumi,  2010).    
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Hér  að  neðan  má  sjá  íslenskaða  útgáfu  af  líkaninu  á  mynd  4.    

  
Mynd  4.  Samsett  menntun  efst  til  hægri,  samanborin  við  önnur  form  menntunar.  Íslenskuð  

útgáfa  af  líkani  Yamazumi  (2010).    

Samsett  menntun  leggur  ekki  aðeins  áherslu  á  tengslanetsmyndun  og  samvinnu  við  ytri  aðila.  
Einnig  er  mikið  lagt  upp  úr  því  að  efla  gerendahæfni  nemenda  með  verkefnum  sem  hafa  
raunverulega  merkingu  fyrir  þeim.  Horfið  er  frá  námi  sem  byggir  á  stöðluðum  verkefnum  
sem  hafa  ákveðin  svör  sem  nemendum  er  ætlað  að  finna  og  þeim  sem  finna  hið  eina  rétta  
svar  er  umbunað  en  hinum  refsað.  Slíkt  er  ekki  talið  vera  til  framdráttar  fyrir  neinn,  hvorki  
nemendur,  kennara,  skólann  eða  samfélagið.  Með  því  að  byggja  skólaþróun  á  
hugmyndafræði  samsettrar  menntunar  er  ætlunin  hinsvegar  sú  að  skólastarfið  sé  til  gagns  
fyrir  alla  sem  að  því  koma.  Gerendahæfni  þeirra  er  einnig  meiri  með  þessu  móti,  þá  
sérstaklega  nemenda  og  kennara  þar  sem  skólinn  hefur  áhrif  í  samfélaginu  og  frelsi  til  að  
takast  á  við  það  sem  efst  er  á  baugi  hverju  sinni.  Gerendahæfni  ytri  aðila  verður  einnig  meiri  
þar  sem  þeir  hafa  tækifæri  til  að  vinna  með  skólum  að  mikilvægum  verkefnum  sem  skipta  
máli  fyrir  framtíð  þeirra  allra  (Yamazumi,  2010;  Yamazumi,  2014).    

Yamazumi  (2008;  2010;  2014)  fjallar  mikið  um  ákveðin  verkefni  sem  hrundið  hefur  verið  í  
framkvæmd  og  byggja  á  þessri  hugmyndafræði.  Þá  hefur  skólastarf  verið  endurskipulagt  með  
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það  að  markmiði  að  stuðla  að  samsettu  námi.  Sérstaklega  fjallar  hann  um  verkefni  sem  
kallast  New  School  eða  NS.  Um  er  að  ræða  samstarf  milli  Kansai  háskóla  í  Osaka,  grunnskóla  í  
nágrenni  hans,  fjölskyldna  nemenda  auk  sérfræðinga  og  fyrirtækja  í  nærsamfélaginu.  
Verkefnið  felur  í  sér  að  eftir  skóla  og  á  frídögum  geta  nemendur  tekið  þátt  í  dagskrá  sem  
byggir  á  hópavinnu  og  tengslanetsmyndun  með  aðkomu  allra  þessara  aðila.  Markmið  NS  
verkefnisins  er  í  hnotskurn  að  breyta  skólum  úr  stað  þar  sem  nemendur  leggja  á  minnið  í  
stað  þar  sem  nemendur  eru  virkir.  Það  er  gert  til  þess  að  þroska  sjálfstæði,  ímyndunarafl,  
sköpunarkraft,  tjáningu  þeirra  og  félagsfærni.    

Til  að  ná  þessu  fram  er  byggt  á  verkefnamiðuðu  námi  (e.  project-‐based  learning)  en  þá  
vinnur  hópur  með  afmarkað  viðfangsefni  yfir  lengri  tíma  og  skoðar  það  í  þaula  frá  ólíkum  
sjónarhornum.  Viðfangsefni  sem  unnið  hefur  verið  með  innan  NS  verkefnisins  eru  til  að  
mynda  matur  og  landbúnaður  og  sjálfbær  lífsstíll.  Nemendur  hafa  í  því  samhengi  farið  í  
vettvangsferðir  til  bænda,  unnið  við  uppskeru,  lært  að  matreiða  og  útbúið  myndabækur  sem  
kynna  viðfangsefnið.  Fjölbreyttar  námsgreinar  eru  tengdar  þessum  merkingarbæru  
viðfangsefnum  úr  raunveruleikanum  og  þannig  er  bilið  á  milli  þess  sem  nemendur  fást  við  í  
skólanum  og  í  daglegu  lífi  brúað.  Lagt  er  upp  úr  því  að  nemendur  hafi  gaman  af  því  sem  verið  
er  að  fást  við  og  fái  aukið  sjálfstraust  þegar  þeir  sjá  árangur  verkefna  sinna  (Yamazumi,  
2010).    

Samvinna  þeirra  sem  koma  að  samsettri  menntun,  líkt  og  NS  verkefninu,  er  ekki  formföst  
eða  undir  stjórn  ákveðins  aðila.  Þekking  kemur  frá  ýmsum  einstaklingum,  stofnunum,  
sérfræðingum,  sjálfboðaliðum  eða  stjórnvöldum  án  þess  að  þeir  fái  um  það  skýr  fyrirmæli  frá  
stjórnanda.  Yamazumi  (2010)  bendir  á  að  það  sem  Engeström  (2008)  kallar  „negotiated  
knotworking“  henti  vel  til  að  greina  tilurð  slíkrar  samvinnu  sem  sé  bæði  ófyrirsjáanleg  og  
síbreytileg.  „Knotworking“  sem  gæti  útlagst  sem  fléttuverk  á  íslensku,  vísar  til  skipulags  þar  
sem  aðilar  sem  ekki  endilega  hafa  mikil  tengsl  almennt  vinna  saman  að  því  að  finna  
samsettar  lausnir  (e.  hybrid  solutions)  þegar  sameiginlegt  viðfangsefni  eða  markmið  krefst  
þess.  Fléttuverkið  er  síbreytilegt  og  þráðunum  sem  mynda  það  getur  fjölgað  og  fækkað  eftir  
þörfum.  Því  er  ekki  stjórnað  af  ákveðnum  aðila  heldur  byggir  fyrst  og  fremst  á  samvinnu  og  
sveigjanleika.  Í  þessum  anda  segir  Yamazumi  (2010)  að  þegar  unnið  er  að  
skólaþróunarverkefnum  sem  hafa  samsetta  menntun  að  leiðarljósi  ætti  sá  sem  hefur  
hvatann  að  verkefninu  að  forðast  að  verða  einhverskonar  verkstjóri  eða  yfirvald.    

Yamazumi  (2010)  telur  að  skólaþróun  sem  miðar  að  því  að  skapa  samsetta  menntun  þar  
sem  skólar,  nærsamfélagið  og  fjölbreyttir  gerendur  í  ytra  umhverfi  vinna  saman  sé  mjög  
vænleg  til  árangurs.  Þessi  nálgun  skapar  grundvöll  fyrir  sameiginlegt  nám  og  
þekkingarsköpun  sem  mun  hafa  jákvæð  áhrif  á  samfélagið  allt,  framtíð  og  lífsgæði  íbúa.  Hann  
kallar  skóla  sem  vinna  í  þessum  anda,  skóla  sem  stuðla  að  endurfjörgun  samfélaga  (e.  
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schools  that  contribute  to  community  revitalization).  Samvinna  og  samskipti  milli  ólíkra  
gerenda  og  hagnýtra  viðfangsefna  innan  og  utan  skólans  stuðlar  að  námi  sem  gerir  skólum  
kleift  að  leggja  til  samfélagsbreytingar,  glæða  nærsamfélag  sitt  og  menningu  lífi,  efla  
efnahaginn  og  réttindi  og  skyldur  borgaranna.  Fyrirkomulag  sem  þetta  veitir  möguleika  á  
betri  framtíð  og  því  telur  Yamazumi  (2010)  að  það  ætti  að  verða  mjög  eftirsóknarvert.    

3.2  Starfssamfélög    
Hugmyndir  um  starfssamfélög  (e.  community  of  practice)  eru  nátengdar  hugmyndum  um  
starfsemiskerfi,  í  raun  væri  oft  hægt  að  horfa  á  starfsemiskerfi  sem  starfssamfélag  og  öfugt.  
Engeström  (Engeström,  Engeström,  &  Kärkkäinen,  1995,  p.  320)  hefur  til  að  mynda  lýst  
starfsemiskerfi  sem  flóknu  og  endingargóðu  starfssamfélagi  sem  oft  tekur  á  sig  form  
stofnunar.  Þessar  tengdu  kenningar  bjóða  þó  upp  á  ólík  fræðileg  gleraugu  sem  gagnast  til  
þess  að  öðlast  sem  bestan  skilning  á  niðurstöðum  þessarar  rannsóknar.  Sérstaklega  er  
viðeigandi  að  fjalla  um  starfssamfélög  þar  sem  hugmyndafræði  þeirra  hefur  verið  ákveðið  
leiðarljós  ADVENT  verkefnisins  sem  talsverð  áhersla  er  lögð  á  í  rannsókninni.    

3.2.1  Grunnhugmyndir  um  starfssamfélög    

Það  voru  þau  Jean  Lave  og  Etienne  Wenger  (1991)  sem  fyrst  settu  fram  hugtakið  
starfssamfélag  (e.  community  of  practice)  þó  svo  að  það  eigi  við  fyrirbrigði  sem  hefur  verið  til  
lengi  (Wenger-‐Trayner  og  Wenger-‐Trayner,  2015a).  Þetta  var  á  svipuðum  tíma  og  Engeström  
(1987)  hóf  að  skrifa  um  menningar-‐sögulega  starfsemiskenningu.  Hugmyndir  um  
starfssamfélög  byggja  á  félagslegum  kenningum  um  nám  og  leggur  Wenger  (1998)  áherslu  á  
mikilvægi  þátttöku  í  lærdómsferlinu.  Þar  á  hann  ekki  aðeins  við  þátttöku  í  þeim  skilningi  að  
taka  þátt  í  ákveðnum  viðburðum,  með  ákveðnu  fólki  heldur  í  víðari  skilningi  þess  að  vera  
virkur  þátttakandi  í  samfélaginu  og  móta  sjálfsskilning  sinn  í  tengslum  við  það.  Vegna  þessa  
þykir  honum  nauðsynlegt  að  félagslegar  kenningar  um  nám  nái  utan  um  þátttöku  sem  hluta  
af  lærdómsferli  og  þekkingaröflun.  Hann  setur  fram  fjóra  þætti  sem  skipta  þar  höfuðmáli  og  
eru  forsendur  þess  að  nám  fari  fram.    

1.   Tilgangur  -‐  Það  að  finna  tilgang  með  lífi  okkar  og  tilveru.  Að  geta  rætt  um  getu  okkar  
og  hvernig  hún  breytist,  bæði  sem  einstaklingar  og  sem  hópur.    

2.   Siðir  -‐  Þau  sögu-‐  og  félagslegu  viðhorf,  innviðir  og  bjargráð  sem  geta  verið  
sameiningarmáttur.    

3.   Samfélag  -‐  Félagslegt  skipulag  þar  sem  gjörðir  okkar  hafa  tilgang  og  þátttaka  okkar  er  
skilgreind  sem  ákveðin  færni.    

4.   Sjálfsskilningur  -‐  Hvernig  nám  breytir  því  hver  við  erum  og  skapar  persónulega  
vegferð  til  þroska  í  tengslum  við  samfélagið.    
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Þátttaka  er  þannig  meginstef  í  starfssamfélögum  en  þau  Etienne  og  Beverly  Wenger-‐
Trayner  (2015a)  setja  fram  þá  skilgreiningu  að  starfssamfélög  séu  „hópur  fólks  sem  deilir  
áhuga  eða  ástríðu  fyrir  einhverju  sem  það  fæst  við  og  lærir  að  gera  það  betur  með  
reglulegum  samskiptum  sín  á  milli.“  Slík  starfssamfélög  eru  mjög  fjölbreytt,  þau  geta  verið  
ýmist  stór  eða  smá,  flókin  eða  einföld  og  varað  til  lengri  eða  skemmri  tíma.  Öll  erum  við  
þátttakendur  í  mörgum  starfssamfélögum  samtímis  en  getum  gegnt  mis  veigamiklu  hlutverki  
í  hverju  þeirra.  Það  breytist  líka  með  tímanum  hvaða  starfssamfélögum  við  tökum  þátt  í  og  
hlutverk  okkar  innan  þeirra  getur  jafnframt  tekið  breytingum.  Starfssamfélög  eru  sjálfsagður  
hluti  af  lífi  okkar  og  við  veitum  þeim  sjaldnast  sérstaka  athygli  í  sjálfu  sér.  Fæst  þeirra  hafa  
formlegt  félagatal  eða  aðgangskröfur.  Samt  sem  áður,  ef  við  gefum  því  gaum,  er  frekar  
auðvelt  að  draga  upp  mynd  af  þeim  samfélögum  sem  við  tilheyrum,  höfum  tilheyrt  í  
fortíðinni  og  myndum  vilja  tilheyra  í  framtíðinni.  Hugmyndin  um  starfssamfélög  er  okkur  því  
langt  frá  því  að  vera  framandi  en  með  því  að  skoða  þau  á  markvissan  hátt  er  hægt  að  öðlast  
nýja  og  merkilega  innsýn  og  þekkingu  á  eðli  þeirra  (Wanger,  1998;  Wenger-‐Trayner  og  
Wenger-‐Trayner,  2015a).  

Það  er  ekki  svo  að  öll  samfélög  sem  við  tilheyrum  séu  endilega  starfssamfélög.  Til  þess  að  
svo  sé  eru  þrjú  skilyrði  sem  nauðsynlegt  er  að  uppfylla.  Starfssamfélagið  þarf  að  hafa  ákveðið  
sameiginlegt  viðfang.  Aðild  að  því,  sem  ekki  er  endilega  formleg,  felur  því  í  sér  að  meðlimirnir  
hafa  sérstaka  hæfni  sem  tengist  viðfanginu  og  aðgreinir  þá  frá  öðrum.  Einstaklingar  sem  
standa  utan  starfssamfélagsins  líta  ekki  endilega  á  hæfnina  sem  eitthvað  sem  getur  komið  að  
gagni  en  fyrir  þátttakendur  skiptir  hún  miklu  máli.  Einnig  þarf  virkt  samfélag  að  vera  til  
staðar.  Það  felur  í  sér  að  meðlimir  mynda  sambönd  og  tengsl.  Þessi  sambönd  gera  þeim  kleift  
að  deila  þekkingu  og  skapa  nýja  í  samskiptum  sín  á  milli.  Það  er  ekki  svo  að  þeir  sem  eiga  
eitthvað  sameiginlegt,  til  að  mynda  kennarar  á  ákveðnu  svæði,  tilheyri  starfssamfélagi.  Ef  
þeir  eiga  ekki  í  samskiptum,  styðja  hver  við  annan  og  deila  þekkingu  þá  er  ekki  um  
starfssamfélag  að  ræða.  Loks  þarf  eitthvert  starf  að  fara  fram.  Með  því  þróa  meðlimir  
sameiginlegt  safn  frásagna,  verkfæra  og  leiða  til  að  takast  á  við  áskoranir.  Það  tekur  tíma  að  
þróa  slíkt  safn  og  það  þarf  að  byggja  á  endurteknum  samskiptum.  Óformleg  en  regluleg  
samskipti  geta  leitt  til  þess  að  mikilvægur  þekkingargrunnur  verður  til,  þátttakendur  átta  sig  
ekki  endilega  á  því  að  með  samskiptum  sínum  séu  þeir  í  raun  að  mynda  starfssamfélag.  
Önnur  starfssamfélög  eru  mjög  meðvituð  og  þátttakendur  vinna  markvisst  að  því  að  byggja  
upp  sameiginlega,  gagnlega  þekkingu.  Það  er  blanda  þessara  þátta  sem  skilgreinir  
starfssamfélag  og  með  því  að  stuðla  að  þróun  þeirra  er  lögð  rækt  við  slíkt  samfélag  (Wenger-‐
Trayner  og  Wenger-‐Trayner,  2015a).  

Hugmyndafræði  starfssamfélaga  er  beitt  í  fjölbreyttum  aðstæðum  í  samfélaginu.  Innan  
fyrirtækja,  stofnana,  hjá  stjórnvöldum,  í  menntakerfinu  og  í  þróunarverkefnum,  svo  dæmi  
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séu  tekin.  Þar  sem  viðfangsefni  þessarar  rannsóknar  eru  starfssamfélög  á  vettvangi  
skólastarfs  er  rétt  að  fjalla  nánar  um  þau.  Þar  hafa  starfssamfélög  verið  notuð  á  ýmsa  vegu,  
til  að  mynda  í  menntun  og  starfsþjálfun  kennara  og  í  faglegu  samstarfi  skólastjórnenda  en  
mikill  áhugi  virðist  vera  á  starfsþróun  sem  byggir  á  leiðsögn  jafningja  (e.  peer  to  peer).  
Hugmyndafræði  eða  sjónarhorn  starfssamfélaga  er  jafnframt  talin  geta  haft  djúpstæð  áhrif  á  
skólastarf  sé  henni  beitt  á  markvissan  hátt.  Innri  áhrif  birtast  í  því  að  nám  ætti  að  byggja  á  
þátttöku  í  samfélögum  um  ákveðið  efni.  Þessi  skilningur  á  námi  í  hefur  í  raun  í  för  með  sér  
grundvallarbreytingar  á  því  hvernig  nám  er  skipulagt.  Ytri  áhrif  koma  fram  í  því  að  tengja  ætti  
nám  nemenda  við  raunveruleg  viðfangsefni  utan  veggja  skólans  þar  sem  þeir  taka  þátt  í  
virkum  starfssamfélögum  í  samfélaginu.  Þannig  er  nám  ekki  eitthvað  sem  er  einangrað  við  
skólann  sem  stofnun.  Það  þýðir  ekki  að  kennslustundir,  skólastofur  og  starfsþjálfun  hafi  
engan  tilgang  en  hlutverk  þeirra  þarf  að  vera  að  sinna  námi  sem  fram  fer  í  veröldinni.  Það  er  
hluti  af  stærra  kerfi  þar  sem  lífið  sjálft  er  skóli  og  skólinn  er  hluti  af  lífinu  sjálfu  (Wenger-‐
Trayner  og  Wenger-‐Trayner,  2015a).  

3.2.2  Tengslamyndun  og  starfssamfélög    

Það  er  ekki  hægt  að  horfa  á  starfssamfélög  sem  einangruð  frá  ytra  umhverfi  eða  hvert  frá  
öðru.  Mörkin  (e.  boundaries)  þeirra  á  milli  og  það  sem  á  sér  stað  á  þessum  mörkum  er  líka  
mikilvægur  hluti  af  virkni  slíkra  samfélaga.  Þátttaka  í  starfssamfélagi  felur  nefnilega  ekki  
aðeins  í  sér  aðild  að  samfélaginu  sjálfu  heldur  einnig  að  þeim  tengslum  sem  það  hefur  út  á  
við.  Mörkin  geta  oft  verið  vettvangur  misskilnings  og  átaka  en  til  að  draga  úr  slíku  skipta  
tenglar  starfssamfélaga  á  milli  miklu  máli.  Tenglarnir  geta  verið  tvenns  konar,  í  fyrsta  lagi  tól  
sem  starfssamfélög  nota  til  að  styðja  gagnkvæm  tengsl  sín  á  milli  (e.  boundary  objects).  Þetta  
geta  til  að  mynda  verið  skjöl,  hugtök,  titlar  eða  skipulagsrammar.  Þessir  tengjandi  hlutir  
auðvelda  samskipti  og  samhæfingu  starfssamfélaga  á  milli  með  því  að  veita  ákveðna  
formgerð.  Lykilatriði  er  þó  að  þeir  eru  samt  sem  áður  nægilega  sveigjanlegir  til  þess  að  þeir  
sem  nýta  þá  geta  lagað  þá  að  þörfum  sínum.  Þannig  ætti  hluturinn  ekki  að  þröngva  öllum  í  
sama  formið  (Kubiak,  Fenton-‐O'Creevy,  Appelby,  Kempster,  Reed,  Solvason  og  Thorpe,  
2015).    

Í  öðru  lagi  eru  það  miðlarar  (e.  brokers)  sem  eru  einstaklingar  sem  hafa  hæfni  og  færi  á  
að  koma  á  tengslum  á  milli  starfssamfélaga  og  innleiða  nýjungar  með  því  að  færa  með  sér  
reynslu  úr  einu  starfssamfélagi  í  annað.  Þetta  getur  til  dæmis  átt  sér  stað  þegar  þeir  kynna  
eitthvað  til  sögunnar  úr  starfssamfélagi  sem  þeir  tilheyra  í  öðru  samfélagi,  og  sannfæra  
meðlimi  um  að  vænlegt  væri  að  taka  það  upp.  Miðlarar  geta  byggt  upp  ný  sambönd  á  milli  
starfssamfélaga,  stillt  saman  strengi  þeirra  og  skapað  ný  og  spennandi  tækifæri.  Miðlarar  
gegna  einnig  oft  því  hlutverki  að  auðvelda  notkun  tólanna  sem  fjallað  var  um  að  ofan  með  
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því  að  sýna  fram  á  gagnsemi  þeirra  og  aðstoða  meðlimi  starfssamfélaga  við  að  nýta  sér  þau  
(Wenger,  1998).  

Það  er  ekki  einfalt  að  vera  miðlari  og  virðist  ákveðið  fólk  vera  betur  til  þess  fallið  en  aðrir,  
það  blómstrar  við  að  búa  til  tengsl  og  kýs  því  frekar  að  halda  sig  á  jaðrinum  í  mörgum  
starfssamfélögum  heldur  en  að  verða  mjög  tengt  í  eitt  samfélag.  Það  er  vegna  þess  að  
miðlarar  þurfa  að  finna  jafnvægi  á  milli  þess  að  vera  nægilega  mikill  hluti  af  samfélaginu  til  að  
vera  trúverðugir  þátttakendur  en  á  sama  tíma  það  nálægt  jaðrinum  að  þeir  verði  varir  við  
nýja  möguleika  og  tækifæri  til  tengsla  við  önnur  starfssamfélög.  Þó  svo  að  miðlarar  séu  mjög  
færir  þá  gera  þeir  ekkert  upp  á  sitt  einsdæmi.  Þeim  tekst  að  hafa  áhrif  með  samvinnu  við  
aðra  án  þess  að  vera  stýrandi  og  með  því  að  vera  opnir  fyrir  vilja  hópsins  og  vera  tilbúnir  að  
gera  breytingar  í  samræmi  við  hann.  Starf  miðlarans  getur  oft  á  tíðum  verið  flókið  og  erfitt  en  
þeir  sem  veljast  í  þetta  hlutverk  virðast  finna  með  því  tilgang  og  vera  tilbúnir  að  takast  á  við  
krefjandi  aðstæður  þess  vegna  (Wenger,  1998;  Kubiak  o.fl.,  2015).  

Svokallaðir  lóðsar  (e.  system  conveners)  eru  svipaðir  miðlurum  að  því  leyti  að  þeir  eru  
virkir  í  að  koma  á  tengslum  og  sjá  möguleika  þeirra.  Hægt  er  að  orða  það  sem  svo  að  lóðsar  
starfi  í  víðara  samhengi  heldur  en  miðlararnir.  Þeim  er  umhugað  um  að  koma  á  breytingum  
til  frambúðar  í  flóknu  landslagi  margra  starfsemiskerfa  og  vilja  nýta  öll  sjáanleg  og  falin  
tækifæri  til  þess.  Slík  tækifæri  geta  falist  í  sameiginlegum  námsþörfum,  mögulegum  
samlegðaráhrifum  eða  sameiginlegum  markmiðum  þvert  á  hefðbundin  mörk.  Í  þessu  flókna  
landslagi  eru  margir  hagsmunaaðilar  og  þeim  fylgja  mismunandi  sjónarhorn,  áhugasvið,  saga,  
tengsl  og  þrár  sem  eiga  uppruna  sinn  á  ólíkum  stöðum  í  kerfinu.  Wenger-‐Trayner  og  Wenger-‐
Trayner  (2015b)  hafa  fjallað  um  að  þetta  flækjustig  hafi  fimm  víddir.    

1.   Starfsemi  -‐  Hagsmunaaðilar  hafa  tengsl  við  ýmsa  starfsemi  og  þau  starfssamfélög  
sem  þeir  tilheyra  sem  geta  verið  ótengd,  skarast  eða  verið  í  samkeppni.  Þeim  fylgir  
ákveðin  saga,  tungumál,  heimssýn,  venjur  og  persónuleg  tengsl.    

2.   Stofnanir  -‐  Starfsemi  fer  fram  innan  stofnana  sem  hafa  ákveðinn  tilgang,  stefnu,  
skipulag,  verkefni  og  oft  á  tíðum  er  þar  flókið  valdajafnvægi  og  pólitík.  Í  kerfinu  sem  
lóðsarnir  starfa  í  eru  margar  stofnanir  sem  geta  verið  í  samkeppni  og  þurfa  að  mæta  
kröfum  sinna  hagsmunaaðila.    

3.   Vettvangur  -‐  Starf  lóðsa  á  við  á  mismunandi  vettvangi  sem  getur  bæði  verið  
staðbundinn  eða  í  víðara  samhengi  á  heimsvísu.  Vandamál  og  lausnirnar  á  þeim  
birtast  á  ólíkan  hátt  á  mismunandi  vettvangi.  Til  árekstra  getur  komið  milli  
hagsmunaaðila  sem  hafa  tengsl  við  ólík  svæði  og  þeir  kenna  hver  öðrum  oft  um  það  
sem  aflaga  fer.    

4.   Völd  -‐  Landslag  starfssamfélaga  mótast  mikið  af  valdatengslum  á  milli  samfélaga,  
stofnana  og  jafnvel  einstaklinga.  Það  að  vinna  með  þessi  tengsl  og  finna  jafnvægi  
hefur  mikil  áhrif  á  það  starf  sem  fram  fer  og  þau  sambönd  um  nám  sem  til  verða.    
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5.   Tími  -‐  Flækjustig  þess  veruleika  sem  lóðsar  starfa  í  mótast  af  tíma  á  tvennan  hátt.  Það  
er  vegna  breytinga  sem  verða  með  tímanum,  fólk  kemur  og  fer  og  stofnanir  eru  
endurskipulagðar.  Einnig  vegna  tregðu  til  breytinga  sem  veldur  því  að  í  flóknu  kerfi  
tekur  langan  tíma  fyrir  raunverulegar  breytingar  að  verða  varanlegar.    

Líkt  og  ákveðnir  einstaklingar  virðast  finna  sig  í  hlutverki  miðlara  þá  virðast  ákveðin  
persónuleg  sérkenni  einkenna  lóðsa.  Það  að  sinna  þessu  starfi  krefst  þess  að  geta  sýnt  
hugrekki  og  dirfsku  en  á  sama  tíma  auðmýkt  og  fyrirhyggju.  Út  frá  rannsókn  sinni  meðal  
einstaklinga  sem  gegna  þessu  hlutverki  fjalla  Wenger-‐Trayner  og  Wenger-‐Trayner  (2015b)  
um  þá  eiginleika  þeirra  sem  eru  mest  áberandi.  Í  fyrsta  lagi  hafa  þessir  aðilar  mikinn  metnað,  
þeir  eru  drífandi  og  sjá  tilgang  með  vinnu  sinni.  Þetta  viðhorf  gerir  þá  mjög  sannfærandi  og  
því  eiga  þeir  auðvelt  með  að  fá  aðra  með  sér  í  lið.  Þeir  eru  óhræddir  við  að  útdeila  verkefnum  
og  dreifa  álagi.  Þeim  hættir  þannig  ekki  til  að  taka  á  sig  alla  ábyrgð  þrátt  fyrir  djúpstæð  
persónuleg  tengsl  við  vinnuna.  Í  öðru  lagi  eru  þeir  ástríðufullir  hugsjónamenn  en  geta  verið  
óþolinmóðir  þegar  smáatriði  standa  í  vegi  fyrir  framkvæmdum.  Þeir  eru  þó  einnig  færir  í  
áætlanagerð  og  láta  kappið  ekki  hlaupa  með  sig  í  gönur.  Í  þriðja  lagi  getur  starf  lóðasanna  
valdið  því  að  þeir  verði  utangátta  í  þeirri  stofnun  sem  er  þeirra  aðal  starfsvettvangur.  Það  er  
vegna  þess  að  starf  þeirra,  sem  byggir  á  breytingum  og  sveigjanleika,  stangast  oft  á  við  
formfestu  í  starfi  stofnunarinnar.  Einnig  getur  tekið  langan  tíma  að  árangur  erfiðis  þeirra  
komi  í  ljós,  sem  setur  þá  í  hættu  ef  til  niðurskurðar  eða  endurskipulagningar  kemur.  Af  
þessari  ástæðu  fá  þeir  stundum  litla  viðurkenningu  fyrir  störf  sín  sem  kann  að  vera  erfitt.  Það  
getur  því  verið  gagnlegt  fyrir  þá  að  leita  stuðnings  hjá  öðrum  sem  gegna  sama  hlutverki  en  
þeir  eru  oft  tregir  til  þess  þar  sem  þeir  eru  vanir  að  vera  einir  á  báti.  Í  fjórða  lagi  þurfa  lóðsar  
að  vera  viðurkenndir  í  fleiri  en  einu  samfélagi.  Þetta  krefst  þess  að  þeir  búi  yfir  hæfni  eða  
þekkingu  sem  veitir  þeim  þessa  viðurkenningu  og  nægilega  mikla  virðingu  til  að  geta  haft  
áhrif.  Þeir  vilja  samt  forðast  að  verða  of  innmúraðir  í  eitt  samfélag  þar  sem  það  getur  dregið  
úr  möguleikum  þeirra  til  að  öðlast  viðurkenningu  í  öðrum.  Að  lokum  eru  lóðsar  bjartsýnir  og  
þrautseigir.  Það  er  nauðsynlegt  þar  sem  þeir  þurfa  oft  að  takast  á  við  ýmsar  hindranir  og  
mótlæti  á  leið  sinni  að  settu  marki.  Þessi  mikla  jákvæðni  þeirra  kemur  sér  vel  á  erfiðum  
tímum  en  hún  getur  einnig  valdið  því  að  þeir  taki  ekki  eftir  alvarlegum  vanköntum  og  eigi  
erfitt  með  að  horfa  á  eigið  starf  með  gagnrýnum  augum.    

