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Ágrip 

Námsaðferðir samtímans eiga að hvetja þátttakendur til virkni, sjálfsvitundar, frumkvæði í 

verki og skapandi hugsunar. Útinámi er lýst sem námsaðferð og nálgun með áherslu