Það  er  enginn  vafi  á  því  að  starf  lóðsins  er  krefjandi  en  að  sama  skapi  mjög  mikilvægt.  
Rannsóknir  sem  draga  upp  mynd  af  hlutverki  þeirra  skipta  máli  til  þess  að  aðrir  í  sömu  stöðu  
sjái  að  þeir  eru  ekki  einir  en  einnig  til  þess  að  samstarfsfólk  þeirra  og  yfirmenn  meti  þá  að  
verðleikum.  Lóðsar  eru  í  raun  að  vinna  frumkvöðlastarf,  þeir  eru  ný  tegund  leiðtoga  sem  
mæta  kröfum  nútímans.  Þær  áskoranir  sem  við  stöndum  frammi  fyrir  í  dag  krefjast  víðtæks  
samstarfs  mismunandi  aðila,  ólíkt  áskorunum  fortíðarinnar  sem  takast  mátti  á  við  með  
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svæðisbundinni  samvinnu.  Í  takt  við  þetta  eru  fyrirtæki,  stofnanir,  stjórnvöld  og  skólar  að  
færa  sig  í  átt  að  nálgun  í  starfi  sem  byggir  á  tengslanetsmyndun.  Framfarir  í  samskipta-‐  og  
upplýsingatækni  greiða  fyrir  þeirri  þróun.  Fólk  sem  hefur  það  sem  til  þarf  til  að  verða  
dugmiklir  lóðsar  mun  því  að  öllum  líkindum  verða  eftirsóknarverðir  starfskraftar  á  komandi  
árum  auk  þess  sem  þörfin  fyrir  rannsóknir  á  einkennum  starfs  þeirra  mun  aukast  (Wenger-‐
Trayner  og  Wenger-‐Trayner,  2015b).    
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4   Um  rannsóknina  

Um  er  að  ræða  eigindlega  rannsókn.  Einkenni  slíkra  rannsókna  er  að  niðurstöður  byggja  ekki  
á  tölfræðigögnum  eða  tölulegum  upplýsingum  heldur  er  áhersla  lögð  á  að  öðlast  djúpa  sýn  
og  heildstæðan  skilning  á  upplifun  og  reynslu  þátttakenda.  Eigindlegar  rannsóknir  skiptast  í  
nokkra  flokka  en  einn  þeirra  er  tilviksrannsókn  (e.  case  study)  sem  rannsóknin  sem  hér  um  
ræðir  fellur  undir  (Punch,  2014).  Í  tilviksrannsóknum  er  afmarkað  viðfangsefni  tekið  til  
skoðunar  og  markmiðið  er  að  fjalla  ítarlega  um  það  í  sínu  náttúrulega  umhverfi  ef  svo  má  að  
orði  komast.  Reynt  er  að  lýsa  viðfangsefninu  á  eins  góðan  og  ítarlegan  hátt  og  möglegt  er.  
Tilviksrannsóknir  eru  hentugar  þegar  úrtak  rannsóknar  er  lítið  og  rannsakandinn  vill  öðlast  
djúpan  skilning  á  reynslu  þátttakenda.  Þær  eru  taldar  geta  verið  sérstaklega  gagnlegar  til  að  
brúa  bilið  á  milli  fræðanna  og  þeirra  sem  starfa  á  vettvangi  og  eru  oft  notaðar  í  
menntarannsóknum.  Þá  eru  bekkir,  deildir  eða  skólar  tekin  til  skoðunar  sem  afmarkað  tilvik  
en  í  þessari  rannsókn  er  það  Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu  sem  tekinn  er  til  
skoðunar  (Freebody,  2011;  Lichtman,  2013).  

Gögn  í  tilviksrannsóknum  geta  verið  margskonar  og  oft  eru  margar  gerðir  gagna  notuð  í  
einni  og  sömu  rannsókninni  (Freebody,  2011).  Til  að  nálgast  gögnin  notar  rannsakandinn  
einnig  fjölbreyttar  aðferðir.  Þar  má  nefna  beinar  athuganir,  greiningu  fyrirliggjandi  ganga,  
viðtöl  og  þátttökuathuganir  en  allar  þessar  aðferðir  eru  notaðar  í  þessari  rannsókn  
(Lichtman,  2013).  Í  þátttökuathuguninni  sem  framkvæmd  var  í  þessari  rannsókn  var  
etnografískri  (e.  ethnographic)  nálgun  beitt.  Þá  leitast  rannsakandinn  eftir  því  að  skilja  
daglegt  líf  í  ákveðnum  aðstæðum  og  hvaða  gildi  það  hefur  fyrir  þátttakendur  frá  sjónarhóli  
innanbúðarmanns.  Etnografískar  rannsóknir  ná  þó  oftast  yfir  langt  tímabil  en  svo  var  ekki  í  
þessari  rannsókn  þar  sem  þátttökuathugunin  afmarkaðist  við  þátttöku  í  einu  ADVENT  
námskeiði  (Freebody,  2011).                  

4.1  Gagnaöflun    
Eins  og  fyrr  segir  þá  geta  gögn  og  þær  aðferðir  sem  beitt  er  til  að  nálgast  þau  verið  fjölbreytt  í  
tilviksrannsóknum  og  þannig  er  það  í  þessari  rannsókn.  Í  fyrsta  lagi  var  unnið  með  gögn  sem  
aflað  var  með  viðtalsrannsókn.  Tekin  voru  þrjú  viðtöl,  eitt  við  Eyjólf  Guðmundsson  
skólameistara  einan,  eitt  við  Huldu  Laxdal,  verkefnisstjóra  ADVENT  og  eitt  þar  sem  rætt  var  
við  Eyjólf  og  Sigurð  Ragnarsson  kennara  á  fjallamennskubraut  og  leiðandi  þátttakanda  í  
ADVENT  námskeiðinu  samtímis  en  í  slíkum  viðtölum  útbýr  rannsakandinn  viðtalsramma  með  
þeim  atriðum  sem  hann  hefur  hug  á  að  ræða  um,  auk  hugmynda  að  spurningum.  Það  skiptir  
ekki  máli  í  hvaða  röð  er  rætt  um  þau  atriði  sem  rannsakandi  hefur  ákveðið  og  hann  er  einnig  
opinn  fyrir  því  að  grípa  áhugaverða  punkta  sem  upp  koma  og  ræða  nánar  um  þá  við  
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viðmælendur  (Brinkman  &  Kvale,  2015).  Í  þessari  rannsókn  var  útbúinn  viðtalsrammi  fyrir  öll  
viðtölin,  lagt  var  upp  með  að  taka  einstaklingsviðtal  við  Sigurð  og  Eyjólf  í  tenglsum  við  
ADVENT  námskeiðið  í  janúar  en  síðan  hentaði  betur  að  taka  viðtal  við  þá  báða  samtímis.  Það  
reyndist  gæfuspor  þar  sem  samtal  þeirra  á  milli  í  viðtalinu  gaf  nýja  og  áhugaverða  innsýn.  Í  
því  viðtali  var  því  notast  við  þá  báða  viðtalsrammana  sem  lagt  hafði  verið  upp  með  fyrir  
viðtöl  við  þá.  Viðtalsramma  fyrir  viðtölin  má  finna  í  viðauka.    

Viðmælendur  voru  valdir  með  tilgangsúrtaki  (e.  purposeful  sampling).  Til  eru  nokkrar  
tegundir  slíkra  úrtaka  og  þessari  rannsókn  var  um  svokallað  fræðilegt  úrtak  að  ræða.  Þá  er  
rætt  við  einstaklinga  sem  hafa  reynslu  og  sérþekkingu  af  rannsóknarefninu.  Einn  
einstaklingur  er  valinn  í  upphafi  og  síðan  er  öðrum  viðmælendum  bætt  við  eftir  því  sem  
áherslur  rannsóknarinnar  skýrast  og  rannsakandinn  áttar  sig  á  hverju  hann  hefur  hug  á  að  ná  
fram  (Katrín  Blöndal  &  Sigríður  Halldórsdóttir,  2013).  Í  þessari  rannsókn  var  því  hagað  þannig  
að  Eyjólfur  var  valinn  sem  fyrsti  viðmælandi  og  mótaði  það  viðtal  mikið  áherslur  
rannsóknarinnar  og  þar  með  val  á  Huldu  og  Sigurði  sem  viðmælendum.  Þau  búa  öll  yfir  
sérþekkingu  á  því  efni  sem  verið  var  að  leitast  eftir  að  fá  upplýsingar  um  og  því  var  ákveðið  
að  ræða  við  þau.    

Fyrsta  viðtalið  við  Eyjólf  var  tekið  þann  3.  desember  2018  en  þá  fór  ég  í  dagsferð  ásamt  
leiðbeinanda  mínum  til  Hafnar  í  Hornafirði.  Þar  gafst  tækifæri  til  að  hitta  marga  kennara  og  
ræða  óformlega  við  þá  og  skoða  húsakynni  og  starfsemi  skólans.  Í  þessari  heimsókn  
skoðuðum  við  Nýheima  í  heild  og  spjölluðum  við  starfsfólk  þeirra  stofnana  sem  hafa  aðsetur  
á  neðri  hæð  hússins.  Einnig  heimsóttu  við  Vöruhúsið,  fengum  að  sjá  aðstöðuna  þar  og  
kynnast  starfseminni  sem  fram  fer  í  húsinu.  Auk  gagna  úr  viðtalinu  við  Eyjólf  skrifaði  ég  niður  
vettvangsnótur  í  heimsókninni  strax  að  henni  lokinni  um  það  sem  fyrir  augu  bar  og  
áhugaverðar  upplýsingar  sem  fram  komu.  

Síðari  viðtölin  voru  tekin  í  vikunni  sem  ADVENT  námskeiðið  Ice-‐Adventure  fór  fram,  21.-‐
25.  Janúar  2019.  Sameiginlegt  viðtal  við  Eyjólf  og  Sigurð  fór  fram  þann  23.  janúar  og  viðtalið  
við  Huldu  þann  25.  janúar.  Viðtalsgögnin  voru  þó  langt  frá  því  að  vera  einu  gögnin  sem  
safnað  var  þessa  vikuna.  Með  þátttökuathugun  í  anda  etnografíu  tók  ég  fullan  þátt  í  Ice-‐
Adventure  námskeiðinu  eins  og  hver  annar  þátttakandi.  Allir  þátttakendur  fylltu  út  leiðarbók  
(e.  portfolio)  þar  sem  haldið  var  utanum  upplifun  hvers  dags  og  ýmsar  vangaveltur  í  
tengslum  við  hana.  Það  sem  ég  skrifaði  í  leiðarbókina  voru  mikilvæg  gögn  fyrir  umfjöllun  um  
Ice-‐Adventure  námskeiðið.  Auk  leiðarbókarinnar  hélt  ég  viðamiklar  vettvangsnótur  þar  sem  
ég  skrifaði  niður  á  nákvæman  hátt  það  sem  fram  fór  á  hverjum  degi,  minnispunkta  um  allt  
sem  ég  ræddi  óformlega  við  aðra  þátttakendur  og  það  sem  rætt  var  á  fundum  sem  haldnir  
voru  í  lok  hvers  dags.  Einnig  skrifaði  ég  niður  það  sem  fram  fór  á  lokafundi  námskeiðsins  á  
Höfn  á  síðasta  degi.    



42 

Auk  gagna  úr  viðtalsrannsókn  og  þátttökuathugun  á  ADVENT  námskeiðinu  var  greining  
fyrirliggjandi  gagna  mikilvægur  hluti  af  gagnaöfluninni.  Það  fól  í  sér  að  rýna  í  ýmis  skjöl  sem  
flest  má  nálgast  á  heimasíðu  FAS  eða  með  öðrum  hætti  á  netinu.  Vísað  er  í  öll  þessi  skjöl  í  
ritgerðinni  og  þau  skráð  í  heimildaskrá.  Helst  er  um  að  ræða  upplýsingar  úr  ársskýrslum  
skólans,  skólanámskrá  og  ýmsar  upplýsingar  af  heimasíðu  FAS  um  námsbrautir  og  fleira.  
Einnig  voru  fengin  skjöl  um  eldri  útgáfur  fjallamennskunáms  sem  ekki  eru  aðgengileg  á  
heimasíðu  skólans.  Þau  voru  fengin  frá  Hildi  Þórsdóttur,  áfangastjóra  í  FAS,  og  er  vísað  til  
þeirra  í  ritgerðinni  sem  munnlegrar  heimildar  frá  Hildi  þar  sem  ekki  getur  hver  sem  er  fengið  
aðgang  að  þeim.    

4.2  Úrvinnsla  og  greining  gagna  
Úrvinnsla  og  greining  gagna  miðaði  að  því  að  svara  rannsóknarspurningunum  sem  settar  
voru  fram  í  inngangi.  Greining  gagna  úr  viðtalsrannsókn  hófst  í  raun  strax  í  viðtölunum  
sjálfum  þar  sem  ég  leitaðist  eftir  því  að  rýna  í  það  sem  viðmælendur  höfðu  að  segja  og  spyrja  
spurninga  sem  myndu  veita  betri  skilning  á  því.  Eftir  hvert  viðtal  skrifaði  ég  niður  vangaveltur  
um  það  sem  fram  hafði  komið.  Mikilvægt  er  að  gera  slíkt  fljótt  eftir  viðtölin  á  meðan  þau  og  
tilfinningarnar  sem  upp  komu  eru  enn  ofarlega  í  huga  (Brinkman  &  Kvale,  2015).  Öll  viðtölin  
voru  hljóðrituð  og  síðan  afrituð  við  fyrsta  tækifæri.  Á  meðan  á  afrituninni  stóð  skrifaði  ég  
niður  athugasemdir  varðandi  vangaveltur,  hugmyndir  að  túlkun  og  tengingum  við  fræðilegan  
bakgrunn.  Eftir  afritunina  voru  viðtölin  lesin  nokkrum  sinnum  og  frekari  athugasemdum  um  
hvaða  merkingu  væri  hægt  að  leggja  í  orð  viðmælenda  bætt  við.  

Að  þessu  loknu  var  komið  að  því  að  kóða  viðtölin.  Fyrst  var  notast  við  opna  kóðun  en  þá  
eru  þemu,  áherslur  og  flokkar  sem  spretta  úr  viðtalsgögnunum  sjálfum  greind.  Úr  gögnunum  
spruttu  átta  kóðar,  hverjum  þeirra  var  gefinn  ákveðinn  litur  og  voru  öll  viðtölin  flokkuð  eftir  
þessu  litakerfi.  Sömu  kóðar  voru  síðan  notaðir  til  að  koma  skipulagi  á  nótur  úr  
vettvangsathugunum.  Einnig  voru  skrifaðar  athugasemdir  varðandi  mögulega  túlkun  og  aðrar  
hugmyndir  í  þau  skjöl  á  sama  hátt  og  gert  hafði  verið  við  viðtölin.  Þessi  gögn  og  lögðu  
grunninn  að  því  sem  fjallað  er  um  í  niðurstöðukafla  ritgerðarinnar.    

Greining  á  síðari  stigum,  sem  fjallað  er  um  í  kaflanum  Niðurstöður  í  fræðilegu  ljósi,  sneri  
að  því  að  greina  niðurstöður  rannsóknarinnar  út  frá  fræðilegum  bakgrunni  hennar  og  nota  
greiningartólin  sem  fjallað  hefur  verið  um  til  að  öðlast  betri  skilning  á  niðurstöðunum.  Til  að  
þetta  væri  mögulegt  voru  fyrirliggjandi  gögn  greind  ásamt  gögnum  úr  viðtalsrannsókninni.  
Fræðilegar  kenningar  og  greiningartól  veittu  ákveðinn  ramma  og  greining  gagnanna  miðaði  
að  því  að  búa  til  heildræna  umfjöllun  miðaða  að  þessum  ramma.  Á  þennan  hátt  var  var  hægt  
að  svara  rannsóknarspurningunum  þremur  á  markvissan  hátt.  



  

43 

Eðli  þessarar  rannsóknarinnar  var  ekki  talið  vera  með  þeim  hætt  að  nauðsynlegt  gæti  
talist  að  tilkynna  hana  til  Persónuverndar.  Upplýst,  skriflegt  samþykki  var  fengið  hjá  öllum  
viðmælendum  í  formlegum  viðtölum  þar  sem  þeir  veittu  því  samþykki  að  nöfn  þeirra  og  þær  
upplýsingar  sem  fram  komu  í  viðtölunum  yrðu  birt  í  þessari  ritgerð.  Mikilvægt  þótti  að  hafa  
frásagnir  viðmælenda  persónugreinanlegar  í  niðurstöðum  þar  sem  bakgrunnur  þeirra  og  
staða  skiptir  miklu  máli  við  túlkun  þess  sem  fram  kemur.  Niðurstöðurnar  fela  engar  
viðkvæmar  persónuupplýsingar  frá  viðmælendum  í  sér.  Upplýsingar  úr  óformlegum  
samtölum  eru  ekki  persónugreinanlegar  ef  frá  eru  taldar  upplýsingar  frá  leiðandi  
þátttakendum  á  ADVENT  námskeiðinu  en  veittu  þeir  upplýst  samþykki  fyrir  því  og  óskuðu  
ekki  eftir  nafnleynd.  Leitast  var  við  í  einu  og  öllu  að  upplýsa  þá  sem  að  rannsókninni  komu  
um  markmið  hennar  og  tilgang  og  höfðu  til  að  mynda  allir  þátttakendur  á  Ice-‐Adventure  
námskeiðinu  upplýsingar  um  ástæðuna  fyrir  þátttöku  minni  og  að  ætlunin  væri  að  birta  
niðurstöðurnar  í  þessari  ritgerð.    
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5   Niðurstöður    

Ef  ætlunin  væri  að  lýsa  skólastarfi  í  Framhaldsskólanum  í  Austur-‐Skaftafellssýslu  í  eins  fáum  
orðum  og  mögulegt  er  þá  væri  orðatiltækið  „margur  er  knár  þó  hann  sé  smár“  tilvalið.  Hér  
verður  þetta  orðatiltæki  hinsvegar  ekki  látið  duga  og  í  þessum  kafla  er  ætlunin  að  fara  
talsvert  nánar  ofan  í  saumana  á  gróskumiklu  og  metnaðarfullu  starfi  sem  fram  fer  við  
skólann.  Allar  þær  upplýsingar  sem  hér  koma  fram  byggja  á  þremur  viðtölum  sem  tekin  voru  
við  Eyjólf  Guðmundsson  skólameistara,  Huldu  Laxdal  verkefnisstjóra  ADVENT  og  Sigurð  
Ragnarsson  umsjónarkennara  á  fjallamennskubraut  og  leiðandi  þátttakanda  á  ADVENT  
námskeiðinu.  Einnig  á  gögnum  sem  safnað  var  í  vettvangsferðum  og  með  
þátttökuathugunum.    

5.1  Grunnstoðirnar  þrjár  -‐  Nýheimar,  Vöruhúsið  og  Fjarmenntaskólinn    
Flestar  þeirra  áskorana  sem  FAS  þarf  að  takast  á  við  tengjast  því  að  skólinn  er  staðsettur  í  
víðfemu  og  fámennu  sveitarfélagi  sem  er  þarf  af  leiðandi  mjög  strjálbýlt.  Vegalengdir  staða  á  
milli  geta  verið  ansi  langar  þó  svo  að  þær  virðist  afstæðar  í  augum  heimamanna.  Þetta  er  
einstök  staða  eins  og  Eyjólfur  sagði  frá.    

Þetta  eru  200  kílómetrar,  endanna  á  milli  í  samfélaginu,  þar  sem  búa  2000  
manns,  og  það  er  mjög  óvenjuleg  staða  meira  að  segja  á  Íslandi  [...]  en  þessar  
vegalengdir,  fyrir  fólk  sem  er  ekki  fætt  hér  og  uppalið,  þær  eru  miklar  og  það  þarf  
líka  að  takast  á  við  það  með  einhverjum  sérstökum  hætti  (Eyjólfur,  22.  janúar  
2019).    

Eyjólfur  ásamt  öðrum  sem  rætt  var  við,  til  að  mynda  kennarar,  samstarfsaðilar  og  
starfsfólk  í  Nýheimum  virtust  vera  mjög  meðvitaðir  um  þessa  einstöku  stöðu.  Í  raun  er  
samfélagið  mun  fámennara  en  almennt  er  talið  nauðsynlegt  til  þess  að  hægt  sé  að  halda  uppi  
framhaldsskóla.  Hinsvegar  var  áhugavert  að  enginn  virtist  líta  á  aðstæðurnar  með  
neikvæðum  augum  eða  sem  óyfirstíganlega  áskorun.  Áherslan  var  fyrst  og  fremst  á  þær  
fjölmörgu  leiðir  sem  nýttar  eru  til  að  takast  á  við  áskoranirnar  og  tækifærin  sem  í  þeim  felast.  
Þær  lausnir  sem  beitt  er  til  að  halda  uppi  innihaldsríku  skólastarfi  byggja  að  miklu  leyti  á  
tengslamyndun  á  fjölbreyttu  formi.    

Svarið  er  fyrst  og  fremst  samvinna  og  tengingar,  það  er  svarið  sem  við  höfum  
fundið  ekki  endilega  meðvitað  að  það  hefur  verið  svarið  en  alltaf  þegar  við  erum  
að  reyna  að  gera  eitthvað  sem  er  erfitt  að  gera  í  okkar  umhverfi  þá  höfum  við  
alltaf  farið  inn  í  þennan  farveg  (Eyjólfur,  2.  desember  2018).    



  

45 

Tengslanetsmyndunin  er  eins  og  áður  segir  afar  fjölbreytt  og  hefur  gildi  fyrir  ýmsa  aðra  
aðila  en  FAS.  Nærtækast  er  að  byrja  á  Nýheimum  en  staðsetning  skólans  innan  
þekkingarsetursins  skiptir  miklu  máli  fyrir  skólastarfið.  Fyrirmynd  Nýheima  eru  svokallaðir  
vísindagarðar  (e.  science  parks).  Ákveðnar  tilviljanir  réðu  því  að  uppbygging  Nýheima  varð  að  
veruleika  en  ýmsar  efasemdarraddir  voru  á  lofti  á  þeim  tíma.  Ef  ekki  hefði  verið  fyrir  þessar  
tilviljanir  taldi  Eyjólfur  þó  að  þær  leiðir  sem  farnar  hefðu  verið  til  að  ná  árangri  hefðu  alltaf  
byggt  á  samstarfi  og  tengslamyndun.  Hugmyndafræði  og  tilvist  Nýheima  hefur  tvímælalaust  
sannað  sig  og  slegið  á  efasemdaraddir  sem  heyrðust  í  upphafi.    

Nýheimar  eru  einmitt  bara  mjög  skýrt  dæmi  um  þá  lausn  sem  við  fundum,  
heppilegt  að  það  voru  svona  ákveðnir  þættir  sem  náðu  saman  þarna  en  
hugmyndafræðin  er  sú  sama  samt  sem  áður,  hvort  sem  við  hefðum  náð  þessu  
nákvæmlega  svona  eða  einhvernveginn  öðruvísi  (Eyjólfur,  2.  desember  2018).    

Það  er  einstaklega  áhugavert  að  heimsækja  þekkingarsetrið  og  upplifa  andrúmsloftið  sem  
þar  ríkir.  Fyrir  utan  hentug  atriði  eins  og  samnýtingu  mötuneytis  og  fundarherbergja  þá  
auðveldar  veran  undir  sama  þaki  samstarf  og  samskipti  til  muna.  Staðsetning  skólans  virðist  
vera  ein  mikilvægasta  forsendan  fyrir  því  hversu  vel  hefur  tekist  að  rjúfa  múra  sem  oft  virðast  
umlykja  skólastarf  og  einangra  það  við  afmarkað  rými  skólans  sem  stofnunnar.  Nemendur  fá  
tækifæri  til  að  sinna  jöklamælingum  og  fuglatalningum  í  umsjón  Náttúrustofu  
Suðausturlands  og  samstarf  við  Ríki  Vatnajökuls  og  Rannsóknasetur  Háskóla  Íslands  sem  
bæði  eru  staðsett  í  Nýheimum  skiptir  til  að  mynda  miklu  máli  fyrir  ADVENT  verkefnið  og  fleiri  
erlend  samstarfsverkefni  sem  skólinn  tekur  þátt  í.    

Áframhaldandi  kortlagning  á  tengslaneti  skólans  leiðir  okkur  úr  fyrir  veggi  Nýheima,  ekki  
mjög  langt  þó,  því  steinsnar  frá  er  Vöruhúsið.  Það  er  afurð  sömu  hugmyndafræði  og  
Nýheimar  þar  sem  aðilar  sem  annars  myndu  vera  sitt    í  hvoru  lagi  koma  saman  undir  einu  
þaki  og  njóta  góðs  hvor  af  öðrum.  Auk  FAS  standa  Grunnskóli  Hornafjarðar  og  Sveitarfélagið  
Hornafjörður  að  Vöruhúsinu.  Þar  fer  fram  kennsla  verk-‐  ,list-‐  og  nýsköpunargreina  hjá  bæði  
grunn-‐  og  framhaldsskólanum  auk  ýmiskonar  frumkvöðlastarfs.  Þar  má  nefna  myndlist,  
ljósmyndun,  og  fatasaum.  Í  Vöruhúsinu  er  starfrækt  Fab  Lab  smiðja  sem  er  máttarstólpi  í  
starfsemi  hússins.  Á  daginn  koma  þangað  nemendur  úr  grunn-‐  og  framhaldsskólanum  og  
vinna  að  skapandi  verkefnum  og  einnig  einstaklingar  sem  nýta  sér  dagþjónustu  fatlaðra.  
Opinn  tími  er  í  smiðjunni  tvö  kvöld  í  viku  og  almenningur  getur  einnig  pantað  tíma  á  vef  
sveitarfélagsins  til  að  nýta  Fab  Lab  smiðjuna  eða  aðra  aðstöðu  í  húsinu.    

Þá  er  komið  að  því  að  rekja  tengslanet  FAS  út  fyrir  næsta  nágrenni  en  við  höldum  okkur  
samt  enn  innan  landsteinanna.  Auk  Nýheima  og  Vöruhússins  er  Fjarmenntaskólinn  
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mikilvægasta  viðbótarstoð  skólastarfsins  sem  gerir  FAS  kleift  að  uppfylla  þau  markmið  sem  
honum  eru  ætluð.    

Þegar  ég  er  að  búa  til  plagg  sem  skólinn  notar  síðan  til  að  útfæra  síðan  þessi  þrjú  
atriði  sem  ráðuneytið  setur  sér  þá  tel  ég  þetta  þrennt  upp  sem  svona  grunn-‐
viðbótarstoð  við  þennan  skóla  eins  og  hann  er  byggður  upp  til  þess  að  ná  þessum  
markmiðum  sem  meðal  annars  eru  sett  fram  þarna.  Tengingar  inn  í  Vöruhúsið,  og  
tengingarnar  í  Nýheimum  og  tengingarnar  við  Fjarmenntaskólann  (Eyjólfur,  2.  
desember,  2018).    

Fjarmenntaskólinn  er  samstarfsnet  12  lítilla  framhaldsskóla  á  landsbyggðinni  þar  sem  þeir  
sameina  krafta  sína  til  að  uppfylla  þarfir  nemenda  sinna,  og  í  raun  íbúa  á  landsbyggðinni  allri,  
með  því  að  jafna  aðgengi  að  bæði  bók-‐  og  verknámi.  Starfsemi  Fjarmenntaskólans  er  í  raun  
fjórskipt.  Í  fyrsta  lagi  eru  það  nemendaskipti  aðildarskóla  á  milli,  nokkurskonar  
skiptimarkaður.  FAS  skuldbindur  sig  þannig  til  að  taka  við  nemendum  í  fjarnám  frá  þeim  
skólum  sem  eiga  aðild  að  samstarfsnetinu.  Nemendur  FAS  geta  á  móti  sótt  áfanga  í  fjarnámi  
hjá  hinum  skólunum.  Þetta  getur  verið  mjög  hentugt  af  ýmsum  ástæðum,  til  að  mynda  þegar  
nemandi  þarf  að  taka  áfanga  sem  ekki  er  kenndur  við  hans  aðal  skóla  þá  önnina  eða  ef  
skólann  vantar  fleiri  þátttakendur  í  áfanga  svo  raunhæft  sé  að  kenna  hann.  
Skiptimarkaðurinn  hefur  gefið  góða  raun  og  á  hann  er  komið  gott  skipulag.    

Hann  [skiptimarkaðurinn]  er  svo  einfaldur,  við  duttum  niður  á  lausn,  sem  við  
notuðum  reyndar  á  Austurlandi  hérna  áður,  við  erum  ekki  að  færa  á  milli  
peninga,  það  er  lykilatriði  í  þessu  starfi.  Þá  þarf  ekki  að  vera  að  verðmerkja  alla  
hluti  heldur  erum  við  bara  að  segja  að  sá  sem  að  annast  kennsluna  hann  fær  
nemendaígildin,  búið.  Það  er  að  vísu  alltaf  þannig  að  þetta  er  aldrei  100%  jafnt,  
þú  ert  kannski  að  að  leggja  á  þig  meiri  vinnu  og  færð  minna  úr  því  eitt  árið  og  svo  
til  baka  og  svo  framvegis,  en  ef  þú  ert  endalaust  að  eltast  við  útreikninga  og  
peninga  þá  hefur  þú  ekki  tíma  til  að  gera  neitt  af  viti  (Eyjólfur,  2.  desember  2018).    

Í  öðru  lagi  er  það  almennt  fjarnám  sem  einnig  er  boðið  upp  á  við  Fjarmenntaskólann.  
Hver  sem  er  getur  skráð  sig  í  áfanga  hjá  aðildarskólunum  sem  boðið  er  upp  á  í  fjarnámi.  Fyrir  
þetta  greiðir  nemandinn  gjald,  12.000  krónur  fyrir  hvern  áfanga  en  að  hámarki  30.000  krónur  
á  önn.  Almennt  fjarnám  við  Fjarmenntaskólann  gefur  nemendur  tækifæri  til  mikils  
sveigjanleika  þar  sem  þeir  geta  valið  áfanga  hjá  eins  mörgum  skólum  og  hugurinn  girnist.  
Fyrir  litla  skóla  eins  og  FAS  geta  fjarnemar  sem  skrá  sig  í  áfanga  í  gegn  um  Fjarmenntaskólann  
verið  lífsbjörg  til  þess  að  hægt  sé  að  halda  uppi  kennslu  í  áföngum  sem  ekki  væri  mögulegt  
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kenna  með  staðnemum  eingöngu.  Þannig  er  samstarfsnet  Fjarmenntaskólans  mikilvægur  
hluti  af  því  hvernig  FAS  tekst  á  við  fólksfæð  í  sínu  nánasta  umhverfi.    

Við  erum  einangrað  samfélag,  bara  landfræðileg  staðsetning  okkar  gerir  það  að  
verkum  að  það  er  langt  í  allar  áttir  og  hérna  þá  bara  skiptir  máli  að  fara  lengra  og  
þá  kemur  kannski  Fjarmenntaskólinn  til  sögunnar,  ótrúlega  gott  fyrirbæri  þannig  
að  nemendur  geta  verið  staðsettir  út  um  allt  og  stundað  nám  í  þessum  skólum  í  
fjarnámi  [...]  við  hérna  höfum  stundum  hlegið  að  því  og  sagt  að  við  séum  
eiginlega  bara  að  verða  farskóli,  það  fari  allt  í  veröldinni  í  hringi,  við  séum  aftur  
komin  í  farskóla  sko  en  nú  er  það  ekki  kennarinn  sem  ferðast  á  milli  heldur  eru  
það  bara  nemendurnir  sem  eru  bara  út  um  allt  (Hulda,  25.  janúar  2019).    

Þriðji  hluti  starfsemi  Fjarmenntaskólans  er  framboð  náms  á  ýmsum  starfsmenntabrautum  
í  fjarnámi  eða  lotunámi.  Aðildarskólarnir  hafa  umsjón  með  ákveðnum  námsbrautum  og  eru  
sumar  þeirra  í  samstarfi  við  sérhæfða  skóla  í  Reykjavík,  sérstaklega  Fjölbrautaskólann  við  
Ármúla.    

Við  kláruðum  þennan  samning  við  Fjölbrautaskólann  í  Ármúla  um  vorið  2016  og  
það  byggði  á  því  að  þeir  myndu  í  samvinnu  við  okkur  bjóða  upp  á  allt  það  nám  
sem  þeir  eru  að  bjóða  upp  á  á  Höfuðborgarsvæðinu  þannig  að  við  höfum  verið  
fær  um  að  bjóða  upp  á  sjúkraliðanám  og  jafnvel  eitthvað  meira,  eins  og  
lyfjatækni,  nuddarabraut  og  læknaritarabraut,  og  svo  framvegis.  Við  höfum  bara  
hreinlega  ekki  leyfi  til  þess  og  síðan  er  sérþekkingin  þarna  hjá  þessum  skóla  og  
þau  eru  að  bjóða  upp  á  fjarnám  og  við  gerðum  samning  við  þau  um  að  fara  í  
samstarf  á  þessu  sviði  (Eyjólfur  2.  desember  2018).    

Í  kjölfarið  á  þessum  samningi  hafði  stjórn  Fjarmenntaskólans  frumkvæði  að  því  að  koma  
öllum  starfsnámsbrautum  sem  FÁ  býður  upp  á  í  umsjón  aðildarskóla  Fjarmenntaskólans.  Um  
var  að  ræða  10  brautir  og  skólarnir  settu  fram  ákveðnar  óskir  varðandi  það  hvaða  nám  þeir  
hefðu  áhuga  á  að  taka  að  sér  fyrir  hönd  landsbyggðarinnar.  Í  kjölfarið  var  þeim  svo  úthlutað  
til  skólanna  í  samræmi  við  þessar  óskir.    

Þetta  voru  fyrst  og  fremst  litlu  skólarnir  innan  þessa  samstarfs  sem  vildu  fá  
einhverjar  viðbætur  og  þeir  sem  voru  nú  þegar  til  dæmis  með  sjúkraliðanám  eins  
og  Sauðárkrókur  og  Ísafjörður  þeir  voru  ekki  endilega  að  sækjast  eftir  að  bæta  við  
sig  á  þessu  sviði,  þannig  að  það  náðist  að  raða  niður  einni  braut  á  hvern  þessara  
skóla  sem  höfðu  áhuga  á  einhverju  og  síðan  var  það  þeirra  í  samvinnu  við  skólann  
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í  Ármúla  að  skipuleggja  námið  og  stilla  því  upp  á  annir  og  líka  hvernig  það  væri  
kennt  (Eyjólfur,  2.  desember  2018).    

FAS  tók  að  sér  nám  á  Lyfjatæknibraut  og  heldur  utan  um  þá  nemendur  sem  skrá  sig  á  þá  
braut  hjá  Fjarmenntaskólanum.  Með  þessu  fyrirkomulagi  fær  FAS  og  aðrir  litlir  
framhaldsskólar  tækifæri  til  að  auka  námsframboð  sitt  og  efla  þannig  skólastarfið.  Einnig  er  
þörfum  nemenda  á  landsbyggðinni  varðandi  aðgengi  að  verknámi  betur  sinnt  með  þessum  
hætti  þar  sem  aðildarskólar  Fjarmenntaskólans,  sem  skilja  þarfir  þeirra,  sjá  um  að  skipuleggja  
námið  í  samvinnu  við  FÁ.  Námið  er  jafnframt  skipulagt  með  það  í  huga  að  það  geti  hentað  
fólki  sem  er  í  vinnu.    

Eyjólfi  varð  tíðrætt  um  hvernig  verknám  hérlendis  sé  enganveginn  skipulagt  fyrir  þann  
hóp  sem  helst  vill  sækja  í  það.  Á  vettvangi  stjórnmála  sé  mikið  talað  um  að  auka  þurfi  aðsókn  
í  verknám  en  vandamálið  liggi  í  því  að  áhersla  sé  lögð  á  yngri  nemendur.  Tölurnar  sýni  að  það  
séu  ekki  þeir  sem  sæki  í  slíkt  nám  og  því  sé  furðulegt  að  núverandi  skipulag  henti  frekar  ungu  
fólki  sem  aðeins  sé  í  skóla  og  hafi  ekki  öðrum  skyldum  að  gegna.    

Við  erum  að  tala  um  fullorðið  fólk,  við  erum  ekki  að  tala  um  krakka,  16-‐19  ára,  
menntamálaráðherra  og  allir  stjórnmálamenn  eru  alltaf  að  tala  um  að  fá  
krakkana  til  að  fara  í  iðnnám,  krakkarnir  eru  ekkert  í  iðnámi  og  eru  ekkert  að  fara  
í  iðnnám  [...]  Við  þurfum  að  hugsa  þetta  á  þeim  nótum  að  við  erum  að  tala  um  
fullorðið  fólk  sem  er  nú  þegar  í  vinnu  eða  með  tengsl  við  það  svæði  sem  það  býr  
á,  sem  menn  geta  ekki  rofið  og  skroppið  eitthvað  í  burtu  (Eyjólfur,  2.  desember  
2018).    

Það  felist  í  því  risavaxin  áskorun  að  takast  á  við  þessa  staðreynd,  að  mörg  þúsund  
einstaklingar  hafi  mjög  skert  aðgengi  að  verknámi.  Nauðsynlegt  sé  að  leggjast  í  
endurskipulagningu  kerfisins  og  takast  á  við  vandann  með  nýjum  leiðum,  líkt  og  verið  sé  að  
reyna  með  Fjarmenntaskólanum.  Sýn  Eyjólfs  virðist  vera  sú  að  FAS  beri  að  taka  þátt  í  því  að  
glíma  við  þessa  áskorun,  að  skólanum  beri  í  raun  ekki  aðeins  að  sinna  þörfum  þess  samfélags  
sem  hann  er  staðsettur  í  heldur  landsbyggðarinnar  allrar.  Í  samvinnu  við  aðra  skóla  á  
landsbyggðinni  þurfi  að  leggjast  í  átak  til  að  auka  jafnrétti  til  náms  óháð  búsetu.    

Það  er  áhugavert  að  velta  fyrir  sér  hversu  mikil  aðsókn  í  verknám  væri  ef  þörfum  þess  
hóps  sem  helst  sækir  í  slíkt  nám  væri  sinnt  betur.  Þó  svo  að  margir  séu  vissulega  tilbúnir  að  
leggja  mikið  á  sig  til  að  sækja  sér  þá  menntun  sem  þeir  hafa  áhuga  á  að  öðlast.    

Því  talandi  um  að  fólk  vilji  ekki  fara  í  starfsnám,  hvað  haldiði  að  það  séu  margir  
sem  leggja  á  sig  alveg  ótrúlegt  erfiði,  við  að  klára  trésmíðanám,  við  að  klára  
píparanám,  við  að  klára  vélstjórnarnám.  Með  vinnu,  með  fjölskyldu,  búandi  
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annarsstaðar  þannig  að  það  er  ekki  viljaleysi  þar  fyrir  að  fara,  af  því  að  kerfið  
kemur  ekki  til  móts  við  þá  (Eyjólfur,  2.  desember,  2018).    

Stjórn  Fjarmenntaskólans  er  stórhuga  og  þó  að  samningurinn  við  FÁ  sé  stórt  og  mikilvægt  
skref  þá  hefur  skólinn  hug  á  að  fá  fleiri  verknámsskóla  til  liðs  við  sig.    

Okkur  vantar  Borgarholt,  okkur  vantar  Kópavog  og  okkur  vantar  Tækniskólann,  
fyrst  og  fremst  þessa  þrjá  í  viðbót  og  ef  við  náum  þeim  inn  í  svona  samstarf,  þá  
getum  við  nokkurn  vegin  farið  að  segja,  okei  við  erum  að  dekka  allt  starfsnám  á  
Íslandi  nokkurn  vegin  jafnt  fyrir  alla  á  Íslandi  (Eyjólfur,  2.  Desember  2019).    

Fjórða  áskorunin  sem  samstarfsnet  Fjarmenntaskólans  hjálpar  FAS  að  takast  á  við  er  
þörfin  fyrir  faglegt  samráð  á  jafningjagrundvelli.  Skólameistarar  og  áfangastjórar  aðildarskóla  
halda  símafundi  á  hálfsmánaðarfresti  þar  sem  þau  málefni  sem  eru  efst  á  baugi  hverju  sinni  
eru  rædd.  Eyjólfur  sagði  það  mjög  dýrmætt  að  geta  átt  þessa  fundi  án  þess  að  þurfa  að  fara  
til  Reykjavíkur,  auk  þess  sem  stjórnendur  þessara  litlu  skóla  hafa  betri  skilning  á  veruleika  
hvors  annars  heldur  en  stjórnendur  í  stærri  skólum.  Áskoranir  lítilla  skóla  eru  nefnilega  
talsvert  frábrugðnar  þeim  sem  stærri  skólar  glíma  við.  Mikilvægi  og  gildi  fundanna  jókst  enn  
frekar  nýlega  þegar  starfsmaður  Skólameistarafélags  Íslands  hóf  að  taka  þátt  í  þeim.  Sá  er  í  
reglulegum  samskiptum  við  Mennta-‐  og  menningamálaráðuneytið  og  getur  þar  verið  
nokkurs  konar  málsvari  litlu  framhaldsskólanna  á  landsbyggðinni  þar  sem  hann  þekkir  betur  
það  sem  er  í  gangi  hjá  þeim.    

Tengslanetsmyndun  í  formi  þessara  þriggja  stoða,  Nýheima,  Vöruhússins  og  
Fjarmenntaskólins,  eru  meginforsendur  þess  að  skólanum  er  kleift  að  halda  úti  öflugu  
skólastarfi  eins  og  raun  ber  vitni.  Án  þeirra  væri  skólastarfið  mun  fátæklegra  og  lífsviðurværi  
skólans  byggir  í  raun  á  þessum  stoðum.    

Ef  við  hefðum  þetta  ekki  þá  gætum  við  ekki  starfað  með  þessum  hætti  sem  við  
erum  að  starfa  hérna,  það  er  algerlega  útlokað  [...]  þá  værum  við  kannski  að  
kenna  þýsku,  dönsku  og  stærðfræði  hér  og  værum  kannski  með  5-‐10  kennara  
sem  væri  hver  og  einn  í  sínu  horni  og  þetta  bara  felur  dauðann  í  sér  (Eyjólfur,  2.  
desember  2018).    

5.2  Hlutverk  FAS  og  þarfir  samfélagsins    
Eitt  af  meginmarkmiðum  FAS  er  að  vera  vakandi  fyrir  og  bregðast  við  þörfum  samfélagsins  
sem  skólinn  starfar  í.  Samfélagið  mótar  þannig  skólann  og  öfugt.    
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Margir  af  þessum  skólum  sem  verða  til  með  svipuðum  hætti  og  þessi  skóli,  hann  
vex  upp  úr  kröfum  fólks  sem  býr  á  viðkomandi  svæði,  þetta  er  ekki  einhver  sem  
kemur  frá  ráðuneytinu  og  segir,  við  þurfum  endilega  að  fara  að  stofna  skóla  
hérna  svo  þeir  sem  hér  búi  fái  betra  nám,  heldur  er  þetta  akkúrat  öfugt.  Menn  
eru  að  sækjast  í  það,  að  fá  skóla  til  að  byggja  upp  samfélag  og  það  eru  allir  sem  
leggjast  á  eitt,  alveg  sama  í  hvaða  flokki  þeir  eru  eða  hvernig  þeir  hugsa  í  
pólitíkinni,  það  eru  allir  sammála  um  mikilvægi  þess  að  bjóða  upp  á  menntun  [...]  
Upp  úr  þessu  getur  náttúrulega  ekkert  annað  sprottið  en  skóli  sem  er  í  tengslum  
við  sitt  samfélag  og  byggir  á  þörfum  þeirra  sem  þar  búa  (Eyjólfur,  2.  desember,  
2018).    

Stærstu  atvinnuvegir  svæðisins  eru  sjávarútvegur  og  ferðaþjónusta  og  hefur  skólastarf  
mótast  talsvert  af  því  í  gegnum  tíðina.  Skólinn  bauð  lengi  vel  upp  á  nám  í  skip-‐  og  vélstjórn  og  
átti  þá  í  samstarfi  við  fyrirtæki  á  svæðinu  um  verklega  kennslu  nemenda.  Nú  hafa  hinsvegar  
aðstæður  breyst  og  enginn  kennari  er  starfandi  við  skólann  sem  getur  sinnt  slíkri  kennslu.  
Einnig  var  samstarf  við  heilsugæsluna  um  nám  fyrir  sjúkraliða  sem  þörf  var  fyrir  á  þeim  tíma.    

Ef  við  bara  byrjum  hér  í  nærsamfélaginu,  bara  það  að  teygja  okkur  út  í  samfélagið  
með  því  að  bjóða  upp  á  vélstjórnarnám,  af  því  að  ég  talaði  um  fólkið  sem  fer  útá  
sjó,  það  er  eitthvað  sem  nýtist  þeim,  hér  hefur  oft  verið  pungapróf  sem  er  
skipstjórnaréttindi  á  ákveðið  hérna  litla  báta  og  það  er  svona  það  fyrsta  
einhvernvegin  til  að  samfélagið  viti  að  við  erum  ekki  bara  eitthvað  ríki  í  ríkinu,  
einhver  stofnun,  við  erum  hér  fyrir  ykkur  og  vegna  ykkar  (Hulda,  25.  janúar  2019).    

Á  síðustu  árum  hefur  mikilvægi  ferðaþjónustu  sem  atvinnugreinar  aukist  gríðarlega  á  
svæðinu  og  áherslur  skólans  í  námsframboði  og  ýmsum  verkefnum  samhliða.  Það  var  
fljótlega  eftir  efnahagshrunið  og  gosið  í  Eyjafjallajökli  sem  í  ljós  fór  að  koma  að  möguleiki  
væri  á  því  að  byggja  upp  ferðaþjónustu  sem  byggði  á  fjallamennsku  á  svæðinu  í  nágrenni  
Hafnar.  Slík  ferðaþjónusta  var  þá  þegar  farin  að  byggjast  upp  í  Öræfum  en  landslag  þessa  
svæðis  býður  upp  á  gríðarlega  möguleika  til  jökla-‐  og  háfjallaferðamennsku.  Hópur  fólks  sem  
hafði  áhuga  á  að  byggja  upp  ferðaþjónustu  á  þessu  sviði  hafði  samband  við  FAS  með  það  fyrir  
augum  að  fá  skólann  til  að  bjóða  upp  á  nám  fyrir  fólk  sem  hefði  hug  á  að  leggja  störf  á  þessu  
sviði  fyrir  sig.  Þetta  varð  upphafið  af  þróun  náms  á  fjallamennskubraut  sem  skólinn  býður  
upp  á  í  dag.  Þróun  fjallamennskunámsins  verður  greind  nákvæmlega  í  út  frá  fræðilegum  
bagkrunni  rannsóknarinnar  næsta  kafla  svo  hér  verður  aðeins  stiklað  á  stóru.  Þessi  fyrsta  
útgáfa  var  undirbúin  á  tveimur  árum  en  um  var  að  ræða  heildstæðan  námspakka  sem  byggði  
á  helgarnámskeiðum  og  tók  þrjár  annir.  Nemendurnir  voru  um  15  talsins  og  
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undantekningalaust  fullorðið  fólk  af  svæðinu  sem  margt  hvert  hefur  í  framhaldinu  stofnað  
fyrirtæki  eða  starfar  innan  greinarinnar  í  dag.    

Frá  upphafi  var  sú  stefna  tekin  að  námið  skyldi  ekki  fara  fram  inni  í  skólastofu  heldur  fyrst  
og  fremst  byggja  á  hagnýtu  námi  á  vettvangi.  Síðar  reyndist  nauðsynlegt  að  skipuleggja  
fjallamennskunámið  sem  formlegt  nám  innan  framhaldsskólakerfisins,  sem  gæti  verið  frekar  
ódýrt  og  aðgengilegt.  Síðan  þá  hefur  það  gengið  í  gegnum  ýmsar  breytingar.  Aðsókn  hefur  
verið  upp  og  ofan  og  hefur  þróun  námsins  miðað  að  því  að  höfða  til  fleiri  nemenda.  Það  var  
til  að  mynda  endurskipulagt  með  öllu  og  sett  upp  sem  tveggja  ára  nám,  miðað  að  ungu  fólki,  
en  aðeins  örfáir  sýndu  áhuga  svo  það  skipulag  varð  aldrei  að  veruleika.  Innan  FAS  var  þó  
enga  uppgjöf  að  finna  enda  virðist  menning  skólans  vera  mjög  lausnamiðuð.  Námið  var  
endurskipulagt  enn  á  ný  og  í  dag  er  komin  ágætis  mynd  á  fjallamennskubrautina  sem  hefur  
verið  með  sama  sniði  síðustu  tvö  skólaár.    

Það  sem  við  gerðum  svo  í  kjölfarið  var  að  nota  sömu  áfangalýsingarnar  en  við  
settum  þær  inn  á  eitt  ár,  skipulögðum  það  þannig  að  þetta  væri  60  eininga  nám  
sem  tæki  eitt  ár  og  værum  ekkert  síður  að  höfða  til  þeirra  sem  væru  eldri  heldur  
en  þeirra  sem  væru  yngri  og  haustið  þar  á  eftir  þá  náðum  við  semsagt  hópi  sem  
dugði  til  þess  að  keyra  það  prógram  af  stað  (Eyjólfur,  2.  Desember  2018).    

Eins  og  með  flestar  aðrar  áskoranir  sem  FAS  tekst  við  þá  var  tengslamyndun  hluti  af  
lausninni  en  þegar  verið  var  að  endurskoða  fjallamennskunámið  fóru  fulltrúar  frá  FAS  til  
Skotlands  og  heimsóttu  University  of  the  Highlands  and  Islands.  Markmiðið  var  að  kynnast  
því  hvernig  þar  hefði  verið  staðið  að  námi  í  fjallamennsku  og  útivist  sem  löng  hefð  er  fyrir  
þarlendis.  Við  þann  skóla  er  boðið  upp  á  mjög  áþekkt  nám  og  er  í  boði  á  fjallamennskubraut  
FAS  en  þar  er  um  að  ræða  nám  sem  er  undanfaranám  í  háskóla.    

Þeir  [University  of  the  Highlands  and  Islands]  voru  ekki  með  tvö  þrjú  hundruð  
nemendur  eða  fimmtíu  eða  eitthvað  heldur  bara  álíka  fjölda  og  við  sáum  fyrir  
okkur  að  vera  með  þannig  að  það  svona  kveikti  aðeins  í  okkur,  bæði  að  sjá  þessa  
miklu  fagmennsku  og  sjá  að  þetta  er  bara  á  svipuðum  stað  og  við  vorum  að  gera  
(Eyjólfur,  2.  desember  2018).    

Þetta  samstarf  hjálpaði  FAS  við  að  þróa  frekar  sitt  fjallamennskunám  en  opnaði  jafnframt  
á  aðrar  hugmyndir  um  uppbyggingu  náms  fyrir  fólk  sem  þegar  er  starfandi  í  ferðaþjónustu.  
Vísir  að  þeim  áformum  hafði  byrjað  að  myndast  í  samstarfi  FAS  og  Rannsóknaseturs  HÍ  á  
Hornafirði.  Í  kjölfar  þessarar  heimsóknar  til  Skotlands  var  tekin  ákvörðun  um  að  sækja  um  
styrk  í  Erasmus+  styrkjaáætlunina  til  að  vinna  frekar  með  þessar  hugmyndir  í  fjölþjóðlegu  
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samstarfsverkefni.  Umsóknin  var  samþykkt  og  úr  varð  ADVENT  verkefnið  sem  fjallað  verður  
nánar  um  hér  í  næsta  kafla.    

5.3  ADVENT  verkefnið    
Fleiri  en  ein  ástæða  liggja  því  að  baki  að  FAS  ákvað  að  hafa  frumkvæði  að  því  að  koma  
ADVENT  verkefninu  af  stað.  Áður  var  minnst  á  að  umbætur  á  fjallamennskunámi  skólans  
spiluðu  ákveðið  hlutverk  þar  sem  samstarf  við  UHI  byrjaði  í  þeirri  vinnu.  Aðsókn  í  námið  var  
ekki  eins  mikil  og  FAS  hefði  viljað  og  þá  sérstaklega  meðal  fullorðinna.  Fjöldi  þeirra  sem  
starfar  í  ferðaþjónustu  var  sífellt  að  aukast  þó  fæstir  hefðu  einhverja  menntun  á  því  sviði.  
Skólinn  vildi  ná  til  þessara  aðila  auk  þess  sem  talið  var  fýsilegt  að  þeir  sem  hefðu  lokið  
fjallamennskunámi  skólans  hefðu  möguleika  á  að  bæta  við  sig  frekari  menntun  í  starfi.  
Skólinn  áttaði  sig  þannig  á  því  að  það  var  greinileg  þörf  í  umhverfinu  fyrir  aukin  tækifæri  til  
menntunar  í  ferðaþjónustu  en  jafnframt  að  nauðsynlegt  væri  að  byggja  slíka  menntun  upp  í  
nánu  samstarfi  við  ferðaþjónustufyrirtækin  svo  hún  myndi  gagnast  þeim  og  þykja  
eftirsóknarverð.    

Þetta  er  mjög  lítið  samfélag,  það  er  mikill  vöxtur  í  ferðaþjónustunni,  við  erum  
með  fullt  af  fólki  sem  er  að  læra  með  því  bara  að  fara  þarna  út,  þau  byrja  bara  að  
vinna  og  okkur  langaði  til  þess  að  ná  tengingu  þarna  á  milli,  bæði  semsé,  hvað  
getur  skólinn  lagt  inn  í  pakkann,  alls  ekki  það  að  skólinn  viti  allt  og  geti  allt  og  
þurfi  að  ná  öllu  þessu  fólki  inn  til  okkar  til  þess  að  segja  þeim  hvað  það  á  að  gera,  
alls  ekki,  heldur  þveröfugt,  að  skólinn  veit  ýmislegt,  þau  vita  helling  sem  þau  eru  
búin  að  læra  bara  með  því  að  fara  þarna  út  að  vinna.  Hvernig  getum  við  búið  til  
úr  þessu  góðan  pakka  sem  byggir  á  menntavísindum,  plús  hæfninni  og  færninni  
sem  þau  eru  búin  að  ná  sér  í?  (Hulda,  25.  janúar  2019).    

Til  að  ná  árangri  með  verkefninu  var  skólanum  ljóst  að  það  þyrfti  að  byggja  á  víðtæku  
samstarfi  og  að  allir  þátttakendur  þyrftu  að  vera  opnir  fyrir  breytingum  og  því  að  tileinka  sér  
nýja  sýn.    

Menntastofnanirnar  þurfa  að  læra  að  nálgast  nám  með  einhverjum  nýjum  hætti,  
rannsóknastofnanirnar  þurfa  að  átta  sig  á  því  hvað  er  það  sem  virkar  og  
fyrirtækin  þurfa  að  vera  metnaðarfyllri  í  að  móta  sér  stefnu  og  fara  fram  með  
hana  og  byggja  sig  upp  sem  fyrirtæki  sem  er  líka  að  læra  (Eyjólfur,  22.  janúar  
2018).    
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Þessi  nýja  nálgun  sem  Eyjólfur  taldi  mikilvægt  að  menntastofnanirnar  tileinkuðu  sér  
byggir  á  því  að  hætta  að  líta  á  nám  sem  afmarkað,  bæði  við  ákveðinn  tíma  á  ævi  okkar  og  við  
formlegt  skólaumhverfi.    

Við  erum  líka  dálítið  að  keyra  á  kerfið  með  þessu  [ADVENT],  að  keyra  á  þetta  kerfi  
sem  segir  upphaf  og  endi  nám  og  fleira  því  um  líkt,  því  skólakerfi  á  Íslandi  það  
hefur  ekki  verið  að  takast  á  við  þetta  viðfangsefni  að  það  sé  eitthvað  eftir  að  þú  
sért  búinn  með  gráðuna  þína  sem  þarf  að  sinna  (Eyjólfur,  22.  janúar  2019).    

Skólinn  vildi  koma  á  samtali  við  aðila  í  ferðaþjónustunni  til  að  móta  viðfangsefni  og  
útfærslu  ADVENT  námskeiðanna.  Hugmyndafræðin  um  starfssamfélög  (e.  community  of  
practice)  hafði  áhrif  á  nálgunina  og  lagt  var  upp  með  að  virkja  fyrirtækin  í  að  greina  sinn  
veruleika.    

[...]nálgast  það  á  þeirra  forsendum,  út  frá  þeirra  viðfangsefnum  og  þeirra  
vandamálum  og  það  er  það  sem  er  grundvallaratriði  í  til  dæmis  „community  of  
practice“,  það  er  að  þeir  sem  eru  vinnandi  í  greininni  skilgreini  vandann  og  takist  
á  við  hann  sameiginlega,  finni  lausnir  (Eyjólfur,  22.  janúar  2019).    

Að  frumkvæði  skólans  var  stofnaður  hópur  á  Facebook  sem  aðilum  í  ferðaþjónustu  á  
svæðinu  var  boðið  að  vera  í.  Hópurinn  var  hugsaður  sem  vettvangur  fyrir  þessa  aðila  til  að  
eiga  samráð  við  skólann  um  þær  áskoranir  sem  væru  efstar  á  baugi.  Auk  þess  var  boðað  til  
samráðsfunda  í  skólanum  á  um  tveggja  mánaða  fresti  þar  sem  ætlunin  var  að  fólk  gæti  komið  
saman  til  skrafs  og  ráðagerða  

Stundum  var  innlegg,  stundum  ekki,  en  svo  rákum  við  okkur  á  það  að  
ferðaþjónustuaðilarnir  þeir  vildu  ekki  vera  að  eyða  tímanum  í  að  spjalla  saman,  
þeir  vildu  mæta  til  fundar,  hafa  einhverja  þarna  úr  efri  lögunum,  aðila  frá  
ráðuneytinu,  aðila  frá  Vatnajökulsþjóðgarði  sem  gátu  bara  gefið  svör  við  hinu  og  
þessu,  nenntu  ekkert  að  vera  að  pæla  og  spegúlera,  þannig  að  hérna  það  svona  
dó  nú  eiginlega  drottni  sínum  (Hulda,  25.  janúar  2019).    

Þó  svo  að  fundahöldin  hafi  ekki  gengið  til  lengdar  þá  er  Faceook  hópurinn  enn  opinn  og  
þegar  kom  að  því  að  velja  viðfangsefni  fyrir  þau  þrjú  námskeið  sem  haldin  yrðu  hérlendis  
sem  hluti  af  ADVENT  verkefninu  höfðu  þær  upplýsingar  sem  þar  höfðu  komið  fram  áhrif.  
Einnig  var  haldin  sameiginleg  ráðstefna  ADVENT  verkefnisins  og  SAINT  verkefnisins  sem  
stendur  fyrir  Slow  Adventure  in  Northern  Territories  og  er  annað  fjölþjóðlegt  verkefni  sem  
FAS  og  Rannsóknasetur  HÍ  taka  þátt  í.  Þau  viðfangsefni  sem  ákveðið  var  að  vinna  með  voru  
íshellaferðamennska,  staðbundin  sérkenni  og  notkun  samfélagsmiðla  í  ferðaþjónustu.    
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Þannig  að  það  sem  kom  út  úr  þessari  ráðstefnu  sem  við  höfum  síðan  bara  
þroskað  og  þróað  með  ADVENT  vettlingum  eða  handtökum  var  að  þetta  voru  
þessi  þrjú  megin  viðfangsefni,  við  náðum  í  þau  til  ferðaþjónustuaðilana  (Eyjólfur,  
22.  janúar  2019).    

Aðstandendur  ADVENT  voru  ánvægðir  með  að  tekist  hefði  að  velja  viðfangsefni  sem  
skiptu  ferðaþjónustuna  máli  og  töldu  því  að  þeir  myndu  hafa  talsverðan  áhuga  á  þátttöku.  Sú  
hefur  því  miður  ekki  orðið  raunin.  Engin  formleg  könnun  hefur  verið  gerð  á  því  hvers  vegna  
fyrirtækin  virðast  ekki  hafa  áhuga  á  að  koma  að  þróun  náms  sem  gæti  hjálpað  þeim  að  takast  
á  við  áskoranir  sem  þau  sjálf  hafa  bent  á.  Í  raun  virðast  þeir  sem  eru  áherslan  í  verkefninu  
sýna  því  minnstan  áhuga.    

Þannig  að  það  er  einhvernveginn  þetta,  mér  finnst  þeir  [ferðaþjónustuaðilar]  
vera  kjarninn  miðað  við  hvernig  þetta  verkefni  er  sett  upp  og  það  er  svolítið  
svona,  hvernig  sólkerfi  er  það  þegar  þú  veist  sólin  sem  allt  á  að  snúast  í  kring  um,  
það  er  eiginlega  slökkt  á  henni  (Hulda  25.  janúar  2019).    

Hulda,  Eyjólfur  og  Sigurður  töluðu  þó  um  ákveðin  atriði  sem  þeim  þótti  líklegt  að  spiluðu  
þar  inn  í.  Í  fyrsta  lagi  er  gríðarlegur  uppgangur  og  mikið  að  gera  hjá  flestöllum  
ferðaþjónustuaðilum.  Allt  annað  en  kjarnastarfsemi  fyrirtækisins  sem  hefur  skýran  og  
jákvæðan  tilgang  fyrir  afkomu  þess  mætir  því  afgangi.  Þó  svo  að  það  að  bæta  við  sig  
menntun,  takast  á  við  áskoranir  og  leita  góðra  lausna  muni  án  efa  skipta  miklu  máli  þegar  til  
lengri  tíma  er  litið  þar  sem  þeir  aðilar  sem  hafa  lagst  í  slíka  vinnu  munu  hafa  mestu  gæðin.    

Þó  að  umtalið,  samtalið  hafi  verið  í  gegnum  tíðina  sko  að  auka  menntun  að  þetta  
er  ný  atvinnugrein  og  allt  það[...]  en  svo  þegar  á  hólminn  er  komið  þá  bara  er  
þetta  fólk  bara  á  kafi  í  að  afla  tekna  [...]  og  bara  tíma  ekki  að  fara  út  úr  því  eða  
setja  orku  í  annað  og  þá  spyr  maður  sig,  hvað  til  langs  tíma  litið,  hvað  gerist  þá?  
Okei  það  er  vertíð  núna,  þorskurinn  hann  bara  hoppar  upp  í  bátinn  eiginlega  en  
ef  hann  hættir  því,  hvað  þá?  (Hulda,  25.  janúar  2019).    

Sigurður  benti  á  að  það  væri  samt  vel  hægt  að  skilja  það  að  hliðarverkefni  gætu  setið  á  
hakanum  hjá  fyrirtækjum  þegar  mikið  er  að  gera.  Fyrirtæki  séu  að  sjálfsögðu  stofnuð  í  þeim  
tilgangi  að  skila  eigendum  sínum  hagnaði  og  það  væri  eðlilegt  að  verkefnum  sem  auka  hann  
ekki  á  augljósan  hátt  væri  fórnað.  Einnig  væri  ADVENT  langt  frá  því  að  vera  eina  verkefnið  
sem  fyrirtækjum  sé  boðið  að  taka  þátt  í.  Samkeppni  sé  mikil  og  tími  starfsfólks  því  mjög  
dýrmætur.  Eyjólfur  var  sammála  þessum  skýringum  og  taldi  þær  í  raun  eðilegar.    
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Fyrirtækið  sem  ég  vann  fyrir  það  dró  sig  til  dæmis  út  úr  því  [ADVENT]  en  þar  snýst  
þetta  líka  um  að  við  erum  ekki  einu  á  svæðinu  sem  erum  með  verkefni  í  gangi  og  
á  tímabili  voru  þeir  komnir  í  fjögur  verkefni  og  þeir  sáu  fram  á  að  það  þyrfti  
starfsmann,  af  því  að  þetta  er  svona  hliðar  [...]  þetta  er  líka  ástæðan  (Sigurður,  
22.  janúar  2019).    

Viðmælendur  voru  samt  sem  áður  sammála  um  það  að  áhugaleysi  fyrirtækja  væri  ekki  
hægt  að  skýra  einfaldlega  með  því  að  mikið  væri  að  gera.  Það  væri  alls  ekkert  einsdæmi  að  
erfitt  reyndist  að  koma  á  samstarfi  við  fyrirtæki  um  uppbyggingu  náms  sem  væri  samt  sem  
áður  hugsað  til  að  mæta  þeirra  eigin  þörfum.  

Við  vorum  búin  að  reyna  í  áratug  að  fá  inn  í  öflugasta  fyrirtækið  á  Höfn  sem  heitir  
Skinney-‐Þinganes,  varðandi  menntun  fiskverkunarfólks,  þar  bara  mættum  við  
skilningsleysi,  það  er  ekki  þörf  á  því  fyrir  fók  sem  er  að  snyrta  fisk  að  kunna  
eitthvað  um  fisk,  það  bara  gerir  þetta  (Eyjólfur,  22.  janúar  2019).    

Svipað  viðhorf  sé  nú  uppi  á  teningnum  í  ferðaþjónustu  og  töldu  viðmælendur  að  
skýringarnar  ættu  sér  djúpar  sögu-‐  og  menningarlegar  rætur.  Menntun,  þá  sérstaklega  á  
landsbyggðinn,  sé  langt  frá  því  að  vera  talin  nauðsynleg  forsenda  þess  að  geta  starfa  við  
ákveðið  fag.    

Við  erum  vön  því  hérna  að  þú  bara  gerir  það  sem  þér  bara  dettur  í  hug,  þú  veist  
við  erum  sjávarþorp,  og  menn  hafa  bara,  þeir  bara  byrjuðu  á  sjónum  stuttu  eftir  
fermingu  og  í  dag  eru  ennþá  krakkar,  strákar  aðallega  að  fara  bara  kornungir  og  
byrja  bara  að  vinna  og  svo  bara  lærist  þetta  (Hulda,  25.  janúar  2019).    

Hulda  og  Eyjólfur  töluðu  bæði  um  að  á  þeim  tíma  sem  þau  voru  að  ljúka  
grunnskólamenntun,  á  seinni  hluta  20.  aldar,  hefði  verið  litið  á  það  sem  fásinnu  fyrir  ungt  
fólk  af  landsbyggðinni  að  mennta  sig  frekar  ef  það  ætlaði  ekki  að  flytja  burt  til  frambúðar.  Þó  
svo  að  þetta  viðhorf  hafi  að  sjálfsögðu  breyst  mikið  síðan  þá  eimi  enn  eftir  af  því.    

Það  er  bara  ofboðslega  lítill  skilningur  á  menntun  í  íslenskum  kúltúr,  hefðin  er  
ofboðslega  lítil  og  ég  bara  þekki  það  bara  frá  mínum  uppvaxtarárum  að  þegar  ég  
tók  ákvörðun  um  það  að  fara  í  landspróf  [...],  þá  var  ég  bara  að  segja  bless  við  
þorpið  [...]  þó  það  sé  búið  að  sýna  fram  á  allt  annað  í  einhverja  áratugi,  þá  er  
þetta  ríkjandi,  að  hérna  við  þurfum  ekki  að  læra  neitt,  við  bara  kunnum  þetta  og  
gerum  þetta  (Eyjólfur,  22.  janúar  2019).    



56 

Þar  sem  mikil  eftirspurn  sé  eftir  starfsfólki  í  ferðaþjónustu  sem  hefur  einhverskonar  
kunnáttu  sem  getur  nýst  þá  sé  mjög  lítill  hvati  fyrir  því  að  bæta  við  sig  menntun  og  vegna  
þessara  menningar-‐  og  sögulegu  þátta  þá  líti  fæstir  á  það  sem  nauðsyn.  Erlendu  
samstarfsaðilarnir  hafi  ekki  glímt  við  þessi  vandamál  í  eins  miklum  mæli  og  það  skýrist  líklega  
af  því  að  mikilvægi  menntunar  sem  forsendu  fyrir  fagmennsku  í  ferðaþjónustu  skipar  stærra  
hlutverk  í  menningu  þeirra.    

Það  gengur  betur  hjá  þeim  heldur  en  hjá  okkur  og  ég  held  að  við  getum  skrifað  
það  á  þeirra  reynslu  og  að  það  að  þeirra  praktiserandi  fyrirtæki  eða  
leiðsögumenn,  þeir  eru  margir  hverjir  búnir  að  vera  að  taka  kúrsa  inni  í  skólanum  
á  meðan  okkar  menn  fara  bara  út  úr  vélsmiðjunni  og  upp  á  jökul,  eða  af  bátnum  
og  upp  á  jökul  eða  út  úr  fjárhúsinu  og  upp  á  jökul  [...]  já,  þannig  að  það  er  svona  
eitthvert  gap  þarna  hjá  okkur  ennþá  og  ég  held  að  það  sé  meira  menningarlegt  
heldur  en  eitthvað  annað  (Hulda,  25.  janúar  2019).    

Það  er  því  ljóst  að  ADVENT  verkefnið  stendur  frammi  fyrir  stórum  áskorunum  sem  enn  á  
eftir  að  finna  lausnir  við.  Hverjar  þessar  lausnir  verða  er  erfitt  að  segja  en  í  því  lausnamiðaða  
umhverfi  sem  FAS,  rannsóknasetrið  og  Ríki  Vatnajökuls  starfa  þá  getur  ekki  annað  verið  en  
að  þær  finnist  á  endanum.    

5.3.1  Ice  adventure  -‐  Planning  and  skills  

Eins  og  fram  hefur  komið  skipuleggur  hvert  land  þrjú  námskeið  sem  eru  framkvæmd  til  
reynslu  í  samvinnu  við  þátttakendur  frá  hinum  löndunum.  Fyrsta  námskeiðið  sem  haldið  var  
hérlendis  fór  fram  dagana  21.  –  25.  janúar  og  kallast  Ice  adventure  -‐  Planning  and  skills.  Ég  
var  svo  heppin  að  fá  tækifæri  til  að  taka  þátt  í  þessu  námskeiði  og  get  ég  með  sanni  sagt  að  
það  var  einstök  upplifun.  Þáttakendur  komu  frá  öllum  aðildarlöndum  ADVENT.  Frá  Finnlandi  
komu  tveir,  frá  skólunum  sem  eiga  aðild  að  ADVENT  þarlendis,  voru  þeir  báðir  kennarar  á  
sviði  útivistar  og  ferðamennsku.  Annar  var  landfræðingur  að  mennt  en  sérsvið  hins  var  
ísklifur.  Frá  Skotlandi  komu  þrír  þátttakendur,  allir  á  vegum  West  Highland  College  í  Fort  
William.  Einn  var  kennari  á  sviði  útivistarfærni,  svokallaðra  survival  skills,  sem  snýst  um  að  
nemendur  læri  leiðir  til  að  bjarga  sér  við  erfiðar  aðstæður.  Annar  var  ekki  fastráðinn  kennari  
við  skólann  heldur  sálrænn  meðferðaraðili  sem  sérhæfir  sig  í  ævintýrameðferð.  Þá  eru  útivist  
og  ævintýraferðir  notaðar  til  að  takast  á  við  andlegan  vanda,  sérstaklega  hjá  ungu  fólki.  Þessi  
þátttakandi  er  að  þróa  áfanga  á  þessu  sviði  í  samvinnu  við  WHC  í  Fort  William.  Þriðji  
þátttakandinn  frá  Skotlandi  var  nemandi  í  umsjón  ævintýraferðamennsku  (e.  Adventure  
Tourism  Management)  og  hafði  sérstakan  áhuga  á  leiðsögn  við  krefjandi  aðstæður.  
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Þátttakendur  frá  Íslandi  í  þessu  námskeiði  komu  í  fyrsta  lagi  frá  FAS.  Þau  Eyjólfur,  Hulda  
og  Sigurður  sem  tekin  voru  viðtöl  við  fyrir  þessari  rannsókn  tóku  öll  þátt.  Sigurður  var  meðal  
leiðandi  þátttakenda  (e.  leading  participant)  en  í  samræmi  við  hugmyndafræði  ADVENT,  sem  
byggir  á  þekkingarmiðlun  og  -‐sköpun  í  samvinnu  á  jafningjagrundvelli  þá  er  ekki  talað  um  
kennara  á  námskeiðunum.  Sigurður  hefur  víðtæka  reynslu  á  sviði  útivistar  og  fjallamennsku  
og  þá  sérstaklega  á  jöklum.  Áður  en  hann  hóf  störf  sem  kennari  á  fjallamennskubraut  FAS  var  
hann  jöklaleiðsögumaður  og  hefur  auk  þess  kennt  á  námskeiðum  hjá  Félagi  
jöklaleiðsögumanna.  Hann  er  fæddur  og  uppalinn  í  nágrenni  Hafnar  og  þekkir  svæðið  því  
einstaklega  vel.  Auk  þess  er  hann  jarðeðlisfræðingur  og  hefur  því  afburðaþekkingu  á  sviði  
jarðfræði  sem  nýttist  vel  á  námskeiðinu.  Eyjólfur  var  einnig  leiðandi  þátttakandi  og  hafði  
umsjón  með  skipulagi  námskeiðsins  auk  þess  að  stýra  umræðum  í  lok  hvers  dags  og  
leiðbeina  þátttakendum  við  skrif  ferilmöppu.  Hann  er  landfræðingur  auk  þess  að  hafa  búið  á  
Höfn  í  yfir  30  ár  og  hefur  því  mjög  mikla  þekkingu  á  svæðinu  þrátt  fyrir  að  hafa  ekki  mikla  
reynslu  af  jöklaferðamennsku.  Hulda  tók  þátt  í  einum  degi  á  jökli  auk  þess  að  hafa  komið  að  
skipulagi  námskeiðsins.  Hún  tók  jafnframt  þátt  í  lokafundi  námskeiðsins.  Verandi  
verkefnisstjóri  ADVENT  verkefnisins  hefur  hún  góða  innsýn  í  hugmyndafræði  og  markmið  
námskeiðsins.    

Tveir  þátttakendur  úr  röðum  ferðaþjónustufyrirtækis  á  svæðinu  tóku  beinan  þátt  í  
námskeiðinu.  Það  voru  hjónin  Einar  og  Matta  sem  reka  í  sameiningu  fyrirtækið  Öræfaferðir  
sem  var  fyrsta  fyrirtækið  til  að  selja  ferðir  í  íshella  árið  1994.  Einar  var  leiðandi  þátttakandi  og  
sá  sem  stýrði  flestum  dögum  námskeiðsins.  Einar  er  sannkallaður  lífsstílsfrumkvöðull  á  sviði  
ferðaþjónustu  og  hefur  óbilandi  áhuga  á  sjálfbærum  rekstri  sem  byggir  á  staðbundnum  
einkennum.  Einar  hefur  búið  að  svæðinu  nær  alla  sína  tíð  og  er  líklega  sá  sem  býr  yfir  hvað  
mestri  þekkingu  á  ferðalögum  á  jöklum  og  í  íshellum.  Einar  er  mikill  ljósmyndari  og  sérhæfir  
sig  í  að  bjóða  upp  á  ferðir  fyrir  erlenda  ljósmyndara.  Áður  voru  styttri  ferðir  fyrir  stærri  hópa  
hluti  af  þeirra  framboði  en  fyrir  ekki  svo  löngu  tók  sonur  þeirra  við  þeim  hluta  rekstursins  
undir  nafninu  Local  Guide.  Matta  var  með  okkur  á  Skaftafellsjökli  og  aðstoðaði  við  
undirbúning  fyrir  ferðina  á  Breiðamerkurjökul.    

Sjálf  kom  ég  svo  frá  Háskóla  Íslands  sem  meistaranemi  í  menntun  framhaldsskóla-‐
kennara.  Markmið  mitt  með  þátttökunni  var  að  kynnast  framkvæmd  ADVENT  námskeiðs  og  
lagði  ég  sérstaklega  mikið  upp  úr  því  að  komast  að  því  hvaða  gildi  þátttaka  í  þessu  námskeiði  
hefði  fyrir  þátttakendur.  Auk  þess  að  vera  frábært  dæmi  til  að  fjalla  um  í  rannsókninni  þá  
tengdist  námskeiðið  bakgrunni  mínum  einstaklega  vel.  Ég  er  sem  fyrr  segir  
ferðamálafræðingur  og  hef  starfað  í  ferðaþjónustu  frá  árinu  2011.  Lokaverkefni  mitt  til  BS  
gráðu  fjallaði  um  upplifun  kvenkyns  leiðsögumanna  í  starfi  en  allar  þær  konur  sem  ég  tók  
viðtöl  við  höfðu  meðal  annars  starfað  við  jöklaleiðsögn.  Útivist  er  eitt  af  mínum  helstu  
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áhugamálum,  þrátt  fyrir  að  hún  hafi  því  miður  þurft  að  líða  talsvert  fyrir  tímaskort  vegna  
skóla  og  vinnu  á  síðustu  árum.  Samhliða  BS  námi  kláraði  ég  þó  nýliðaþjálfun  fyrir  
björgunarsveitarfólk  sem  fól  í  sér  talsvert  mikla  útivist  og  meðal  annars  grunnþjálfun  í  
vetrarfjallamennsku  sem  kom  sér  vel  á  þessu  námskeiði.    

Fleiri  íslenskir  aðilar  komu  að  námskeiðinu  með  afmörkuðum  hætti.  Þar  má  til  að  mynda  
nefna  starfsfólk  frá  Rannsóknasetri  HÍ  sem  tók  þátt  í  lokafundi  námskeiðsins  og  framkvæmdi  
könnun  á  upplifun  þátttakenda  af  námskeiðinu.  Einnig  starfsfólk  Vatnajökulsþjóðgarðs  og  
Þórbergsseturs  sem  rætt  var  við  í  heimsóknum  þangað.    

Námskeiðið  náði  yfir  fimm  daga  en  bæði  fyrsta  og  síðasta  deginum  var  eytt  að  stórum  
hluta  í  langkeyrslu  landshluta  á  milli.  Það  þýddi  samt  ekki  að  þessir  dagar  væru  ekki  vel  nýttir  
en  dagskráin  hófst  strax  klukkan  átta  á  mánudagsmorgni  þegar  erlendu  þátttakendurnir  auk  
mín,  Eyjólfs  og  Sigurðar  komu  saman  í  FÁ.  Vegna  þeirra  tengsla  sem  FAS  hefur  við  FÁ  í  
gegnum  Fjarmenntaskólann  var  auvelt  að  fá  þar  inni.  Á  þessum  upphafsfundi  var  farið  yfir  
skipulag  vikunnar  og  ferilmappa  sem  allir  þátttakendur  voru  beðnir  um  að  vinna  kynnt  til  
sögunnar.  Þátttakendur  kynntu  sig  jafnframt  hvor  fyrir  öðrum  og  að  því  loknu  var  haldið  af  
stað  frá  Reykjavík  áleiðis  í  Öræfi  þar  sem  ætlunin  var  að  gista.  Í  bílnum  fór  strax  í  gang  
þekkingarmiðlun  þáttakenda  á  milli.  Erlendu  gestirnir  höfðu  ýmsar  spurningar  um  Ísland  og  
það  sem  fyrir  augu  bar.  Fyrsta  eiginlega  stopp  ferðarinnar  var  við  Sólheimajökul  en  þar  
gengum  við  áleiðis  að  jökulröndinni  og  Sigurður  fræddi  okkur  um  eiginleika  jökla,  bráðnun  
þeirra  og  þær  breytingar  sem  hafa  átt  sér  stað  við  Sólheimajökul  á  síðstu  árum.  Þarna  urðum  
við  fyrst  vör  við  þann  mikla  fjölda  ferðamanna  sem  sækir  í  jöklaferðir  á  suðasturströnd  
landsins.  Við  komum  í  Skaftafell  undir  kvöld  þar  sem  upplifun  dagsins  var  rædd,  flestir  voru  
mjög  hrifnir  af  landinu,  náttúrunni  og  jöklunum.    

Þriðjudeginum  var  varið  á  og  við  Skaftafellsjökul,  þar  lærðu  þátttakendur  grunnatriði  
tengd  ferðamennsku  á  jöklum.  Farið  var  yfir  notkun  og  umgengni  um  nauðsynlegan  búnað,  
það  er  jöklabrodda,  ísaxir  og  belti.  Í  framhaldinu  gengum  við  um  á  jöklinum,  skoðuðum  lítinn  
íshelli  og  virtum  fyrir  okkur  sprungið  yfirborð  jökulsins  sem  þó  var  þakið  nýjum  snjó.  Veðrið  
þennan  dag  var  yndislegt  og  það  sama  má  segja  um  alla  dagana  sem  á  eftir  komu.  Heppnari  
með  aðstæður  hefðum  við  ekki  getað  verið.  Eftir  hádegi  héldum  við  af  stað  til  baka  niður  í  
Skaftafellsstofu.  Þar  hittum  við  yfirlandvörð  Vatnajökulsþjóðgarðs  á  þessu  svæði  sem  sagði  
okkur  frá  þjóðgarðinum  og  helstu  áskorunum  sem  fylgja  auknum  fjölda  gesta  og  
ferðaþjónustufyrirtækja  sem  starfa  innan  garðsins.  Að  þessu  loknu  héldum  við  til  baka  á  
gistiheimilið  þar  sem  dagurinn  var  gerður  upp  á  fundi.    

Miðvikudagurinn  var  líklega  sá  dagur  sem  flestir  voru  spenntastir  fyrir.  Þennan  dag  var  
ætlunin  að  skoða  íshella  í  Breiðamerkurjökli  og  gista  um  nóttina  í  einum  slíkum.  Dagurinn  
hófst  á  Fagurhólsmýri  þar  sem  Einar  og  Matta  hafa  bækistöð  fyrir  sínar  ferðir  en  einnig  lítið  
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kaffihús.  Allir  fengu  viðeigandi  búnað  fyrir  ferðina,  dýnur,  svefnpoka  og  mat.  Ekið  var  eins  
nálægt  jökulröndinni  og  mögulegt  var  en  þaðan  gengum  við  síðan  um  þrjá  kílómetra  að  því  
svæði  þar  sem  íshellarnir  sem  ætlunin  var  að  heimsækja  eru.  Við  fórum  inn  í  þrjá  íshella  sem  
voru  mjög  ólíkir.  Sá  sem  við  gistum  í  var  opinn  á  minnst  tveimur  stöðum  og  það  stór  að  allir  
gátu  fundið  stað  til  að  sofa  á.  Sumir  gistu  í  tjöldum  á  meðan  aðrir  létu  hlýja  svefnpoka  og  
dýnu  duga.  Staðsetning  hellana  var  rétt  við  Jökulsárlón  og  gengum  við  niður  að  lóninu  þar  
sem  við  sáum  jökulinn  kefla  með  miklum  látum,  það  var  ótúlegt.  Einar  undirbjó  kvöldmat  
fyrir  okkur,  grjónagraut  og  lifrarpyslu.  Eftir  matinn  fórum  við  aftur  út  í  von  um  að  sjá  
norðurljós.  Því  miður  sáum  við  ekki  sterk  ljós,  aðeins  daufa  græna  slikju  á  himninum.  Allir  
skriðu  snemma  ofan  í  svefnpokana  sína,  vel  dúðaðir,  þreyttir  og  sælir.    

Á  fimmtudagmorgni  eftir  að  allir  höfðu  haft  sig  upp  úr  pokunum,  sem  getur  verið  ansi  
erfitt  þegar  þar  er  hlýtt  og  notalegt,  hófumst  við  handa  við  að  ganga  frá  öllum  búnaðinum  
okkar.  Að  því  loknu  fórum  við  í  annan  íshellinn  þar  sem  var  á  dagskrá  að  prófa  ísklifur.  Allir  
prófuðu  að  klifra  og  kom  það  mér  virkilega  á  óvart  hversu  skemmtilegt  það  var.  Í  framhaldinu  
héldum  við  aftur  til  baka  niður  af  jöklinum  og  keyrðum  að  Hala  þar  sem  Þórbergssetur,  safn  
helgað  rithöfundinum  Þórbergi  Þórðarsyni,  er  til  húsa.  Þar  fengum  við  hádegismat  og  
leiðsögn  um  safnið.  Þá  var  komið  að  því  að  halda  til  Hafnar,  þar  sem  við  komum  okkur  fyrir  á  
gistihúsi.  Ég  fór  ásamt  nokkrum  öðrum  þátttakendum  í  sund  á  Höfn  og  hvað  það  var  
yndislegt  að  komast  í  góða  sturtu  og  heitan  pott  eftir  rúman  sólarhring  á  jökli.  Eftir  
sundferðina  hittust  allir  á  veitingahúsi  á  Höfn  þar  sem  mikið  var  hlegið  og  spjallað  um  
ævintýri  síðustu  daga.    

Föstudagurinn  hófst  á  lokafundi  námskeiðsins  í  FAS.  Þar  komu  saman  þeir  sem  tekið  
höfðu  þátt  í  dögunum  á  undan  auk  starfsfólks  frá  Rannsóknasetri  HÍ.  Á  þessum  fundi  var  
námskeiðið  gert  upp,  þátttakendur  ræddu  upplifun  sína,  hvað  hefði  gengið  vel  og  hvað  hefði  
mátt  betur  fara.  Þar  komu  fram  margir  áhugaverðir  puntkar  sem  nánar  verður  fjallað  um  hér  
að  neðan.  Eftir  fundinn  tók  starfsmaður  frá  Rannsóknasetrinu  viðtöl  við  þrjá  þátttakendur  
sem  er  hluti  af  því  gæðaeftirliti  og  aðhaldi  sem  setrinu  er  ætlað  að  veita  ADVENT  verkefninu.  
Þátttakendur  fengu  hádegismat  í  boði  FAS  áður  en  haldið  var  af  stað  aftur  til  Reykjavíkur.  
Aksturinn  tók  um  átta  klukkustundir  en  á  leiðinni  var  hægt  að  halda  áfram  að  spjalla  um  
upplifun  vikunnar  og  deila  myndum.  Í  Reykjavík  var  ég  komin  á  leiðarenda  og  kvaddi  því  
hópinn,  fjölmörgum  frábærum  minningum  og  heilum  hellingi  af  gögnum  fyrir  þessa  rannsókn  
ríkari.    

5.3.1.1  Staða  ferðaþjónustu  á  svæðinu  og  þörf  fyrir  menntun  

Líkt  og  fjallað  hefur  verið  um  í  köflunum  hér  á  undan  þá  voru  helstu  hvatar  fyrir  því  að  farið  
var  af  stað  með  ADVENT  verkefnið  hérlendis  að  mikill  vöxtur  hefur  verið  í  ferðaþjónustu  á  
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svæðinu  en  lítið  virðist  vera  af  menntunartækifærum  fyrir  starfsfólk.  Þetta  birtist  frekar  skýrt  
á  umræddu  ADVENT  námskeiði  sem  ég  tók  þátt  í.  Í  fyrsta  lagi  var  mjög  merkilegt  að  upplifa  
hversu  mikill  fjöldi  ferðamanna  er  í  raun  á  allri  suður-‐  og  suðausturstönd  landsins.  Þrátt  fyrir  
að  hafa  lesið  ógrynni  skýrsla  og  frétta  um  þróunina  þá  er  það  ekkert  í  líkingu  við  að  sjá  og  
upplifa  á  eigin  skinni.  Á  ferðalögum  mínum  um  landið  hafði  svæðið  sem  námskeiðið  fór  fram  
á  að  mestu  leyti,  orðið  útundan.  Ég  hafði  því  engan  veginn  áttað  mig  á  hversu  langt  frá  
suðvesturhorninu  fjöldaferðamennska  virðist  vera  ríkjandi.  Mín  sýn  hefur  hingað  til  verið  sú  
að  svæði  sem  séu  staðsett  svo  langt  úti  á  jaðrinum  þurfi  einmitt  að  laða  til  sín  fleiri  
ferðamenn.  Sú  sýn  mótast  án  efa  af  þeirri  staðreynd  að  ég  er  alin  upp  á  norðausturlandi  
þangað  sem  er  svipuð  vegalengd  til  Reykjavíkur  og  er  á  milli  Hafnar  og  Reykjavíkur.  Þar  hefur  
umræðan  fyrst  og  fremst  snúið  að  því  að  nauðsynlegt  sé  að  fjölga  ferðamönnum  á  
landsbyggðinni  og  minnka  árstíðasveifluna.  Það  kom  mér  því  mikið  á  óvart  hversu  margir  
voru  á  ferðinni  allt  austur  til  Hafnar  í  skammdeginu  undir  lok  janúar.    

Það  voru  ákveðin  augnablik  í  vikunni  sem  mikill  fjöldi  ferðamanna  og  áskoranirnar  og  
árekstrarnir  sem  honum  geta  fylgt  urðu  sérstaklega  áberandi.  Strax  fyrsta  daginn  þegar  
Sólheimajökull  var  heimsóttur  sáum  við  risavaxna  hópa  ferðamanna  á  leið  að  og  frá  
jökulröndinni.  Við  ræddum  hversu  hratt  ferðaþjónusta  í  kring  um  jökulinn  hefur  verið  að  
byggjast  upp  og  að  leiðsögumenn  séu  jafnvel  að  fara  þrjár  ferðir  á  hverjum  degi  með  hópa  
sem  margir  koma  á  stórum  rútum  í  dagsferð  frá  Reykjavík.  Jökullinn  er  sífellt  að  hopa  og  
þannig  verður  aðgengi  að  honum  erfiðara  en  spurning  er  hvort  það  muni  draga  úr  aðsókninni  
eða  hvort  aðgengið  verði  frekar  bætt  á  einhvern  hátt.    

Það  atvik  sem  skapaði  hvað  mestar  umræður  átti  sér  stað  á  öðrum  degi  þegar  við  
heimsóttum  lítinn  íshelli  í  Skaftafellsjökli.  Mikil  umferð  hópa  frá  stórum  
ferðaþjónustufyrirtækjum  er  þangað  allan  daginn  sem  er  óvenjulegt.  Ástæðan  er  sú  að  hellir  
í  Svínafellsjökli  sem  alla  jafna  er  vinsælastur  meðal  þessara  aðila  er  óaðgengilegur  vegna  
mikils  vatns.  Þess  vegna  hafa  mörg  fyrirtæki  tekið  upp  á  því  að  senda  sína  hópa  í  þennan  litla  
helli  í  Skaftafellsjökli.  Leiðsögumennirnir  sem  starfa  við  þessar  ferðir  hafa  komið  upp  
sikipulagi  sín  á  milli  til  þess  að  ekki  séu  of  margir  í  hellinum  í  einu  og  allir  viðskiptavinir  geti  
fengið  af  sér  góða  mynd.  Þegar  hópurinn  okkar  kom  að  hellinum  vildi  leiðsögumaður  sem  þar  
var  staddur  með  sinn  hóp  að  við  myndum  bíða  í  samræmi  við  þetta  skipulag.  Einari  þótti  það  
ekki  við  hæfi  þar  sem  hann  væri  ekki  hluti  af  þessu  fyrirkomulagi,  kæmi  í  hellinn  örfáa  daga  í  
mánuði  og  í  þokkabót  var  það  hann  sjálfur  sem  uppgötvaði  umræddan  helli.  Þetta  atvik  sýndi  
augljóslega  togstreituna  sem  getur  myndast  í  tengslum  við  ferðaþjónustu  sem  byggir  á  
náttúrufyrirbrigðum  sem  enginn  í  raun  stjórnar  nema  á  óformlegan  hátt  þá.  Oft  er  vísað  til  
þessara  vandamála  sem  bölvunar  sameignarinnar  (e.  open  access  problem).    
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Ég  ræddi  við  Einar  eftir  þetta  og  það  er  auðvelt  að  setja  sig  í  hans  spor.  Hann  hefur  djúp  
tilfinningaleg  tengsl  við  svæðið  og  íshellaferðamennsku  og  það  er  án  efa  mjög  erfitt  að  horfa  
á  upp  á  þá  miklu  fjöldaferðamennsku  sem  nú  er  ríkjandi.  Hann  lýsti  því  að  hvernig  þessi  stóru  
fyrirtæki  væru  að  senda  fjölmarga  hópa  á  hverjum  einasta  degi  í  íshellinn  og  
leiðsögumennirnir  væru  oftast  erlendir  og  hefðu  því  engin  tengsl  við  svæðið  og  þar  af  
leiðandi  ekki  eins  sterka  ábyrgðartilfinningu  gagnvart  því  að  virða  það.  Einnig  efaðist  hann  
um  að  þeir  hefðu  alltaf  nægilega  mikla  þekkingu  til  að  leiðsegja  í  íshellum  og  taldi  
nauðsynlegt  að  settar  yrðu  strangari  reglugerðir  um  íshellaferðir.  Það  er  enginn  vafi  á  því  að  
nauðsynlegt  er  að  móta  skýrari  umgjörð  um  starfsemi  ferðaþjónustufyrirtækja  í  íshellum  og  
þá  sérstaklega  innan  þjóðgarðs  líkt  og  í  þessu  tilfelli.  Hinsvegar  er  mikilvægt  að  hafa  
bakgrunn  Einars,  sem  heimamanns  og  frumkvöðuls  á  þessu  sviði,  í  huga  þegar  viðhorf  hans  
gagnvart  starfsemi  stórra  utanaðkomandi  ferðaþjónustufyrirtækja  er  rætt.    

Eftir  þetta  ræddi  hópurinn  talsvert  saman  um  hversu  skrítið  það  væri  í  raun  að  fyrirtæki  
þyrftu  ekki  nein  sérstök  leyfi  til  að  starfa  inna  þjóðgarðsins  og  nýta  náttúru  hans  í  
hagnaðarskyni.  Það  var  því  áhugvert  að  heyra  frá  Helgu  þjóðgarðsverði  að  samkvæmt  lögum  
um  þjóðgarðinn  sem  tóku  gildi  árið  2016  þurfa  öll  fyrirtæki  sem  starfa  innan  hans  að  sækja  
um  sérstakt  leyfi.  Þetta  hefur  ekki  enn  komist  í  framkvæmd  en  nú  standa  vonir  til  þess  að  
það  gerist  fljótlega.  Um  þessar  mundir  er  verið  að  móta  atvinnustefnu  fyrir  
Vatnajökulsþjóðgarð  og  þegar  hún  er  orðin  að  veruleika  er  ætlunin  að  fyrirtæki  þurfi  að  
standa  við  samninga  sem  fela  í  sér  skilyrði  um  gæði,  öryggi,  umhverfisstaðla,  þjálfun  og  
menntun.  Það  verður  því  fróðlegt  að  sjá  hvaða  áhrif  þetta  mun  hafa  á  áhuga  starfandi  
ferðaþjónustufyrirtækja  á  tækifærum  til  menntunar  fyrir  starfsfólk  sitt.  Sem  stendur  er  ekki  
til  neitt  formlegt  nám  til  fyrir  leiðsögumenn  í  íshellum  en  félag  jöklaleiðsögumanna  heldur  
utan  um  réttindanám  fyrir  jöklaleiðsögumenn.  Þar  sem  flókin  undirliggjandi  pólitík  tengist  
íshellunum,  eins  og  við  urðum  vitni  að  á  Skaftafellsjökli,  hefur  enginn  viljað  snerta  á  þessu  
sviði.  Það  er  óljóst  hver  ætti  að  sjá  um  slíkt  nám  þar  sem  þeir  sem  mestu  þekkinguna  hafa  á  
íshellum  hafa  ekki  kennslufræðilega  þekkingu.  Eyjólfur  taldi  mikilvægt  að  vinna  að  því  að  
finna  lausn  á  þessu  með  samstarfi  menntaðra  kennara  og  starfandi  leiðsögumanna.  Eitthvað  
sem  ADVENT  verkefnið  væri  þó  ekki  beint  vísir  að  en  gæti  hinsvegar  hjálpað  til  við  að  nálgast  
menntun  á  þessu  sviði  á  nýjan  hátt  sem  væri  mikilvægt  fyrsta  skref.    

5.3.1.2  Gildi  þátttökunnar    

Þátttaka  í  ADVENT  verkefninu,  og  þá  sérstaklega  með  Ice  Adventure  verkefnið  í  huga,  hefur  
margþætt  gildi  fyrir  FAS.  Hulda,  Eyjólfur  og  Sigurður  töluðu  öll  um  hversu  gríðarlega  
mikilvægt  það  væri  fyrir  skólastarfið  að  rúfa  einangrun.  Það  styddi  bæði  við  skólaþróun  og  
starfsþróun  kennara.  Það  að  fá  erlenda  gesti  sem  geta  komið  með  nýja  innsýn  og  ábendingar  
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fyrir  skólastarfið  og  að  fá  á  móti  tækifæri  til  að  heimsækja  aðra  skóla  og  fá  innblástur  þar  
væri  mjög  dýrmætt.    

[...]  byggja  tengsl,  að  tala  við  fólk  sem  er  ekki  í  sama  boxinu  og  þú,  að  brjóta  niður  
þessi  box  og  hérna  opna  nýjar  leiðir  og  þegar  búið  er  að  tengja  þá  getur  allt  
mögulegt  gerst  (Hulda,  25.  janúar,  2019).    
  
Öll  þessi  þróunverkefni,  eða  semsagt  erlendu  samstarfsverkefni,  fyrir  skólann  er  
þetta  ákveðin  svona  endurmenntun  fyrir  kennara  líka,  af  því  að  við  erum  líka  
alveg  frekar  einangraður  skóli  og  maður  skreppur  ekki,  þú  átt  ekki  samtal  við  
marga  aðra  framhaldsskólakennara,  þannig  að  þetta  svona  víkkar  
sjóndeildarhringinn  mjög  mikið  varðandi  kennsluhætti  og  kennslu  (Sigurður,  23.  
janúar  2019).    

Þetta  kom  augljóslega  fram  á  Ice-‐Adventure  námskeiðinu  þar  sem  erlendu  gestirnir  komu  
oft  með  mjög  áhugaverðar  og  mikilvægar  ábendingar  og  spegluðu  íslenskan  veruleika  í  því  
sem  þekkist  á  þeirra  heimaslóðum.  Sérþekking  þeirra  á  ólíkum  sviðum  kennslu  og  
ferðaþjónustu  nýttist  vel  og  þekkingarmiðlun  þátttakenda  á  milli  spilaði  mikilvægt  hlutverk  í  
lærdómi  vikunnar.    

Verkefni  sem  þetta  hafa  líka  gildi  fyrir  framtíðarmöguleika  á  frekara  alþjóðlegu  samstarfi.  
Tengsl  sem  þátttakendur  mynda  þróast  oft  áfram  eftir  að  verkefnum  er  lokið  og  leiða  af  sér  
ný  verkefni.  Nokkrir  erlendu  þátttakendanna  í  Ice-‐Adventure  námskeiðinu  höfðu  til  að  
mynda  áhuga  á  að  skipuleggja  ferðir  eða  námskeið  fyrir  nemendur  sína  til  Íslands  og  
íslenskur  aðili  hafði  áhuga  á  að  koma  á  samstarfi  við  skoska  þátttakandann  sem  sérhæfir  sig  í  
ævintýrameðferð  með  það  fyrir  augum  að  hefja  þróun  á  slíku  hérlendis.    

Draumurinn  er  líka  að  í  framhaldi  af  þessu  verkefni  og  í  tengslum  við  það  að  við  
náum  jafnvel  einhverju  fari  á  milli  stofnananna  sem  getur  birst  í  
nemendaskiptum  eða  kennaraskiptum  eða  einhverju  þessháttar  (Hulda,  25.  
janúar  2019).    

Fyrir  Einar,  eiganda  fyrirtækisins  sem  tók  þátt  í  Ice-‐Adventure  námskeiðinu  hafði  
þáttakan  gildi  á  þann  hátt  að  hún  gaf  honum  tækifæri  til  að  hafa  koma  að  uppbyggingu  náms  
á  sviði  sem  hann  brennur  fyrir  og  telur  mikilvægt  að  efla.  Hann  leiddi  námskeiðið  að  miklu  
leyti  og  byggði  það  að  hluta  á  ferðum  sem  hann  er  að  bjóða  viðskiptavinum  upp  á.  
Þátttakendur  á  námskeiðinu,  sem  hafa  sérþekkingu  á  sviði  ferðamála,  gátu  komið  með  
innsýn  og  uppbyggilega  gagnrýni  sem  gæti  nýst  Einari  við  frekari  þróun  sinna  ferða.  Einar  er  
til  að  mynda  nýlega  farinn  að  bjóða  upp  á  ferð  þar  sem  gist  er  í  íshelli,  líkt  og  við  gerðum,  en  
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hún  er  þó  enn  í  mótun  og  því  þótti  honum  gott  að  geta  farið  með  hóp  sem  hafði  meiri  
reynslu  af  útivist  en  hinn  almenni  ferðamaður.    

Fyrir  erlendu  gestina  sem  voru  með  á  Ice-‐Adventure  námskeiðinu  hafði  þátttakan  
fjölbreytt  gildi.  Margir  töluðu  um  hversu  mikið  þau  höfðu  lært  um  Ísland,  jarðfræði,  eldgos,  
jökla  og  þróun  ferðamennsku.  Þessi  þekking  myndi  nýtast  þeim  við  kennslu  eða  önnur  störf  
þegar  heim  væri  komið.  Þeim  fannst  frábært  að  hafa  fengið  tækifæri  til  að  taka  þátt  í  þróun  
námskeiðsins  og  voru  einnig  ánægð,  en  ef  til  vill  svolítið  hissa  á  þeim  áhuga  sem  Íslendingar  
hefðu  á  þeirra  hugmyndum  og  innsýn.  Einhverjir  voru  þegar  farnir  að  vinna  í  að  mynda  
frekari  tengls  við  íslendinga  með  það  fyrir  augum  að  vinna  að  nýjum  samstarfsverkefnum.  
Allir  voru  sammála  um  að  hópurinn  hefði  verið  frábær  og  að  þau  hefðu  lært  mikið  hvort  af  
öðru.  Upplifun  vikunnar  hefði  verið  mjög  eftirminnileg  vegna  fólksins,  náttúrunnar  og  síðast  
en  ekki  síst  veðursins.    

5.3.1.3  Framkvæmd  námskeiðsins  -‐  veikleikar  og  styrkleikar  

Á  hverju  kvöldi  ræddi  hópurinn  saman  um  daginn,  það  sem  hefði  gengið  vel  en  einnig  um  
það  sem  væri  hægt  að  bæta.  Á  lokafundinum  var  það  sem  fram  hafði  komið  tekið  saman  og  
byggir  þessi  umfjöllun  á  þessum  fundum.  Þar  sem  þátttakendur  voru  mjög  ánægði  með  
námskeiðið  yfir  höfuð  þá  tel  ég  viðeigandi  að  enda  þennan  kafla  á  jákvæðum  nótum  og  byrja  
þess  vegna  á  því  sem  helst  mætti  bæta.  Það  sem  kom  sterkast  fram  hjá  þátttakendum  var  að  
nauðsynlegt  væri  að  skerpa  fókusinn  á  námskeiðinu.  Bæði  varðandi  markhópinn,  fyrir  hverja  
námskeiðið  væri  í  raun  hugsað,  og  varðandi  kennsluna.  Hún  þyrfti  að  vera  markvissari,  meira  
undirbúin  af  leiðandi  þátttakendum  og  með  það  að  markmiði  að  virkja  nemendur.  Einnig  var  
bent  á  að  ef  til  vill  væri  gott  að  skipuleggja  meiri  umræður  yfir  daginn  en  ekki  bara  á  kvöldin.  
Í  stuttu  máli,  þrátt  fyrir  að  vikan  hefði  vissulega  verið  mjög  lærdómsrík,  þá  hefði  hún  minnt  
helst  til  mikið  á  ferð  með  námsívafi  og  minna  á  markvisst  námskeið.  Leiðandi  þátttakendur  
hefðu  staðið  sig  vel,  þeir  hefðu  búið  yfir  mjög  mikilli  þekkingu,  verið  hjálpsamir  og  komið  vel  
fyrir  en  gott  hefði  verið  ef  þeir  hefðu  stillt  betur  saman  strengi  sína  varðandi  ADVENT  
hugmyndafræðina  og  nálgun  kennslunnar.  Þátttakendur  hefðu  einnig  viljað  fá  góða  kynningu  
á  ADVENT  hugmyndafræðinni  og  markmiðum  vikunnar  strax  á  fyrsta  degi.    

Þátttakendur  voru  þó  eins  og  segir  afskaplega  ánægðir  með  vikuna  í  heild  sinni.  Það  tókst  
vel  að  mynda  andrúmsloft  þar  sem  allir  voru  óhræddir  við  að  deila  þekkingu  sín  á  milli  og  
ræða  það  sem  fyrir  augu  bar.  Það  var  áhugavert  að  taka  þátt  í  námskeiði  sem  fór  að  mjög  
litlu  leyti  fram  inni  í  skólastofu  og  fyrir  mig  var  frábært  að  sjá  hversu  miklir  möguleikar  felast  í  
því  að  skipuleggja  nám  á  óhefðbundinn  hátt.  Þessir  dagar  voru  vafalaust  þeir  mest  spennandi  
sem  ég  hef  upplifað  í  mínu  háskólanámi.  Þó  svo  að  leiðandi  þátttakendur  hafi  ekki  verið  
menntaðir  kennarar  voru  allir  sammála  um  að  þeim  hafi  tekist  vel  að  ná  til  hópsins  og  að  
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miðla  þekkingu  sinni.  Umræðurnar  á  kvöldin  voru  fróðlegar  og  hópnum  gekk  vel  að  beita  
gagnrýninni  hugsun  og  komst  oft  á  gott  flug  við  að  ræða  viðfangsefni  daganna.  Vikan  var  
mjög  vel  skipulögð  og  tímaáætlanir  stóðust  alltaf,  dagarnir  voru  ekki  of  langir  þannig  að  allir  
fengu  næga  hvíld  á  milli.  Lokafundurinn  á  Höfn  var  góður  og  áhugavert  að  fá  þangað  
starfsfólk  frá  rannsóknasetrinu.  Ef  til  vill  hefði  verið  enn  betra  að  fá  einnig  fólk  frá  Ríki  
Vatnajökuls  og  hafa  þannig  fulltrúa  frá  öllum  stoðum  ADVENT  verkefnisins.  Í  heild,  
lærdómsrík  vika,  áhugavert  fólk  og  upplifun  sem  seint  gleymist.    
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6   Niðurstöður  í  fræðilegu  ljósi    

Í  þessum  kafla  verður  fjallað  nánar  um  ákveðna  hluta  úr  niðurstöðum  rannsóknarinnar  og  
þeir  greindir  í  ljósi  þeirra  kenninga  sem  fjallað  var  um  í  fræðilegu  yfirliti.  Með  þessu  er  
ætlunin  að  svara  rannsóknarspurningunum  þremur  og  varpa  ljósi  á  þætti  sem  hafa  sérstakt  
gildi,  bæði  hagnýtt  og  vísindalegt.    

6.1  Tengslamyndun  FAS    
Fyrsta  rannsóknarspurningin  sem  ætlunin  er  að  svara  er  hvernig  er  tengslanetsmyndun  
skólans  háttað  og  hvaða  gagnkvæmu  hlutverkum  gegna  skóli  og  samfélag  hvort  fyrir  annað?  
Þessari  spurningu  hefur  að  hluta  verið  svarað  í  niðurstöðukaflanum  þar  sem  gerð  hefur  verið  
grein  fyrir  því  vinnulagi  skólans  að  nota  tengslamyndun  sem  leið  til  að  takast  á  við  áskoranir  
og  leysa  úr  vandamálum.  FAS  hefur  um  talsvert  langa  hríð  beitt  tengslamyndun  á  þennan  
hátt  og  þróað  sitt  skólastarf  þannig  að  það  mæti  þörfum  nemenda  og  samfélagsins  alls.  
Ógjörningur  væri  að  fjalla  um  öll  þau  fjölbreyttu  tengsl  sem  skólinn  hefur,  bæði  hérlendis  og  
erlendis  en  á  mynd  5  hér  að  neðan  má  sjá  það  það  tengslanet  sem  fjallað  hefur  verið  um  í  
þessar  rannsókn.    

 
Mynd  5.  Tengslanet  FAS  sem  fjallað  hefur  verið  um  í  þessari  rannsókn 
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Grunnstoðir  skólans,  Nýheimar  þekkingarsetur,  Vöruhúsið  og  Fjarmenntaskólinn  skipta  miklu  
máli  og  gera  FAS  kleift  að  halda  upp  skólastarfi  sem  mætir  þeim  kröfum  sem  gerðar  eru,  
bæði  af  yfirvöldum  og  nemendum.  Út  frá  þessum  grunnstoðum  liggja  svo  enn  fleiri  og  
margslungnari  tengsl  og  er  skólastarfið  því  langt  frá  því  að  vera  afmarkað  við  skólann  sjálfan.  
Skólanum  hefur  með  þessum  stuðningi  tekist  mjög  vel  að  komast  yfir  hindranir  og  ná  fram  
vænlegum  breytingum  þegar  þeirra  hefur  verið  þörf.  Eins  og  Eyjólfur  sagði  þá  er  myndun  
tengsla  og  samstarf  sú  lausn  sem  skólinn  leitar  aftur  og  aftur  í  þegar  hann  vill  leysa  úr  
áskorunum.  Það  að  einanga  nám  og  kennslu  ekki  við  skólann  sem  stofnun  hefur  þannig  skipt  
miklu  máli.  Þetta  er  í  takt  við  það  sem  Engeström  (1991)  fjallar  um  í  tengslum  við  einangrun  
skólastarfs  sem  hann  segir  að  komi  í  veg  fyrir  jákvæðar  breytingar.  Hugmyndir  hans  um  
víkkað  nám  og  skipulag  skólastarfs  sem  byggir  á  tengslamyndun  á  vel  við  FAS  og  óhætt  er  að  
segja  að  skólinn  standi  framarlega  á  þessu  sviði.    

Engeström  (1991)  fjallar  jafnframt  um  að  skipulag  náms  og  kennslu  í  þessum  anda  muni  
ekki  skila  árangri  nema  það  komi  frá  þeim  sem  að  skólanum  standa.  Þar  á  hann  við  fleiri  en  
aðeins  stjórnendur  og  kennara,  í  raun  allt  samfélagið.  Þetta  á  mjög  vel  við  FAS  sem,  líkt  og  
Hulda  og  Eyjólfur  töluðu  um,  er  í  mjög  góðum  tengslum  við  nærsamfélagið.  Skólinn  er  til  
bæði  fyrir  samfélagið  og  vegna  þess.  Við  þær  aðstæður  sem  FAS  starfar  getur  aldrei  orðið  til  
nema  skóli  sem  starfar  í  þessum  anda  og  er  það  forsenda  þess  að  árangur  náist  til  lengri  
tíma.  Í  gegnum  þessi  tengsl  hefur  FAS  boðið  aðilum  úr  nærsamfélaginu,  til  að  mynda  
fyrirtækjum,  félagasamtökum  og  öðrum  menntastofnunum  með  sér  í  lið  til  að  leysa  úr  
áskorunum  sem  varða  sameiginlega  framtíð  þeirra.  Sem  dæmi  má  nefna  þróun  náms  á  
fjallamennskubraut  og  ADVENT  verkefnið  sem  nánar  verður  fjallað  um  síðar  í  þessum  kafla.    

Áhugavert  er  að  velta  fyrir  sér,  þar  sem  FAS  virðist  vera  mjög  framarlega  þegar  kemur  að  
samstarfið  við  samfélagið,  hvernig  skólastarfið  tengist  hugmyndum  Yamazumi  (2008;  2010;  
2014)  um  samsetta  menntun.  Líkt  og  Yamazumi  (2010)  talar  um  þá  er  það  liðin  tíð  í  FAS,  þar  
að  segja  ef  sú  var  einhvern  tímann  raunin,  að  skólastarf  afmarkist  við  skólann  sem  stofnun.  
Nám  og  kennsla  á  vegum  FAS  fer  fram  í  bæði  raunheimum  og  stafrænum  heimum  á  
fjölbreyttum  vettvangi.  Nám  við  skólann  tekur  mið  af  því  sem  er  í  gangi  í  samfélaginu  og  
stjórnendur  eru  meðvitaðir  um  mikilvægi  þess  að  koma  á  og  viðhalda  góðu  samstarfi  við  ytri  
aðila.  Það  fyrirkomulag  sem  Yamazumi  (2010)  kallar  samsetta  menntun  á  við  það  þegar  
skólastarf  og  -‐þróun  byggir  á  gagnkvæmu  samstarfi  skólans  og  ytri  aðila.  Þá  hafa  nemendur  
og  kennarar  færi  á  að  vinna  með  áhugaverð  viðfangsefni  fyrir  utan  skólann  í  samstarfi  við  ytri  
aðila  og  þeir  geta  á  móti  leitað  til  skólans  og  unnið  með  nemendum  og  kennurum.    

Skólastarf  FAS  passar  að  talsvert  miklu  leyti  við  þessa  lýsingu  og  sé  það  borið  saman  við  
líkan  Yamazumi  (2010)  sem  byggir  á  víddunum,  eðli  verkefna  og  viðfangsefna  og  tengsl  við  
samfélagið,  og  væri  viðeigandi  að  staðsetja  FAS  í  glugganum  sem  á  við  samsetta  menntun.  
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Þar  á  skóli  í  samstarfi  við  ýmsa  aðila  í  samfélaginu  og  glímt  er  við  raunveruleg  vandamál.  
Útkoman  er  sú  að  skóli  og  samfélag  eiga  í  sambandi  um  samsetta  menntun  og  skólinn  stuðlar  
að  breytingum  í  samfélaginu.  Eins  og  frem  hefur  komið  þá  vinna  nemendur  FAS  að  ýmsum  
verkefnum  í  samstarfi  við  ytri  aðila  og  það  má  með  sanni  segja  að  skólinn  leitist  eftir  því  að  
vera  hluti  af  jákvæðum  breytingum  í  samfélaginu.  Ytri  aðilar  mættu  hins  vegar  ef  til  vill  vera  
duglegri  að  leita  til  skólans  og  hafa  þannig  fumkvæði  að  verkefnum  sem  gætu  stuðlað  að  
samfélags-‐  og  skólaþróun.  Þó  svo  að  vissulega  sé  gagnkvæmt  samband  til  staðar  þá  virðist  
annar  aðilinn  í  sambandinu  vera  framtakssamari  og  meira  umhugað  um  að  það  skili  árangri.    

Það  er  mjög  áhugavert  að  FAS  virðist  ekki  einungis  vilja  sinna  þeim  þörfum  sem  til  staðar  
eru  í  hans  nærsamfélagi  og  mörg  af  þeim  tengslanetum  sem  skólinn  á  hlut  að  sinna  ekki  
aðeins  þeim  tilgangi  að  hjálpa  skólanum  með  sínar  eigin  áskoranir.  Fjarmenntaskólinn  er  
mjög  gott  dæmi  um  þetta  og  sýnir  vel  hversu  frábær  tengslanet  eru  þegar  þau  gagnast  öllum  
sem  að  þeim  koma  við  að  takast  á  við  sinn  veruleika.  Fjarmenntaskólinn  hjálpar  litlum  
skólum  að  halda  úti  öflugu  skólastarfi  sem  stendur  undir  sér  fjárhagslega  og  sinnir  þörfum  
nemenda.  Hann  virðist  vera  mjög  mikilvægur  samstarfsvettvangur  þeirra  skóla  sem  eiga  aðild  
að  honum  og  stuðla  að  samstöðu  og  samkennd  lítilla  framhaldsskóla  á  landsbyggðinni.    

Tengslamyndun  skólans  er  mjög  virk  og  gegnir  fjölbreyttu  hlutverki  fyrir  skólastarfið.  
Skólinn  hefur  augljóslega  mikilvægu  hlutverki  að  gegna  fyrir  samfélagið  á  svæðinu  þar  sem  
hann  sprettur  í  raun  upp  úr  þörfum  þess.  Mikilvægi  gróskumikils  framhaldsskóla  í  litlum  
samfélögum  eins  og  á  Höfn  verður  líklega  seint  ofmetið  þar  sem  skólinn  er  ekki  aðeins  
mikilvægur  fyrir  ungt  fólk  á  framhaldsskólaaldri  sem  vill  geta  aflað  sér  gagnlegrar  menntunar  
án  þess  að  þurfa  að  flytjast  búferlum  eða  ferðast  um  langan  veg.  Skólinn  og  hans  víðtæka  
tengslanet  skipti  máli  fyrir  marga  aðra.  Til  að  mynda  fullorðna  nemendur  sem  vilja  sækja  sér  
verknám  í  gegnum  tengslanet  Fjarmenntaskólans,  starfsfólk  í  ferðaþjónustu  sem  sækist  eftir  
starfsþróun  í  gegnum  ADVENT  verkefnið,  ef  ætluð  útkoma  þess  verður  að  veruleika,  og  í  raun  
alla  þá  sem  nýta  sér  einhverja  þjónustu  eða  aðstöðu  sem  ekki  væri  til  nema  vegna  aðkomu  
FAS.    

6.2  Menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  
Önnur  rannsóknarspurningin  sem  ætlunin  er  að  svara  er,  hvernig  hefur  FAS  tekist  á  við  
áskoranir  sem  tengjast  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu?  Til  að  varpa  ljósi  á  þetta  verður  
kenningum  Engeström  (1987)  um  víkkað  nám  beitt  og  þróun  fjallamennskunáms  við  skólann  
skoðuð  í  ljósi  þeirra.  Eins  og  fjallað  hefur  verið  um  í  fræðilegum  kafla  þessarar  ritgerðar  þá  á  
víkkað  nám  við  það  þegar  fólk  stendur  frammi  fyrir  því  að  þróa  starfsemi  vegna  ytri  eða  innri  
breytinga  sem  kalla  eftir  því  að  starfsemin  sjálf  taki  breytingum.  Í  slíku  þróunarstarfi  verða  
gjarnan  átök  á  milli  nýrra  hugmynda  og  gamalla  verkfæra,  eða  öfugt,  og  leysa  þarf  úr  
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móthverfunum  sem  birtast  í  vandamálunum  sem  þessi  átök  skapa.  Þessi  nálgun  á  því  vel  við  
hér  við  þar  sem  það  voru  breytingar  í  samfélaginu  sem  voru  kveikjan  að  því  að  skólinn  fór  að  
þróa  fjallamennskunám  og  víkka  þannig  viðfang  starfsemi  sinnar.  Í  þróunarferlinu  hafa  komið  
upp  ýmis  vandamál  og  áskoranir  sem  hefur  þurft  að  leysa  úr  og  hér  verður  farið  yfir  það  ferli.    

FAS  hefur  boðið  upp  á  fjórar  útgáfur  af  fjallamennskunámi  sínu  og  til  að  gefa  yfirlit  yfir  
þróun  þessara  útgáfa  er  hún  tekin  saman  í  töflu  1  hér  að  neðan.    

  
Tafla  1.  Yfirlit  yfir  þróun  fjallamennskunáms  hjá  FAS  

Útgáfa   Lýsing   Markhópur   Fjöldi  nemenda    

Fyrsta  útgáfa:    
2010  –  2012  

Tilraunaverkefni,  
undirbúningur  fyrir  
stofnun  eiginlegrar  
námsbrautar.  Byggði  á  
kvöld-‐  og  
helgarnámskeiðum  í  
samvinnu  við  
Björgunarfélag  
Hornarfjarðar  m.a.    

Fullorðið  fólk  af  svæðinu  
sem  starfaði  eða  hafði  
hug  á  að  starfa  við  
ferðaþjónustu  byggða  á  
fjallamennsku.    

Ellefu  nemendur  
útskrifast.    

Önnur  útgáfa:    
2012–2013  
  
Féll  niður  2013–2014  
vegna  ónógrar  þátttöku.    

Fyrsta  útgáfa  eiginlegrar  
námsbrautar  sem  
uppfyllti  kröfur  sem  
gerðar  eru  um  
námsbrautir  
framhaldsskóla.  Námið  
var  60  einingar  og  byggði  
mikið  á  sjálfstæðu  námi  
nemenda.    

Miðað  að  yngri  
nemendum  en  fyrsta  
útgáfa,  þar  sem  nám  á  
formlegri  námsbraut  
innan  skólans  gat  síður  
komið  til  móts  við  
fullorðna  nemendur.  
Aldurstakmark  samt  18  
ár  vegna  tryggingamála.    

Sjö  nemendur  skráðir.    

Þriðja  útgáfa:    
2014–2015    
  
  
Fellt  niður  2015–2016  
vegna  ónógrar  þátttöku.    
  
Ekki  í  boði  2016–2017,  
unnið  í  
endurskipulagningu.    

Önnur  útgáfa  eiginlegrar  
námsbrautar.  Umfang  
aukið  um  30  einingar  í  
almennum  greinum.  
Sömu  áfangar  og  í  fyrri  
kynslóð  í  sérhæfðum  
greinum  fjallamennsku.    

Viðbót  almennra  greina  
er  gerð  til  að  höfða  til  
yngri  nemenda  svo  þeir  
geti  hafið  nám  fyrir  18  
ára  aldur.  Aldurstakmark  
í  sérnámsgreinar  
fjallanáms  er  áfram  18  
ár.    

Fjórir  skráðir  á  haustönn  
2014  en  tveir  hætta  við,  
kennslu  hætt  í  kjölfarið.    
  
  
  
  

Fjórða  útgáfa:    
2017–2018    
  
  
2018–2019  

Þriðja  útgáfa  eiginlegrar  
námsbrautar  og  sú  
útgáfa  sem  nú  er  í  gangi.  
Aftur  gert  að  60  eininga  
sérhæfðri  
fjallamennskubraut.  
Vægi  sjálfsnáms  
minnkað  og  vægi  ferða  
með  kennara  aukið.  
Bóklegir  áfangar  kenndir  
í  fjanámi.    

Reynt  er  að  höfða  til  
bæði  eldri  og  yngri  
nemenda  en  áður  og  
nemenda  sem  búa  ekki  í  
nágrenni  Hafnar.  
Aldurstakmark  er  
afnumið  og  bóklegir  
áfangar  kenndir  í  
fjarnámi.  Nemendur  
þurfa  að  mæta  í  ferðir  
og  lotur  í  fyrstu  hjálp.  

  
Sjö  nemendur  skráðir  
2017–2018.  
  
Tólf  nemendur  í  einum  
eða  fleiri  áföngum,  þar  
af  sjö  í  fullu  námi  2018–  
2019.    
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6.2.1  Fyrsta  útgáfa  fjallamennskunáms-‐  tilraunaverkefni    

Eins  og  fram  hefur  komið  er  FAS  skóli  sem  hefur  lagt  sérstaklega  mikla  rækt  við  að  vera  í  
góðu  sambandi  við  nærumhverfi  sitt  og  sífellt  leitað  leiða  til  að  sinna  þeim  þörfum  sem  þar  
eru  til  staðar.  Skólinn  vill  bjóða  upp  á  nám  sem  gagnast  íbúum  og  hefur  jákvæð  áhrif  á  
samfélag  og  efnahag  svæðisins.  Það  hvernig  skólinn  hefur  byggt  upp  nám  á  
fjallamennskubraut,  sem  gagnast  þeim  sem  hafa  hug  á  að  starfa  við  ferðaþjónustu  sem  
byggir  á  ævintýra-‐  og  fjallamennsku,  er  mjög  gott  dæmi  um  það.  Umföllunin  byggir  á  
þríhyrningslíkani  Engeström  (1987)  af  starfsemiskerfi  auk  þess  sem  hringrás  víkkaðs  náms  
verður  notuð  til  að  varpa  ljósi  á  hvernig  þróun  námsins  gekk  fyrir  sig  og  hvaða  hindranir  
þurfti  að  komast  yfir.    

Þörfin  fyrir  breytingar  kom  upp  þegar  vaxandi  ferðaþjónusta  kallaði  á  nýjar  leiðir  til  að  
mennta  fólk  sem  starfar  við  greinina.  Þar  sem  FAS  var  í  góðum  tengslum  við  nærumhverfi  sitt  
greindu  stjórnendur  fjótt  þegar  þessar  þarfir  urðu  til  samhliða  vextinum  og  það  var  í  
samræmi  við  sýn  skólans  að  sinna  þörfum  samfélagsins  með  því  að  bæta  við  nýrri  námsleið.  
Það  ýtti  undir  að  farið  var  af  stað  með  tilraunaverkefni  í  þessa  veru  þegar  hópur  fólks  hafði  
samband  við  skólann  og  kallaði  eftir  því  hann  kæmi  að  þróun  náms  á  þessu  sviði.  Skólinn  
stóð  þá  frammi  fyrir  þeirri  áskorun  að  víkka  námsframboð  sitt  til  að  koma  til  móts  við  þarfir  
samfélagsins  fyrir  nám.  Til  að  takast  á  við  áskorunina  var  hafist  handa  við  að  þróa  nýtt  nám  á  
sviði  ferða-‐  og  fjallamennsku  og  leitaði  FAS  eftir  samvinnu  við  Ríki  Vatnajökuls,  Þekkingarnet  
Austurlands,  Háskólasetrið  á  Hornafirði,  Björgunarfélag  Hornafjarðar  og  Sveitarfélagið  
Hornafjörð  (Jón  Bergsson  og  Guðrún  Helga  Sederholm,  2011).  Það  vinnulag,  að  nota  
tengslamyndun  við  félög  og  fyrirtæki  í  nærsamfélaginu  til  að  stuðla  að  árangri  verkefna,  var  
og  er  skólanum  mjög  tamt.  Tengslamyndunin  var  þannig  mikilvægur  stuðningur  í  þessari  
fyrstu  útgáfu  námsins.    

Náminu  var  fyrst  og  fremst  ætlað  að  höfða  til  fullorðins  fólks  af  svæðinu  sem  væri  
starfandi  eða  hefði  hug  á  að  starfa  við  ferðaþjónustu  byggða  á  fjallamennsku.  Til  að  bjóða  
slíkt  nám  var  líklegt  að  takast  þyrfti  á  við  ýmsar  áskoranir  þar  sem  nemendahópurinn  var  
öðruvísi  en  hefðbundnir  framhaldsskólanemar  og  því  þyrfti  annars  konar  skipulag  námsins.  
Þarfir  þessara  væntanlegu  nemenda,  það  er  fullorðins  fólks  í  vinnu,  myndu  stangast  á  við  
hefðbundnar  tímasetningar  og  skipulag  skólastarfs  samkvæmt  stundatöflu  á  virkum  dögum.  
Auk  þess  höfðu  starfandi  kennarar  við  skólann  ekki  þá  þekkingu  og  færni  sem  nauðsynlegt  
var  að  kennarar  hefðu,  til  að  sinna  kröfum  nemenda  í  námi  í  ferða-‐  og  fjallamennsku.  Með  
tilkomu  þessa  náms  þurfti  því  að  þróa  starfsemi  sem  var  talsvert  frábrugðin  hefðbundnu  
skólastarfi  FAS.      
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Á  myndunum  hér  að  neðan  er  starfsemiskerfi  FAS  sem  hefðbundins  framhaldsskóla  sett  fram  
í  þríhyrninslíkani  Engeström  (1987)  til  samanburðar  við  starfsemiskerfi  fyrstu  kynslóðar  
fjallamennskunámsins.  

  
Mynd  6.  Starfsemiskerfi  FAS  sem  hefðbundins  framhaldsskóla  

  
Mynd  7.  Starfsemiskerfi  fyrstu  útgáfu  fjallamennskunáms  
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Viðfang  skólastarfsins  í  hefðbundunum  framhaldsskóla  eru  nemendur  á  framhaldsskólaaldri  
sem  stunda  nám  á  ákveðinni  braut  innan  skólans.  Viðfang  fjallamennskunámsins  var  hins  
vegar  fullorðið  fólk  á  vinnumarkaðnum  sem  ekki  var  á  hefðbundinni  braut  við  FAS.  Afurð  
starfseminnar  var  jafnframt  ólík,  annars  vegar  menntað  ungt  fólk,  flest  með  stúdentspróf  og  
hins  vegar  fullorðnir  einstaklingar  af  svæðinu  með  menntun  sem  nýtist  í  fjalla-‐  og  
ferðamennsku.  Þar  sem  aðilar  úr  ólíkum  áttum  komu  að  skipulagi  fjallamennskunámsins  voru  
það  ekki  aðeins  stjórnendur  við  FAS  sem  höfðu  eitthvað  um  fjallamennskunámið  að  segja  
heldur  skiptu  raddir  stjórnenda  og  kennara  frá  samstarfsaðilum  einnig  máli.  Gerendur  í  
starfsemiskerfi  fjallamennskunámsins  voru  þannig  fleiri  og  margradda.  Þessir  samstarfsaðilar  
bjuggu  yfir  þekkingu  og  færni  sem  nauðsynleg  var  til  að  uppfylla  þær  kröfur  sem  nám  á  sviði  
fjallamennsku  þurfti  að  gera.  Samfélög  þessara  tvegga  starfsemiskerfa  eru  jafnframt  ólík  en  
samfélög  starfsemiskerfa  eru  mynduð  af  þeim  sem  hafa  hag  af  því  að  kerfið  skili  árangri.  Í  
hefðbundna  kerfinu  voru  helstu  meðlimir  foreldrar,  nemendur  sjálfir  og  nærsamfélagið.  Í  
fjallamennskunáminu  voru  það  helst  ferðaþjónustan,  sem  atvinnugrein  ásamt  því  að  hlutverk  
nærsamfélagsins  varð  stærra.    

Til  að  takast  á  við  annað  viðfang,  það  er  að  mennta  fullorðið  fólk  til  að  efla  þekkingu  í  
ferðaþjónustu  í  svæðinu,  var  nauðsynlegt  að  skipuleggja  námið  með  öðrum  hætti  en  gert  var  
í  hefðbundnu  skólastarfi  í  FAS.  Í  hefðbundna  formi  starfseminnar  voru  helstu  verkfæri  
þekking  og  færni  faggreinakennara  við  FAS,  skólanámskrá,  kennsluáætlanir,  námsefni,  
kennslustofur  og  fjarnám  á  netinu.  Fyrir  fjallamennskunámið  þurfti  að  þróa  ný  verkfæri  en  
jafnframt  leggja  sérstaka  áherslu  á  verkfæri  sem  áður  höfðu  verið  notuð,  svo  sem  nám  á  
netinu.  Önnur  verkfæri  voru  þekking  og  færni  sérhæfðra  kennara  og  aukin  samvinna  við  
atvinnulífið.  Skólinn  hefur  áður  átt  í  slíkri  samvinnu  um  þróun  náms,  til  að  mynda  nám  í  
vélstjórn  og  tengslamyndun  virðist  vera  eitt  mikilvægasta  tólið  í  verkfærakistu  skólans.  
Mikilvægi  fjarnáms  jókst  þar  sem  það  var  notað  til  að  koma  til  móts  við  þarfir  nemenda  um  
sveigjanleika  þar  sem  þeir  voru  fullorðnir  og  á  vinnumarkaði.    

  Í  fjallamennskunáminu  var  ekki  hægt  að  byggja  á  hefðbundnum  reglum  um  stundaskrá  
og  kennslutíma  heldur  þurfti  að  búa  til  skipulag  sem  gerði  námið  aðgengilegt  fyrir  fullorðna  
nemendur.  Þetta  var  ekki  vandamál  þar  sem  þessi  útgáfa  fjallamennskunámsins  var  
tilraunaverkefni  en  ekki  samþykkt  námsbraut  á  framhaldsskólastigi  (Framhaldsskólinn  í  
Austur-‐Skaftafellssýslu,  2013).  Vegna  þessa  áttu  þær  reglur  sem  almennt  eiga  við  starfsemi  
framhaldsskóla  ekki  við  og  því  þurfti  námið  ekki  að  taka  mið  af  þeim  reglum  sem  lög  um  
framhaldsskóla  og  aðalnámsskrá  fela  í  sér.  Jafnframt  náðu  fjárveitingar  til  skólans  samkvæmt  
fjárlögum  ekki  yfir  þetta  nám  og  því  þurfti  að  leita  leiða  til  að  fjármagna  það  á  annan  hátt.  
Styrkur  fékkst  úr  Sprotasjóði  sem  er  sjóður  á  vegum  Mennta-‐  og  
menningarmálaráðuneytisins  sem  ætlað  er  að  styðja  við  nýjungar  og  þróun  í  skólastarfi  (lög  



72 

um  framhaldsskóla  nr.  92/2008).  Með  honum  var  hægt  að  draga  umtalsvert  úr  kostnaði  fyrir  
nemendur  sem  annars  hefði  geta  orðið  talsverður.  Þau  skilyrði  sem  Sprotasjóður  setur  voru  
því  hluti  af  þeim  reglum  sem  áttu  við  þessa  fyrstu  tilraunaútgáfu  fjallamennskunámsins.  Það  
fól  til  að  mynda  í  sér  að  vinna  þurfti  greinagóða  umsókn  sem  fól  meðal  annars  í  sér  lýsingu  á  
verkefninu,  verkætlun,  kostnaðaráætlun  og  mat  á  gildi  þess  og  nýnæmi.  Einnig  þurfti  að  
standa  skil  á  greinagerð  að  verkefninu  loknu  þar  sem  gerð  var  grein  fyrir  því  hvernig  
styrknum  var  varið  (Reglugerð  um  Sprotasjóð  leik-‐,  grunn-‐  og  framhaldsskóla  nr.  242/2009).    

Sé  afrakstur  þessarar  þróunarvinnu  tekinn  saman  í  stuttri  lýsingu  á  fyrstu  útgáfu  
fjallamennskunámsins  er  hægt  að  lýsa  því  sem  lotubundnu  kvöld-‐  og  helgarnámi  á  þremur  
önnum  með  verkefnavinnu  á  netinu  á  milli  lota.  Námið  byggði  á  fjölbreyttum  námskeiðum,  
til  dæmis  um  skyndihjálp,  vetrarfjallamennsku,  snjóflóð  og  sprungubjörgun.  Námskeiðin  voru  
kennd  af  sérhæfðum  kennurum  sem  fengnir  voru  til  starfa  í  samvinnu  við  þá  aðila  sem  stóðu  
að  náminu  ásamt  FAS.  Eyjólfur  skólameistari  FAS  og  einn  starfsmaður  frá  FAS  sáu    um  
utanumhald  og  skipulag  námsins  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftarfellssýslu,  2013;  Jón  
Bergsson  og  Guðrún  Helga  Sederholm,  2011).  Um  15  manns  skráðu  sig  í  námið,  allt  fullorðið  
fólk  af  svæðinu  í  kringum  Höfn.  Vorið  2012  lauk  þessari  tilraunakennslu  og  útskrifuðust  þá  11  
nemendur.  Í  raun  gekk  þessi  tilraunaútgáfa  vel  og  hún  virðist  hún  hafa  hentað  nemendum  og  
veitt  þeim  gagnlega  þekkingu  og  færni  og  margir  hafa  nýtt  sér  námið  til  fjölbreyttra  starfa  í  
ferðaþjónustu.    

6.2.2  Önnur  útgáfa  fjallamennskunáms  -‐  formleg  námsbraut  á  framhaldsskólastigi  

Ætlun  FAS  var  í  framhaldi  af  tilraunaverkefninu  að  útfæra  formlega  námsbraut  í  
fjallamennsku  við  skólann  og  fá  hana  samþykkta  hjá  Mennta-‐  og  menningarmálaráðuneytinu  
eins  og  lög  gera  ráð  fyrir  þegar  nýjar  námsbrautir  eru  skipulagðar  í  framhaldsskólum.  Með  
þessu  átti  að  gera  námið  aðgengilegt  fyrir  hinn  almenna  nemanda.  Tilraunaverkefnið  hafði  
verið  ákveðinn  undanfari  þessa  en  ef  ætlunin  var  að  námsbraut  í  þessa  veru  yrði  hluti  af  
námsframboði  FAS  þurfti  að  fá  hana  viðurkennda  sem  námsbraut  í  framhaldsskólakerfinu  
(Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu,  2013).  Því  var  hafin  vinna  við  að  laga  
fjallamennskunámið  að  hinu  hefðbundna  framhaldsskólakerfi.  Helstu  árekstrar  tengdust  
námsbrautar-‐  og  áfangalýsingum  sem  ekki  höfðu  verið  gerðar  í  tilraunaverkefninu.  Einnig  
þurfti  að  huga  að  fyrirkomulagi  kennslu  þar  sem  ekki  var  hægt  að  byggja  á  utanaðkomandi  
kennurum  í  íhlaupum  þegar  námsbrautin  yrði  hluti  af  starfsemi  FAS.  Það  þurfti  sem  sagt  að  
breyta  skipulaginu  þannig  að  það  félli  að  hefðbundnu  framhaldsskólanámi  en  þar  með  
stangaðist  það  á  við  þarfir  fullorðinna  nemenda  sem  eru  í  vinnu  en  það  fólk  hafði  verið  
meirihluti  nemenda  í  tilraunaverkefninu.    



  

73 

Með  þessari  annarri  útgáfu  námsleiðarinnar  urðu  því  talsverðar  breytingar.  Sett  var  upp  
60  eininga  námsbraut  sem  var  blanda  bóklegs  náms,  verklegrar  útikennslu,  ferða  á  eigin  
vegum  og  starfsþjálfunar.  Námið  var  hugsað  sem  fyrsta  skref  í  fjallamennskunámi  sem  hægt  
væri  að  byggja  ofan  á  með  námi  og  þjálfun  svo  sem  hjá  fyrirtækjum  eða  í  
fjallamennskuskólum  utan  landsteinanna.  Veigamestu  breytingarnar  sneru  að  því  að  uppfylla  
ýmsar  kröfur  framhaldsskólakerfisins  sem  starfar  eftir  lögum  um  framhaldsskóla  og  
aðalnámsskrá.  Viðfang  starfseminnar  tók  breytingum  frá  fyrstu  útgáfu  þar  sem  ekki  var  gert  
ráð  fyrir  að  nemendur  væru  fullorðið  fólk  sem  væri  starfandi  eða  hefði  hug  á  að  starfa  við  
ferða-‐  og  fjallamennsku.  Námið  gat  orðið  hluti  af  framhaldsskólaprófi  eða  stúdentsprófi  á  
kjönámsbraut  og  þannig  var  höfðað  meira  til  yngri  nemenda.  Þó  var  einnig  hægt  að  stunda  
sérsviðsnám  í  fjallamennsku  eingöngu.  Samt  sem  áður  var  aldurstakmark  18  ár  en  ástæðan  
var  sú  að  vegna  tryggingamála  var  talið  æskilegt  að  nemendur  hefðu  náð  sjálfræðisaldri.  
Útkoman  yrði  fólk  með  hæfni  til  ferðast  örugglega  um  hálendi  og  óbyggðir  á  Íslandi  og  
leiðsegja  öðrum  við  slíkar  aðstæður.  Námið  veitti  þó  ekki  réttindi  á  þessu  sviði.  Einhverjir  
nemendanna  myndu  útskrifast  með  annað  hvort  framhaldsskólapróf  eða  stúdentspróf  með  
áherslu  á  fjallamennsku  (Hildur  Þórsdóttir,  munnleg  heimild,  9.  apríl,  2019;  Framhaldsskólinn  
í  Austur-‐Skaftafelssýslu,  2014).    

Þar  sem  námið  var  nú  hluti  af  námsframboði  framhaldsskóla,  báru  stjórnendur  við  FAS  nú  
ábyrgð  á  náminu  en  vægi  samstarfs  við  þá  aðila  sem  höfðu  komið  að  skipulagi  og  
framkvæmd  fyrstu  tilraunar  námsins  minnkaði.  Samvinna  við  atvinnulífið  var  þó  áfram  
mikilvæg  vegna  starfsnáms  sem  nemendur  myndu  sinna  á  vettvangi.  Vegna  þess  að  inntak  
námsins  var  annað  en  það  sem  áður  hafði  verið  kennt  í  skólanum  þurfti  ráða  sérstakan  
kennara  til  að  halda  utan  um  námið.  Hann  fékk  með  sér  kennara  í  íhlaupum  ef  þess  þurfti  en  
sá  að  mestu  leyti  um  kennsluna  sjálfur.  Áherslur  varðandi  notkun  reglna  og  verkfæra  
breyttust  aðeins  þar  sem  mikilvægi  hefðbundnari  reglna  eins  og  kennslustunda  samkvæmt  
stundaskrá  jókst.  Sjálfsnám  varð  þarna  mikilvægt  sem  aðferð  til  náms  þar  sem  gert  var  ráð  
fyrir  að  nemendur  færu  í  ferðir  á  eigin  vegum.  Þar  sem  námið  var  enn  góður  grunnur  fyrir  þá  
sem  hefðu  áhuga  á  að  starfa  við  ferðaþjónustu  tók  samfélag  skólans  ekki  miklum  
breytingum.  Helsti  munurinn  hefði  getað  falist  í  því  að  ákveðin  fyrirtæki  hefðu  síður  
hagsmuna  að  gæta  þar  sem  yngri  nemendur  væru  ekki  þá  þegar  starfandi  (Hildur  Þórsdóttir,  
munnleg  heimild,  9.  apríl,  2019;  Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafelssýslu,  2013).  

Leyfi  fékkst  til  tilraunakennslu  á  námsbrautinni  frá  ráðuneytinu  eftir  að  námsbrautar-‐  og  
áfangalýsingar  höfðu  verið  sendar  inn  og  samþykktar.  Námið  var  sett  af  stað  á  haustönn  
2012  og  hófu  níu  nemendur  nám.  Framkvæmdin  gekk  vel  og  sjö  nemendur  útskrifuðust  um  
vorið.  Sótt  var  um  áframhaldandi  leyfi  til  að  bjóða  upp  á  námsbrautina  og  stefnt  að  því  að  fá  
endanlega  staðfestingu  á  henni  með  það  fyrir  augum  að  halda  áfram  með  námið  í  sömu  
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mynd  næsta  skólaár  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafelssýslu,  2014).  Ekkert  varð  þó  úr  því  
þar  sem  skráning  var  það  dræm  að  ekki  þótti  mögulegt  halda  náminu  uppi  (Framhaldsskólinn  
í  Austur-‐Skaftafelssýslu,  2015).  Þetta  gefur  til  kynna  að  námið  hafi  ekki  höfðað  til  mögulegra  
nemenda  og  því  ekki  verið  að  sinna  þeim  þörfum  sem  til  staðar  voru  í  samfélaginu.  Það  gekk  
því  í  raun  illa  að  treysta  námið  í  sessi  og  upp  komu  nýjar  áskoranir  sem  takast  þurfti  á  við.  
Þær  voru  annars  vegar  bilið  á  milli  þess  fjölda  sem  þurfti  til  að  námið  gæti  staðið  undir  
kostnaði  og  þess  fjölda  sem  hafði  áhuga  á  að  sækja  það  hins  vegar.  Hins  vegar  það  að  
náminu  var  ætlað  að  sinna  þörfum  sem  til  staðar  voru  í  samfélaginu  og  ef  ekki  tækist  á  halda  
því  gangandi  væri  þessum  þörfum  ekki  sinnt.    

6.2.3  Þriðja  útgáfa  fjallamennskunáms  –  miðað  að  yngri  nemendum  

Stjórnendur  fjallamennskunáms  við  FAS  ákváðu  að  leggjast  þyrfti  í  talsverða  vinnu  við  að  
gera  breytingar  á  skipulagi  námsins.  Ákveðið  var  að  reyna  var  að  laga  skipulag  þess  betur  að  
öðrum  námsbrautum  til  að  það  höfðaði  frekar  til  nemenda  á  hefðbundnum  
framhaldsskólaaldri.  Mótað  var  90  eininga  nám  sem  líkt  og  áður  gat  verið  hluti  af  námi  á  
kjörnámsbraut  til  stúdentsprófs.  Af  þessum  90  einingum  voru  60  á  sviði  fjallamennsku  og  
byggðu  á  sömu  áföngum  og  í  annarri  tilraun.  Af  þeim  30  einingum  sem  bættust  við  áttu  25  
að  vera  í  almennum  greinum  á  fyrsta  þrepi  og  fimm  í  íslensku  á  öðru  þrepi.  Með  þessu  gátu  
nemendur  hafið  nám  á  brautinni  fyrir  18  ára  aldur  og  komist  var  fram  hjá  reglum  vegna  
trygginga,  þar  sem  gert  var  ráð  fyrir  því  að  námi  í  almennum  greinum  væri  lokið  áður  en  
sérsvið  brautarinnar  myndi  hefjast.  Þannig  var  enn  frekar  dregið  úr  áherslu  á  að  fá  fullorðna  
nemendur  í  námið  líkt  og  hafði  verið  í  upphafi.  Áfram  var  einn  kennari  með  umsjón  með  því  
námi  sem  féll  undir  sérnám  í  fjallamennsku  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu,  2016;  
Hildur  Þórsdóttir,  munnleg  heimild,  9.  apríl,  2019).    

Þegar  kom  að  því  að  hleypa  náminu  af  stokkunum  var  skráning  langt  undir  væntingum  
þar  sem  aðeins  fjórir  nemendur  skráðu  sig.  Áður  en  kennsla  hófst  fækkaði  í  hópnum  og  því  
var  ekki  talið  mögulegt  að  bjóða  upp  á  námið  þetta  skólaár.  Svipaða  sögu  var  að  segja  næsta  
skólaár  og  námið  var  aftur  fellt  niður  vegna  ónógrar  þátttöku.  Því  virtist  ekki  hafa  tekist  að  
leysa  úr  þeim  áskorunum  sem  ætlunin  var  að  gera  með  þessu  fyrirkomulagi.    

6.2.4  Fjórða  útgáfa  fjallamennskunáms  –  núverandi  skipulag    

Nú  var  brugðið  á  það  ráð  að  stækka  aftur  mögulegan  markhóp  námsins  með  því  að  gera  það  
aðgengilegra  fyrir  nemendur  sem  ekki  búa  í  nágrenni  skólans  og  jafnframt  reynt  að  höfða  til  
fullorðinna  nemendenda  sem  eru  á  vinnumarkaði.  Einnig  var  aldurstakmark  afnumið  þannig  
að  nemendur  gátu  hafið  nám  strax  að  loknum  grunnskóla.  Þannig  var  viðfang  starfsemi  
skólans  víkkað  í  báðar  áttir,  það  er  bæði  yngri  og  eldri  nemendur.  Til  að  gera  þetta  mögulegt  
þurfti  að  gera  talsverðar  breytingar  á  skipulagi  námsins.  Það  var  gert  að  fjar-‐  og  lotunámi  og  
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almennir  áfangar  teknir  út  svo  það  varð  aftur  60  eininga  sérhæft  fjallamennskunám.  
Markmiðið  var  að  út  úr  náminu  kæmi  fólk  með  hæfni  til  að  ferðast  um  fjöll  og  óbyggðir  
hérlendis,  væri  fært  um  að  skipuleggja  ferðir  og  hefði  grunnþjálfun  í  að  meta  vettvang  og  
velja  úrræði  við  mismunandi  aðstæður.  Námið  veitir  samt  sem  áður  engin  formleg  réttindi  og  
er  hugsað  fyrir  byrjendur  á  þessu  sviði  (Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafellssýslu,  e.d.-‐h;  
Hildur  Þórsdóttir,  munnleg  heimild,  9.  apríl  2019).    

Í  þessari  tilraun  var  vægi  sjálfsnáms  minnkað  talsvert  en  vægi  ferða  undir  handleiðslu  
kennara  aukið.  Fjarnám  var  nú  aftur  tekið  upp  sem  mikilvægur  liður  í  skipulagi  námsins  en  
það  hafði  ekki  verið  notað  síðan  í  fyrstu  tilraun.  Starfsnám  hjá  fyrirtækjum  í  ferðaþjónustu  
var  tekið  út  en  heimsóknir  í  fyrirtæki  koma  að  einhverju  leyti  í  staðinn  (Hildur  Þórsdóttir,  
munnleg  heimild,  9.  apríl,  2019).  Kostnaður  vegna  námsins  er  að  stórum  hluta  greiddur  með  
þeirri  fjárveitingu  sem  FAS  fær  úr  ríkissjóði.  Fjárveitingar  til  skóla  byggja  á  reiknireglu  þar  sem  
meðal  annars  er  tekið  mið  af  fjölda  nemenda,  námsframboði,  húsnæði  og  kjarasamningum  
kennara  (lög  um  framhaldsskóla  nr.  92/2008).  Nemendur  þurfa  þó  að  taka  þátt  í  kostnaði  
upp  að  vissu  marki  þar  sem  nám  á  fjallamennskubraut  er  í  eðli  sínu  talsvert  kostnaðarsamt  
borið  saman  við  hefðbundið  nám  á  bóknámsbrautum.  Þeir  greiða  skráningargjald  sem  er  
6000  krónur  og  auk  þess  50%  af  gistikostnaði  í  ferðum  á  móti  skólanum.  Einnig  þurfa  þeir  að  
greiða  fyrir  ferðir  til  og  frá  námsstað,  fæði,  námsgögn  og  persónulegan  búnað  
(Framhaldsskólinn  í  Austur-‐Skaftafelssýslu,  e.d.-‐i).    

Ráðist  var  í  talsverða  kynningu  á  náminu,  með  það  fyrir  augum  að  vekja  áhuga  mögulegra  
nemenda.  Á  yfirstandandi  skólaári  (2018-‐2019)  er  boðið  upp  á  námið  með  þessu  sniði  í  
annað  sinn  og  hefur  framkvæmdin  gengið  vel.  Fjöldi  nemenda  hefur  verið  ásættanlegur  en  
flestir  þeirra  eru  fyrsta  árs  nemendur  í  framhaldsskóla.  Fyrir  þennan  hóp  virðist  námið  því  
vera  áhugavert.  Eftir  stendur  að  ekki  virðist  vera  að  nást  til  eldri  nemenda  sem  eru  starfandi  í  
ferðaþjónustu  og  þyrftu  á  náminu  að  halda  miðað  við  hversu  mikill  uppgangur  er  í  
ferðaþjónustu  og  þar  starfa  margir  án  þess  að  hafa  menntun.  Þetta  er  hluti  af  stærri  
áskorunum  sem  tengjast  framboði,  aðgengi  og  aðsókn  í  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  á  
Íslandi.  FAS  vill  leita  leiða  til  að  bæta  úr  þessu  og  hluti  af  lausinni  er  tilurð  ADVENT  
verkefnisins.  Hugmyndin  að  því  kviknaði  þegar  Hulda  og  Eyjólfur  fóru  og  heimsóttu  
University  of  Highlands  and  Islands  (UIH)  í  Skotlandi  en  sú  ferð  var  liður  í  þróunarvinnu  við  
fjallamennskunámið.  Við  þann  skóla  er  til  staðar  mikil  sérþekking  og  reynsla  af  hagnýtu  
ferðamálafræðinámi  sem  FAS  þótti  eftirsóknarvert  að  læra  af.  Með  ADVENT  var  ætlunin  að  
vinna  með  nýja  nálgun  í  menntun  fyrir  starfsfólk  í  ferðaþjónustu  sem  myndi  sinna  þörfum  
þeirra  betur  og  vonandi  efla  menntunarstig  innan  greinarinnar.    
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6.2.5  Út  úr  viðjum  framhaldsskólakerfisins  –  ADVENT  verkefnið  

ADVENT  verkefnið  var  þróað  til  að  takast  á  við  áskoranir  og  vandamál  sem  upp  komu  þegar  
skólakerfið  þurfti  að  takast  á  við  breytt  viðfang  vegna  vaxtar  í  ferðaþjónustu.  Nýjar  þarfir  
rákust  á  við  gamalt  kerfi  sem  gat  ekki  tekist  á  við  þær  til  fulls.  Nám  á  fjallamennskubraut  
sinnir,  eins  og  nefnt  hefur  verið,  þörfum  byrjenda  fyrir  undirstöðunám.  Eftir  stendur  bilið  á  
milli  þess  ramma  sem  hefðbundið  skólakerfi  þarf  að  vinna  eftir  og  þess  sem  þyrfti  að  gera  til  
að  sinna  þörfum  fólks  sem  starfandi  er  í  ferðaþjónustu.  Ljóst  þótti  að  leita  þyrfti  nýrra  leiða  
til  að  takast  á  við  þetta  í  stað  þess  að  halda  áfram  að  reyna  slíkt  innan  gamla  kerfisins.  
ADVENT  verkefninu  var  því  komið  á  fót  og  var  því  ætlað  að  eiga  þátt  í  að  takast  á  við  þessa  
áskorun.  Eins  og  fjallað  var  um  í  niðurstöðukafla  hér  á  undan  þá  er  ADVENT  verkefnið  unnið  í  
samstarfi  skóla,  rannsóknarstofnana  og  fyrirtækjaklasa  í  Finnlandi,  Skotlandi  og  á  Íslandi.  
Hugmyndin  að  verkefninu  kviknaði  í  samtali  milli  Íslendinga  og  Skota  en  vegna  skilyrðis  
Erasmus+  um  að  þáttökulönd  í  verkefnum  sem  styrkt  eru  skulu  vera  þrjú,  voru  aðilar  frá  
Finnlandi  einnig  fengnir  til  þátttöku.  Í  ljósi  kenninga  um  starfsemkiskerfi  er  hægt  að  líta  á  
ADVENT  verkefnið  sem  sjálfstætt  starfsemiskerfi.  Það  hefur  meiri  sveigjanleika  heldur  en  
hefðbundið  skólakerfi  en  samt  sem  áður  er  hægt  að  nýta  styrkleika  þess  kerfis.  Með  þátttöku  
sinni  í  verkefninu  leggur  FAS  til  dýrmæta  þekkingu  á  námi  og  kennslu  en  það  er  skipulagt  
utan  hins  hefðbundna  framhaldsskólakerfis.  Hér  að  neðan,  á  mynd  8,  má  sjá  starfsemiskerfi  
ADVENT  verkefnisins.  

  
Mynd  8.  Starfsemiskerfi  ADVENT  verkefnisins.  
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Gerendur  í  því  starfsemiskerfi  sem  fjallað  er  um  hér  koma  frá  öllum  þátttökuaðilunum.  Þeir  
eru  kennarar,  stjórnendur  og  nemendur  frá  skólunum  sem  taka  þátt.  Einnig  fulltrúar  frá  
fyrirtækjaklösunum  og  rannsóknasetrunum  í  löndunum  þremur  auk  ferðaþjónustuaðila  sem  
að  verkefninu  koma.  Vegna  þessara  mörgu  gerenda  sem  koma  úr  mismunandi  áttum  má  lýsa  
gerendum  sem  margradda  sem  gjarnan  á  við  um  starfsemiskerfi  samkvæmt  Engeström  
(2001).  Verkaskipting  er  talsvert  flókin  vegna  þess  hversu  margir  koma  að  verkefninu  auk  
þess  sem  farið  er  út  fyrir  hefðbundin  hlutverk,  til  að  mynda  kennara  og  nemenda  og  
verkaskipting  þeirra  á  milli  ólík  því  sem  þekkist  innan  hins  hefðbundna  skólakerfis  .  Kennarar  
á  námskeiðunum  geta  komið  úr  röðum  ferðaþjónustufyrirtækja  og  skilin  á  milli  kennara  og  
nemenda  eru  ekki  endilega  skörp.  Í  samræmi  við  þetta  var  ekki  talað  um  kennara  heldur  
leiðandi  þátttakendur  í  tilrauna-‐námskeiðinu  Ice-‐Adventure  og  komu  þeir  bæði  frá  
ferðaþjónustufyrirtæki  og  frá  FAS  en  allir  þátttakendur  í  námskeiðinu  deildu  sinni  
sérþekkingu  þegar  það  átti  við.  Þannig  voru  allir  með  hlutverk  bæði  nemanda  og  kennara.  og  
er  það  í  samræmi  við  hugmyndafræði  starfssamfélaga.  

Viðfang  starfsemiskerfisins  er  að  hanna,  þróa  og  prófa  þrjú  námskeið  í  hverju  landi  sem  
eiga  að  sinna  þeim  þörfum  sem  hvert  land  hefur  greint.  Í  Skotlandi  og  Finnlandi  snúa  þær  að  
því  að  þróa  og  bæta  námsframboð  sem  er  til  staðar  hjá  þeim  skólum  sem  taka  þátt.  
Hérlendis  snúa  þær  að  því  að  sinna  þörfum  ferðaþjónustunnar  í  nærumhverfi  FAS  með  því  að  
bæta  námsframboð  utan  formlega  skólakerfisins  sem  myndi  henta  þeim  sem  eru  starfandi  í  
greininni.  Til  þess  að  finna  hverjar  þessar  þarfir  eru  áttu  stjórnendur  FAS  samtal  við  
atvinnulífið  í  gegnum  hóp  á  Facebook,  fundi  í  FAS  og  ráðstefnuna  sem  fjallað  var  um  í  
niðurstöðukaflanum.  Þau  verkfæri  sem  notuð  eru  í  verkefninu  eru  nám  á  vettvangi  þar  sem  
þáttökuaðilar  koma  saman  og  prófa  þau  námsskeið  sem  verið  er  að  þróa.  Einnig  hefur  
hugmyndafræði  starfssamfélaga  mótað  fyrirkomulag  ADVENT  verkefnisins  og  því  má  segja  að  
hún  sé  ákveðið  verkfæri.  Nánar  verður  fjallað  um  hvernig  þessi  hugmyndafræði  birtist  í  
næsta  kafla.    

Þar  sem  um  er  að  ræða  Erasmus+  verkefni  gilda  um  það  ákveðin  skilyrði  sem  eru  þær  
reglur  sem  starfsemiskerfi  verkefnisins  þarf  að  byggja  á.  Sá  rammi  sem  stjórnvöld  í  hverju  
landi  setja  varðandi  menntun  starfsfólks  í  ferðaþjónustu  falla  einnig  undir  reglur  
starfsemiskerfisins.  Hér  á  landi  virðist  sá  rammi  vera  óformlegri  heldur  en  í  hinum  
þátttökulöndunum.  Leiðsögumaður  er  til  að  mynda  ekki  lögverndað  starfsheiti  og  því  getur  
hvers  sem  er  kallað  sig  leiðsögumann.  Um  síðustu  áramót  tóku  hins  vegar  gildi  ný  lög  sem  
gera  auknar  kröfur  til  ferðaþjónustufyrirtækja  um  öryggisáætlanir  og  fela  þær  til  að  mynda  í  
sér  að  grein  sé  gerð  fyrir  þekkingu  og  hæfni  starfsfólks.  Lögin  gera  hins  vegar  ekki  ákveðnar  
kröfur  um  menntun  en  vonir  standa  til  þess  að  í  tengslum  við  þessi  lög  verði  gefin  út  
reglugerð  sem  kveði  á  um  skilyrði  um  menntun  starfamanna  sem  sinna  ákveðnum  störfum  í  
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ferðaþjónustu  (Lög  um  Ferðamálastofu,  nr.  96/2018;  Halldór  Arinbjarnarson,  munnleg  
heimild  25.  apríl  2019).    

Fyrsti  námspakkinn  sem  prufukeyrður  var  hérlendis  var  áðurnefnt  Ice-‐Adventure  
námskeið  um  ferðamennsku  á  jöklum  og  í  íshellum.  Þó  svo  að  áherslur  þess  hefðu  verið  
mótaðar  í  takt  við  óskir  atvinnugreinarinnar  reyndist  erfitt  að  fá  fyrirtæki  til  samstarfs  um  
námskeiðið.  Ekki  hefur  farið  fram  formleg  rannsókn  á  ástæðum  þessa  en  greining  á  
raunaðstæðum  og  söguleg  greining  sem  er  hluti  af  greiningarlíkani  hringrásar  víkkaðs  náms  
gefur  ákveðnar  vísbendingar.  Hulda  og  Eyjólfur  töluðu  bæði  um  að  menntun  hefur  lengi  ekki  
verið  álitin  forsenda  þess  að  geta  starfað  við  tilteknar  atvinnugreinar  þar  sem  ekki  þarf  
formleg  starfsréttindi.  Hefð  er  fyrir  því  að  ófaglært  fólk  geti  sinnt  ýmsum  störfum.  Þrátt  fyrir  
að  mikið  hafi  breyst  á  síðustu  árum  og  fólk  skilji  í  vaxandi  mæli  gildi  menntunar  eimir  enn  
eftir  af  því  viðhorfi  að  menntun  sé  óþarfi,  ekki  síst  fyrir  fólk  sem  búi  og  starfi  á  
landsbyggðinni  við  störf  þar  sem  ekki  er  krafist  sérhæfðrar  þekkingar.  Nú  er  mikill  vöxtur  í  
ferðaþjónustu  sem  veldur  því  að  fyrirtæki  leggja  fyrst  og  fremst  áherslu  á  starfsemi  sem  
skilar  beinum  hagnaði  en  síður  á  hliðarverkefni  svo  sem  þróun  menntunar.    

Það  virðist  því  enn  vera  talsvert  í  land  hvað  varðar  að  samstilla  menntunarframboð  í  
skólum  á  borð  við  FAS  við  hagsmuni  ferðaþjónustunnar  og  treysta  grundvöll  
menntunarinnar.  Það  sem  þarf  sérstaklega  að  takast  á  við  í  tengslum  við  nám  á  sviði  
íshellaferðamennsku  svo  þróun  þar  geti  haldið  áfram  og  skilað  tilætluðum  árangri,  er  það  
sem  Engeström  (2010)  kallar  hringrás  í  varnarstöðu.  Það  á  við  þegar  komið  hefur  verið  auga  
á  þörfina  fyrir  breytingar,  mótsagnir  eru  til  staðar,  en  ekki  hefur  tekst  að  yfirvinna  þær  af  
einhverjum  sökum.  Það  á  vel  við  á  þessu  sviði  en  flókin  pólitík  tengist  íshellum  sem  enginn  
vill  snerta  á.  Enginn  hefur  viljað  taka  afstöðu  til  þess  á  hvers  höndum  menntun  og  
starfsþjálfun  fyrir  leiðsögmenn  í  íshellum  ætti  að  vera  eða  segja  til  um  það  hverjir  hafi  
nægilega  þekkingu  til  að  standa  fyrir  slíku.  Þeir  sem  mesta  reynslu  hafa  af  
íshellaferðamennsku  hafa  ekki  endilega  þekkingu  á  kennslu  og  erfitt  er  að  finna  einhvern  
sem  hefur  menntun  og  reynslu  af  kennslu  og  hefur  jafnframt  góða  þekkingu  á  íshellum.  Þetta  
spilar  inn  í  lítinn  áhuga  starfandi  fyrirtækja  á  að  koma  að  ADVENT  námskeiðum,  sérstaklega  á  
sviði  íshella.    

ADVENT  verkefnið  er  sett  af  stað  til  að  verða  skref  í  átt  að  bættu  aðgengi  og  framboði  af  
gagnlegu  námi  fyrir  starfsfólk  í  ferðaþjónustu  sem  mun  vonandi  leiða  til  aukinna  gæða  í  
greininni.  Það  er  hluti  af  stærri  öldu  umbóta  og  breytinga  sem  í  gangi  eru,  til  að  mynda  á  
vegum  Hæfniseturs  ferðaþjónustunnar  og  Vakans  sem  er  gæða-‐  og  öryggiskerfi  
ferðaþjónustunnar.  Sífellt  fleiri  fyrirtæki  velja  að  taka  þátt  í  Vakanum  og  skuldbinda  sig  þá  til  
að  uppfylla  ákveðnar  kröfur  um  menntun  starfsfólks  sem  til  að  mynda  leiðsegir  hópum  í  
ýmsum  tegundum  ferða  (Hæfnisetur  ferðaþjónustunnar,  e.d.;  Vakinn,  e.d.).  Til  að  
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stjórnendur  og  starfsfólk  í  ferðaþjónustu  vilji  taka  fullan  þátt  í  þessari  þróun  verða  þau  að  sjá  
tilgang  með  því  að  setja  tíma  og  fjármagn  í  að  sinna  menntun.  Því  væri  hægt  að  ná  fram  bæði  
með  viðeigandi  námsframboði  sem  hefur  skýra  tengingu  við  dagleg  störf  en  einnig  væri  
óskandi  ef  stjórnvöld  myndu  stíga  inn  í  og  setja  skýrann  ramma  varðandi  menntun  sem  
fyrirtækjum  væri  skylt  að  fylgja.  Nýju  lögin  sem  minnst  var  á  hér  að  framan  eru  stórt  og  
mikilvægt  skref  í  rétta  átt  en  alltaf  má  gera  betur.  Auk  þessa  þarf  menntun  að  vera  
viðurkennd  til  launa  og  á  opinberum  vettvangi  svo  hún  feli  í  sér  tækifæri  til  áframhaldandi  
náms  þannig  að  starfsfólkið  sjálft  sjái  skýran  ábata  af  því  að  sækja  sér  menntun.  Það  er  ekki  
nema  af  þessu  verði  sem  viðhorfsbreyting  gagnvart  mikilvægi  menntunar  í  ferðaþjónustu  
verður  að  veruleika.    

6.3  ADVENT  verkefnið  og  hugmyndafræði  starfssamfélaga    
Síðasta  rannsóknarspurningin  sem  ætlunin  er  að  svara  snýr  að  ADVENT  verkefninu.  Hún  er,  
hvernig  birtist  hugmyndafræði  starfssamfélaga  í  ADVENT  verkefninu  og  hvaða  gildi  hefur  
þátttaka  í  slíku  samfélagi  fyrir  þá  sem  að  því  koma?  Þar  sem  hugmyndafræði  starfssamfélaga  
hefur  verið  ákveðið  leiðarljós  verkefninu  er  áhugavert  að  skoða  þetta  sérstaklega.  Sé  
skilgreining  Etienne  og  Beverly  Wenger-‐Trayner  rifjuð  upp,  eru  starfssamfélög  sögð  vera  
„hópur  fólks  sem  deilir  áhuga  eða  ástríðu  fyrir  einhverju  sem  það  fæst  við  og  lærir  að  gera  
það  betur  með  reglulegum  samskiptum  sín  á  milli“  (Wenger-‐Trayner  og  Wenger-‐Trayner,  
2015a).  Þau  segja  jafnframt  að  starfssamfélög  geti  verið  mjög  ólík  hvað  varðar  stærð,  
flækjustig,  tímalengd  og  það  hvort  þau  séu  meðvituð  eður  ei.  Út  frá  þessari  skilgreiningu  er  
hægt  er  að  líta  á  ADVENT  verkefnið  sjálft  sem  starfssamfélag.  Þar  koma  saman  aðilar  úr  
ólíkum  áttum  sem  allir  hafa  áhuga  á  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu.  Markmiðið  með  
verkefninu  er  að  bæta  slíka  menntun,  þó  svo  að  leiðirnar  sem  verið  er  að  þróa  til  þess  séu  að  
einhverju  leyti  ólíkar  þátttökulanda  á  milli.  Á  verktíma  ADVENT  eiga  þátttökuaðilarnir  í  
reglulegum  samskiptum,  deila  þekkingu  og  skapa  nýja  með  tengslamyndun  og  samvinnu.  
ADVENT  er  starfssamfélag  sem  myndað  var  með  markvissum  hætti  og  er  því  frekar  formlegt  
miðað  við  mörg  önnur.  Þar  sem  verkefnið  hefur  upphaf  og  endi  er  það  í  raun  tímabundið  
starfssamfélag  en  mun  ef  til  vill  leiða  til  myndunar  annarra  starfssamfélaga  til  lengri  tíma,  
miðað  við  þá  tengslamyndun  sem  farin  var  að  eiga  sér  stað  þátttakenda  á  milli  á  Ice-‐
Adventure  námskeiðinu  sem  fjallað  var  um.    

ADVENT  verkefnið  sem  slíkt  uppfyllir  þau  skilyrði  sem  sett  eru  um  starfssamfélög  
(Wenger-‐Trayner  og  Wenger-‐Trayner,  2015a).  Það  hefur  ákveðið  sameiginlegt  viðfang  sem  er  
að  búa  til  námspakka  sem  eiga  að  verða  til  framdráttar  fyrir  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu,  
með  mismunandi  áherslum  þó.  Á  Íslandi  er  áherslan  að  auka  gæði  og  bæta  aðgengi  þeirra  
sem  starfa  í  ferðaþjónustu  að  menntun  sem  sinnir  þörfum  þeirra.  Þó  svo  að  áherslur  hinna  
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þátttökulandanna  snúi  frekar  að  því  að  bæta  formlegt  nám  á  sviði  ferðamála,  þá  sameinast  
þeir  um  að  beina  athygli  að  og  velta  fyrir  sér  viðfangsefnum  sem  hinir  eru  að  að  takast  á  við  
með  því  að  sækja  þekkingu  og  nýja  sýn  í  samstarfið.  Verkefnið  byggir  á  að  virkt  samfélag  sé  
til  staðar  þar  sem  þátttakendur  hittast  reglulega  og  hafa  samskipti  á  netinu  þess  á  milli.  Þetta  
gerir  þeim  kleift  að  skapa  dýrmæta  þekkingu  og  leysa  í  sameiningu  úr  vandamálum  sem  upp  
koma.  Með  því  að  fá  aðila  sem  standa  að  menntun,  rannsóknum  og  nýsköpun  til  að  taka  þátt  
í  sama  samfélaginu  skapast  möguleiki  á  því  að  fá  stuðning  úr  fjölbreyttum  áttum  sem  getur  
komið  sér  vel.  Það  er  augljóst  að  með  ADVENT  verkefninu  fer  fram  markvisst  starf  þar  sem  
allir  þátttakendur  leggja  eitthvað  til.  Það  á  eftir  að  koma  í  ljós  nákvæmlega  hvernig  sá  
þekkingargrunnur  sem  verið  er  að  byggja  upp  mun  nýtast  til  framtíðar  en  ljóst  er  að  
þátttakan  hefur  þegar  mikið  gildi  fyrir  þátttakendur.    

Út  frá  þeim  gögnum  sem  safnað  var  í  þessari  rannsókn  er  þó  ekki  raunhæft  að  ætla  að  
svara  því  hvaða  gildi  þátttaka  í  verkefninu  hefur  fyrir  alla  sem  að  því  koma.  Fyrst  og  fremst  er  
hægt  að  varpa  ljósi  á  það  hvaða  gildi  þátttaka  í  Ice-‐Adventure  námskeiðinu  hafði  fyrir  
þátttakendur  frá  skólunum  sem  að  verkefninu  standa.  Fyrir  erlendu  þátttakendurna  hafði  
þátttakan  aðallega  gildi  á  þann  hátt  að  þau  öðluðust  nýja  þekkingu  á  Íslandi,  útivist  og  
jarðfræði  auk  þess  sem  sum  að  minnsta  kosti  mynduðu  tengsl  sem  mögulega  leiða  af  sér  ný  
verkefni  og  þar  með  gildi  til  framtíðar.  Fyrir  FAS  þá  nefndu  Eyjólfur  skólameistari  og  Sigurður  
fjallamennskukennari  til  að  mynda  hvernig  aðild  að  verkefni  sem  þessu  sé  mikilvæg  
starfsþróun  fyrir  kennara  en  hugmyndafræði  starfssamfélaga  er  einmitt  talsvert  notuð  í  þeim  
tilgangi  (Wenger-‐Trayner  og  Wenger-‐Trayner,  2015a).  Það  að  fá  ferska  sýn  frá  fólki  með  
sérþekkingu  líkt  og  þeim  sem  hingað  komu  til  að  taka  þátt  í  Ice-‐Adventure  hjálpi  til  við  að  
takast  á  við  áskoranir  og  þróa  skólastarfið.  Einnig  standa  vonir  til  þess  að  verkefnið  leiði  af  
sér  frekara  samstarf  og  muni  þannig  öðlast  gildi  til  framtíðar.    

Hægt  er  að  horfa  á  það  sem  svo  að  með  ADVENT  verkefninu  fari  fram  þverun  marka  (e.  
boundary  crossing).  Þar  eru  aðilar  úr  ólíkum  starfssamfélögum  leiddir  saman  í  nýtt  samfélag  
þar  sem  þeir  leggja  til  þekkingu  úr  öðrum  samfélagum  sem  þeir  tilheyra.  Á  móti  taka  þeir  
einnig  með  sér  þekkingu  sem  sköpuð  er  innan  ADVENT  samfélagsins  og  flytja  hana  inn  í  
önnur  starfssamfélög.  Til  dæmis  má  nefna  þátttakandann  í  Ice-‐Adventure  námskeiðinu  frá  
Skotlandi  sem  starfaði  við  kennslu  í  því  sem  kallað  er  að  komast  lífs  af  (e.  survival  skills).  Frá  
þeim  sem  kenna  og  hafa  áhuga  á  að  skara  fram  úr  á  því  sviði  kom  hann  með  sérlega  góð  ráð  
um  hvernig  væri  best  að  halda  á  sér  hita  í  miklum  kulda.  Úr  ADVENT  starfssamfélaginu  tók  
hann  svo  með  sér  nýja  þekkingu  á  eðli  og  hreyfingum  jökla  sem  hann  hefur  svo  mögulega  
fært  yfir  í  sitt  heimastarfssamfélag.  Svipaða  sögu  væri  hægt  að  segja  af  hinum  
þátttakendunum  þar  sem  allir  deildu  sérþekkingu  sinni  þegar  það  átti  við  með  hópnum.  Það  
er  mjög  í  anda  jafningjafræðslu  sem  nám  sem  byggir  á  hugmyndafræði  starfssamfélaga  felur  
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oft  í  sér  (Wenger-‐Trayner  og  Wenger-‐Trayner,  2015a).  Í  þessu  samhengi  mætti  því  líka  segja  
að  þeir  sem  sækjast  eftir  því  að  taka  þátt  í  ADVENT  verkefninu  séu  miðlarar  (e.  brokers).  Slíkir  
einstaklingar  hafa  það  hlutverk  að  auðvelda  samskipti  starfssamfélaga  á  milli  og  færa  
þekkingu  úr  einu  samfélagi  í  annað.  Þeir  vilja  sjá  framfarir  og  eru  tilbúnir  að  takast  á  við  
áskorunina  sem  það  getur  verið  að  vera  miðlari,  eitthvað  sem  alls  ekki  allir  hafa  áhuga  á  
(Wenger,  1998).  

Skýrasta  birtingarmynd  spennu  sem  getur  myndast  á  mörkum  starfssamfélaga  var  þegar  
leiðandi  þátttakanda  í  ADVENT  verkefninu  lenti  upp  á  kannt  við  leiðsögumann  frá  stóru  
fyrirtæki  við  lítinn  íshelli  í  Skaftafelli.  Þar  var  um  að  ræða  átök  á  milli  starfssamfélags  
leiðsögumanna  sem  hafa  komið  sér  upp  sameiginlegu  safni  reglna  til  að  koma  í  veg  fyrir  of  
mikinn  fjölda  í  litlum  íshelli  í  einu  og  annarra  sem  vilja  heimsækja  hellinn  en  eru  ekki  
meðlimir  í  samfélaginu  og  vilja  því  ekki  lúta  reglum  þess.  Í  þessu  birtist  vöntun  á  
einhverskonar  mæratóli  (e.  boundary  object)  (Kubiak  o.fl.,  2015)  í  formi  sameiginlegra  regla  
sem  öllum  væri  gert  að  fylgja.  Mæratólum  er  ætlað  að  gefa  ákveðna  formgerð  og  minnka  
þannig  líkurnar  á  árekstrum  starfssamfélaga  á  milli.  Líkt  og  þjóðgarðsvörður  talaði  um  þá  
liggur  fyrir  að  koma  á  atvinnustefnu  í  þjóðgarðinum  sem  gæti  að  einhverju  leyti  leyst  úr  
vandamálum  sem  þessum.  Með  henni  yrði  vonandi  mótuð  heildræn  sýn  og  skilningur  á  því  
hvernig  þau  fyrirtæki  sem  starfa  innan  þjóðgarðsins  ættu  að  haga  starfsemi  sinni.  Henni  er  
ætlað  að  auka  gæði,  öryggi  og  umgengni  í  þjóðgarðinum  sem  skiptir  miklu  máli,  bæði  
náttúrunnar  og  ferðamannanna  vegna.    

6.2.1  Eyjólfur  í  hlutverki  lóðs    

Það  voru  stjórnendur  í  FAS  með  Eyjólf  skólameistara  í  fararbroddi  sem  höfðu  frumkvæði  að  
tilurð  ADVENT  verkefnisins.  Það  var  vegna  þess  að  þau  vildu  koma  á  breytingum  varðandi  
aðsókn  og  aðgengi  starfsfólks  í  ferðaþjónustu  að  menntun  sem  þörf  var  fyrir  en  reynst  hafði  
erfitt  að  koma  á  fót  eins  og  rakið  er  hér  að  framan.  Viðhorf  og  framganga  Eyjólfs  í  sambandi  
við  þetta  verkefni  og  einnig  sambandi  við  fleiri  verkefni,  til  að  mynda  eflingu  verknáms  fyrir  
nemendur  á  landsbyggðinni,  minnir  um  margt  á  það  sem  á  við  um  lóðsa.  Hlutverki  þeirra  
svipar  talsvert  til  miðalara  en  lóðsar  starfa  í  víðara  samhengi  ef  svo  má  segja.  Þeir  hafa  góða  
yfirsýn  yfir  flókið  landslag  margra  starfssamfélaga  og  eru  sífellt  með  augun  opin  fyrir  
tækifærum  til  umbóta.  Þeir  eru  óhræddir  við  að  stinga  upp  á  samstarfi  sem  öðrum  kynni  að  
þykja  langsótt  og  rjúfa  þannig  hefðbundin  mörk  starfssamfélaga  (Wenger-‐Trayner  og  
Wenger-‐Trayner  (2015b).  Eyjólfur  virðist  sífellt  vera  með  augun  opin  fyrir  tækifærum  til  
tengsla  og  samstarfs  sem  gæti  verið  til  hagsbóta  fyrir  þróun  menntunar  á  svæðinu.  Honum  er  
annt  um  að  koma  á  jákvæðum  breytingum  til  framtíðar  og  vinnur  ötullega  á  fjölbreyttum  
vettvangi  við  að  koma  því  til  leiðar.    
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Einkenni  lóðsa  eiga  að  nokkru  leyti  við  Eyjólf.  Hann  hefur  mikinn  metnað  fyrir  vinnu  sinni  
og  virðist  eiga  auðvelt  með  að  drífa  aðra  með  sér.  Hann  hefur  búið  í  litlum  plássum  á  
landsbyggðinni  nær  alla  sína  ævi,  þar  af  á  Höfn  í  um  30  ár  og  hefur  djúp  persónuleg  tengsl  við  
mörg  þeirra  verkefna  sem  FAS  kemur  að.  Efling  byggðalagsins  hefur  mikið  gildi  fyrir  hann  auk  
þess  sem  allt  það  sem  viðkemur  aðgengi  að  námi  í  dreifðum  byggðum  er  honum  mikið  
hjartans  mál.  Hann  virðist  þó  alls  ekki  vera  potturinn  og  pannan  alls  staðar  heldur  útdeila  
verkefnum  til  annarra  eftir  þörfum.  Hann  er  kappsamur  og  vill  láta  verkin  tala  en  virðist  þó  
leggja  upp  úr  góðum  undirbúningi,  til  að  mynda  samtalinu  sem  átt  var  við  
ferðaþjónustufyrirtæki  áður  en  ADVENT  var  hleypt  af  stokkunum.  Það  á  ekki  við  Eyjólf  að  
hann  sé  utangátta  á  sínum  aðal  starfsvettvangi  sem  er  FAS.  En  samkvæmt  kenningunni  á  slíkt  
til  að  gerast  hjá  lóðsum  vegna  þess  að  störf  þeirra  sem  einkennist  af  breytingum  og  
sveigjanleika  rekst  oft  á  við  formfestu  stofnunarinnar.  Þar  sem  hann  er  skólameistari  og  
gegnir  því  afar  veigamiklu  hlutverki  innan  skólans  gerist  þetta  ekki.  Það  er  einmitt  þessi  staða  
hans  sem  kemur  í  veg  fyrir  það  að  hann  sé  dæmigerður  lóðs  þar  sem  hann  er  mjög  tengdur  
starfssamfélagi  skólans  sem  er  eitthvað  sem  lóðsar  vilja  gjarnan  forðast  en  frekar  vera  
viðurkenndir  í  mörgum  starfssamfélögum.  

Lóðsar  vinna  að  sjálfsögðu  aldrei  einir  og  eitt  af  einkennum  þeirra  er  hversu  duglegir  að  
úthluta  verkefnum  til  annarra  þeir  eru.  Þó  svo  að  hér  sé  hlutverk  Eyjólfs  undirstrikað  þá  hefur  
framlag  margar  annarra  skipt  miklu  máli,  bæði  innan  FAS  og  úr  því  tengslaneti  sem  skólinn  
hefur.  Hlutverk  annarra  sem  að  ADVENT  verkefninu  koma  er  einnig  mikilvægt,  og  ber  að  
nefna  verkefnisstjórann  Huldu.  Hún  hefur  bæði  yfirumsjón  með  skipulagningu  þeirra  
ADVENT  námskeiða  sem  haldin  verða  hérlendis  og  með  verkefninu  í  heild.  Það  er  því  til  að  
mynda  á  hennar  könnu  að  undirbúa  og  skila  þeim  gögnum  sem  gerð  er  krafa  um  fyrir  
ERSAMUS+  verkefni.  Enda  þótt  í  þessari  rannsókn  sé  mikið  talað  um  starfsemiskerfi  og  
starfssamfélög  sem  heild  þá  má  ekki  gleyma  því  að  þau  eru  til  vegna  einstaklinganna  sem  
mynda  þau.  Með  því  að  beita  þeim  greiningartólum  sem  hér  hefur  verið  gert,  hefur  verið  
reynt  að  varpa  ljósi  á  það  sem  hefur  áhrif  á  hegðun  og  gjörðir  þessara  einstaklinga  og  á  
hvaða  hátt  þeir  vinna  að  því  að  ná  markmiðum  sínum.  Það  er  ljóst  að  mannauður  er  
dýrmætasti  auður  sem  skóli  getur  átt  og  FAS  er  einstaklega  vel  settur  á  því  sviði.  Þar  má  finna  
mjög  drífandi,  áhugasama,  dugmikla  og  skapandi  einstaklinga  sem  láta  verkin  tala  og  eru  
óhræddir  við  að  prófa  nýja  hluti.  Það  er  fyrst  og  fremst  vegna  þessa  fólks  sem  skólastarf  er  
með  þeim  framúrskarandi  hætti  raun  ber  vitni.    
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7   Samantekt  og  ályktanir  

Í  þessari  rannsókn  hefur  verið  leitast  við  að  veita  innsýn  í  skólastarf  FAS.  Áhersla  hefur  verið  
lögð  á  víðtæka  tengslamyndun  skólans  og  þátttöku  hans  í  fjölbreyttum  tengslanetum  sem  
gegna  afar  mikilvægu  hlutverki.  Þau  gera  skólanum  kleift  að  halda  uppi  eins  metnaðarfullu  
og  gróskumiklu  starfi  og  raun  ber  vitni.  Þessi  tengslanet  eru  bæði  um  lengri  og  skemmri  veg  
og  eru  ekki  aðeins  til  gagns  fyrir  FAS  heldur  einnig  fjölmörga  aðra  sem  að  þeim  koma.  Tengsl  
skólans  eru  órjúfanlegur  hluti  af  starfi  hans  sem  fram  fer  á  fjölbreyttum  vettvangi  og  er  ekki  
endilega  allt  hluti  af  kjarnastarfsemi  framhaldsskóla  almennt.  FAS  hefur  þannig  ekki  bara  
mikilvægi  fyrir  nemendur,  foreldra  og  nærsamfélag  heldur  eru  hagsmunaaðilar  hans  stærri  
og  fjölbreyttari  hópur.    

Það  er  ekki  sjálfsagt  að  eins  öflugum  skóla  og  FAS  sé  viðhaldið  í  svo  fámennu  samfélagi.  
Sú  menntun  sem  FAS  býður  upp  á  virðist  standast  samanburð  við  stærri  skóla  og  í  raun  
standa  framar  á  á  ákveðnum  sviðum.  Skólastarfið  er  nútímalegt  og  frjótt  í  þeim  skilningi  að  
það  afmarkast  ekki  við  veggi  skólans  og  er  sveigjanlegt  í  takt  við  þarfir  umhverfisins.  Það  
miðar  að  því  að  vinna  með  fjölbreyttum  aðilum  að  því  að  bæta  lífsgæði  íbúa  og  möguleika  
ungs  fólks,  með  námi  sem  gagnast  þeim  virkilega  til  framtíðar.  Þetta  er  í  takt  við  hugmyndir  
um  þær  breytingar  sem  gera  þarf  á  skólastarfi  til  þess  að  það  sé  í  takt  við  aðstæður  í  
nútímasamfélagi  sem  gera  kröfu  um  allt  aðra  þekkingu  og  hæfni  en  áður.  Ég  tel  líklegt  að  í  
framtíðinni  muni  draga  úr  einangrun  skólastarfs  og  meira  sjást  af  samvinnu  og  þverfaglegum  
verkefnum  sem  hafa  tilgang  fyrir  fjölbreytta  aðila.  Því  er  hægt  að  álykta  að  skólastarf  FAS,  og  
þá  sérstaklega  það  vinnulag  sem  skólinn  viðhefur  að  takast  á  við  áskoranir  og  sinna  þörfum  
hagsmunaaðila  sinna  með  virkri  tengslamyndun,  geti  orðið  til  fyrirmyndar  fyrir  aðra  skóla.  

FAS  virðist  horfa  á  hlutverk  sitt  í  víðara  samhengi  en  viðteknar  hugmyndir  um  
framhaldsskóla  gera  ráð  fyrir.  Í  þessari  ritgerð  hefur  verið  fjallað  sérstaklega  um  það  hvernig  
skólinn  hefur  komið  að  því  að  sinna  þörfum  fyrir  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu.  Það  að  
skólinn  hafi  ákveðið  að  sinna  þessu  verkefni  er  til  marks  um  það  í  hversu  góðum  tengslum  
hann  er  við  nærumhverfi  sitt.  Mikil  fjölgun  ferðamanna  á  svæðinu  í  kring  um  Höfn  á  síðustu  
árum  hefur  orsakað  ýmsar  samfélagsbreytingar  og  nýjar  þarfir  fyrir  menntun.  Nám  á  
fjallamennskubraut  og  alþjóðleg  verkefni  á  þessu  sviði,  í  samstarfi  við  Rannsóknasetur  HÍ,  til  
að  mynda  ADVENT  verkefnið,  eru  þær  leiðir  sem  skólinn  hefur  farið  til  að  sinna  þessum  
þörfum.    

Þörfin  fyrir  betri  menntunartækifæri  fyrir  starfsfólk  í  ferðaþjónustu  afmarkast  alls  ekki  við  
það  svæði  sem  FAS  hefur  einbeitt  sér  að  og  eins  og  fjallað  hefur  verið  um  þá  er  nauðsynlegt  
að  efla  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  á  landsvísu.  Bent  hefur  verið  á  að  nauðsynlegt  sé  að  
þróa  menntun  í  takt  við  óskir  starfsfólks  bæði  hvað  varðar  innihald  og  skipulag.  Á  þann  hátt  
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væri  mögulegt  að  auka  gæði  og  fagmennsku  innan  greinarinnar  sem  kallað  hefur  verið  eftir.  
Mikil  vinna  er  í  gangi  til  að  sinna  þessu,  þá  sérstaklega  af  hálfu  Hæfniseturs  
ferðaþjónustunnar  og  Vakans  eins  og  fjallað  var  um.  Þessu  ber  að  fagna  og  mun  vonandi  skila  
sér  í  heildstæðu  námsframboði  sem  starfsfólk  mun  nýta  sér.  Til  að  þetta  verði  að  veruleika  
þarf  að  móta  heildstæða  stefnu  um  menntun  starfsfólks  í  ferðaþjónustu  og  auka  hvata  fyrir  
fyrirtæki  til  að  ráða  til  sín  menntað  starfsfólk  til  lengri  tíma.  Setja  þarf  formlegar  kröfur  um  
starfsréttindi,  til  að  mynda  leiðsögumanna,  og  gera  skýrar  kröfur  til  ferðaþjónustufyrirtækja  
um  menntun  starfsfólks.  Menntun  þarf  jafnframt  að  vera  metin  til  launa  og  vera  hluti  af  kerfi  
sem  gerir  starfsfólki  kleift  að  byggja  smá  saman  ofan  á  þá  menntun  og  hæfni  sem  það  hefur.    

Það  einnig  þarf  að  gerast  er  að  finna  þarf  hagnýtri  menntun  fyrir  starfsfólk  í  
ferðaþjónustu  viðeigandi  stað  innan  skólakerfisins.  Um  þessar  mundir  er  í  gangi  ákveðin  
vinna  sem  gæti  mögulega  bætt  úr  þessu.  Háskóli  Íslands  vinnur  nú  að  þróun  náms  í  
ferðamálafræði  sem  byggir  á  hugmyndafræði  fagháskóla  og  er  unnið  með  tilstuðlan  styrks  
frá  Mennta-‐  og  menningarmálaráðuneytinu.  Það  verður  frábrugðið  því  þriggja  ára  námi  sem  
nú  er  boðið  upp  á  í  ferðamálafræði  þar  sem  það  verður  styttra  og  byggir  á  hagnýtri  nálgun  í  
stað  fræðilegrar  áherslu.  Um  eins  árs  nám  verður  að  ræða  og  stuðst  er  við  kortlagningu  
Hæfniseturs  ferðaþjónustunnar  á  menntunarþörfum  í  greininni.  Þróun  námsins  er  enn  á  
byrjunarstigi  en  fulltrúar  FAS  hafa  fundað  með  fulltrúm  frá  HÍ  um  mögulega  aðkomu  FAS  að  
náminu  (Gunnar  Þór  Jóhannesson,  munnleg  heimild,  29.  mars  2019).  Slíkt  er  mjög  spennandi  
og  þá  sérstaklega  vegna  þess  að  það  myndi  fela  í  sér  samvinnu  á  milli  skólastiga  sem  vinna  
samkvæmt  kröfum  ólíkra  kerfa.  Ef  til  vill  gæti  það  orðið  skref  í  rétta  átt  til  að  brjóta  niður  
þröngan  ramma  skólakerfisins  sem  eins  og  fram  hefur  komið  í  þessari  ritgerð,  virðist  
stundum  geta  komið  í  veg  fyrir  að  bestu  mögulegu  útkomu  sé  náð.  Það  er  þó  enn  óljóst  hvar  
námskeið  eins  og  þau  sem  ADVENT  verkefninu  er  ætlað  að  skila  gætu  átt  heima.  Það  gæti  ef  
til  vill  verið  vænlegt  að  koma  á  samstarfi  við  Hæfnisetur  ferðaþjónustunnar  en  nú  þegar  er  
talsvert  samansafn  námskeiða  aðgengilegt  á  heimasíðu  þess.  Þannig  myndu  námskeiðin  
standa  utan  hefðbundna  framhalds-‐  og  háskólakerfisins  þar  sem  þau  passa  illa  inn,  en  samt  
sem  áður  hafa  ákveðna  umgjörð,  vera  aðgengileg  og  sýnileg.    

Það  gæti  einnig  orðið  til  hagsbóta  fyrir  HÍ  og  Hæfnisetur  ferðaþjónustunnar  að  efla  
samstarf  við  FAS,  í  fyrsta  lagi  vegna  sérþekkingar  sem  er  til  staðar  innan  skólans  á  sviði  
fjallamennskunáms  en  ferðaþjónusta  á  Íslandi  byggir  að  sjálfsögðu  að  miklu  leyti  á  
aðdráttarafli  náttúrunnar  og  þeirri  afþreyingu  sem  hægt  er  að  stunda  í  henni.  Í  öðru  lagi  
vegna  þess  að  mikið  má  læra  af  FAS  þegar  kemur  að  samstarfi,  tengslamyndun  og  því  að  
greina  og  bregðast  við  þörfum  umhverfisins.  Þetta  er  allt  eitthvað  sem  ég  tel  vera  mjög  
mikilvægt  sé  ætlunin  að  byggja  upp  heildstæða  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  hérlendis.  Til  
að  ná  sem  bestum  árangri  verða  allir  þeir  aðilar  sem  sinna  menntun  á  þessu  sviði  að  vinna  
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saman  og  hafa  heildræna  sýn  á  það  hvaða  stefnu  ætti  að  taka  og  að  hvaða  marki  verið  sé  að  
vinna.  Í  því  samhengi  er  vert  að  minnast  á  að  FAS  stóð  fyrir  ráðstefnu  byrjun  apríl  2019  undir  
yfirskriftinni  Öryggi  og  fagmennska  í  ævintýraferðamennsku.  Þar  voru  með  erindi  aðilar  frá  
öllum  helstu  menntastofnunum  sem  bjóða  upp  á  nám  á  sviði  ferðamála  hérlendis.  Þar  voru  
fulltrúar  frá  Félagi  fjallaleiðsögumanna  (AIMG),  Háskóla  Íslands,  Háskólanum  á  Hólum,  
Menntaskólanum  í  Kópavogi  (Ferðamálaskólanum),  FAS,  Hæfnisetri  ferðaþjónustunnar  og  
Rannsóknasetri  HÍ  á  Hornafirði  (Fjallamennskunám  FAS,  e.d).  Það  verður  áhugavert  að  sjá  
hvort  af  frekara  samstarfi  allar  þessara  aðila  verður  og  hvað  það  leiðir  af  sér.  Eitt  er  víst  að  
það  virðast  vera  spennandi  og  bjartir  tímar  framundan  fyrir  menntun  á  sviði  ferðaþjónustu  á  
Íslandi.    

Það  sem  þarf  að  breytast,  eins  og  fram  hefur  komið  í  þessari  rannsókn,  er  viðhorf  
samfélagsins  þegar  kemur  að  mikilvægi  menntunar.  Það  mun  ekki  gerast  nema  sýnt  verði  
með  stefnumótun  stjórnvalda  að  að  menntun  sé  forsenda  öryggis  og  gæða  og  fyrirtækjum  og  
starfsfólki  sem  leggja  áherslu  á  menntun  verði  umbunað  fyrir  það.  Það  að  fjárfesta  í  hæfni  
starfsfólks  er  nefnilega  afar  góð  fjárfesting  til  langs  tíma.  Þó  svo  að  nú  sé  mikill  uppgangur  í  
ferðaþjónustu  og  framboð  af  störfum  mikið,  sem  hefur  gert  það  að  verkum  að  mjög  auðvelt  
hefur  verið  að  fá  vinnu  án  sérstakrar  menntunar,  þá  er  ferðaþjónusta  í  eðli  sínu  sveiflukennd  
grein.  Einn  daginn  mun  hægjast  um  og  framboð  af  störfum  ekki  verða  sambærilegt  því  sem  
nú  er.  Þá  mun  bæði  því  stafsfólki  sem  skarar  fram  úr  vegna  menntunar  sem  það  hefur  aflað  
sér  og  þeim  fyrirtækjum  sem  hafa  lagt  áherslu  á  gæði  sem  byggja  á  hæfu  og  vel  menntuðu  
starfsfólki  vegna  best.  Þá  er  ég  ekki  endilega  að  tala  um  fólk  með  formlega  formlega  
menntun  eins  og  við  þekkjum  í  dag  heldur  verða  tækifæri  til  menntunar  vonandi  orðin  
fjölbreyttari  og  þannig  að  þau  henti  starfsfólki  og  greininni  allri  sem  best.    
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Viðauki  A:  Viðtalsrammi,  viðtal  við  Eyjólf  

•   Fyrirkomulag  skólastarfsins:    
a.   Nemendafjöldi  á  brautum/námsleiðum  
b.   Hvernig  er  samsetning  nemendahóps  FAS  
c.   Skipting  milli  stað-‐  og  fjarnáms    
d.   Hvernig  er  fjarnáminu  háttað  
e.   Fjarmenntaskólinn    

  
•   Hlutverk  skólans:  

a.   Hlutverk/mikilvægi  skólans  fyrir  samfélagið  á  svæðinu  
b.   Þróun/breytingar  á  hlutverki  skólans  og  markmiði  náms  og  kennslu  
c.   Framtíðarsýn  á  hlutverk  skólans.    

  
•   Helstu  áskoranir  sem  skólinn  hefur  staðið  frammi  fyrir  í  gegn  um  tíðina  og  hvernig  

hefur  verið  tekist  á  við  þær:    
a.   Áskoranir  lítilla  framhaldsskóla  í  samanburði  við  áskoranir  stærri  skóla.    
b.   Eitthvað  sem  áður  var  áskorun/vandamál  en  er  það  ekki  lengur  
c.   Nýjustu  áskoranirnar    

  
•   Tengslanetsmyndun:    

a.   Hvernig  staðið  hefur  verið  að  tengslanetsmyndun.    
b.   Markmið  hennar.    
c.   Samband  skólans  við  nærsamfélagið  á  svæðinu    
d.   Gildi  staðsetningar  skólans  í  Nýheimum  fyrir  skólastarfið    
e.   Erlend  samstarfsverkefni  -‐  hvert  teygir  tengslanet  skólans  sig?  
f.   Hvaða  samstarfsverkefni  eru  efst  á  baugi  -‐  er  eitthvað/einhver  verkefni  sem  

væri  áhugavert  að  fjalla  sérstaklega  um  í  tenglsum  við  rannsóknina?  
  

•   Ferðaþjónusta  
a.   Áhrif  aukinnar  ferðaþjónusta  á  svæðinu  á  skólastarf  
b.   Samstarfsverkefni  tengd  ferðaþjónustu  
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Viðauki  B:  Viðtalsrammi,  viðtal  við  Eyjólf  og  Sigurð  

•   Gildi  þess  fyrir  FAS  að  taka  þátt  í  svona  verkefni.    
•   Samtvinna/áhrif  á  fjallamennskunámið  
•   Gagnvkæmt  samstarf  menntastofnana,  fyrirtækja  og  annarra  aðila  í  nærumhverfi  

þegar  kemur  að  menntun  í  ferðaþjónustu  
•   Hvernig  FAS  og  fjallamennskunámið  leitast  við  að  sinna  þörfum  nærumhverfisins    
•   Áhrif  aukinnar  ferðaþjónustu  á  skólastarfið.    
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Viðauki  C:  Viðtalsrammi,  viðtal  við  Huldu  

•   Um  ADVENT  verkefnið,  tilkoma,  tilgangur,  hvers  vegna  að  taka  þátt?    
•   Gildi  þessa  gagnkvæma  sambands/samvinnu  fyrir  FAS  og  aðra  sem  að  því  koma.    
•   Hvers  vegna  íshella/jökla  námskeið  hérlendis?  Hvaða  þörf  er  verið  að  uppfylla?    
•   Þróun  fjallamennskunámsins,  hvaða  áskorunum  hafa  þau  staðið  frammi  fyrir  og  

hvernig  hefur  verið  tekist  á  við  þær.    
•   Hefur  þátttaka  í  ADVENT  áhrif  á  þróun  fjallamennskunámsins.    
•   Hlutverk  skólans  fyrir  ferðaþjónustu  á  svæðinu.    

  

  


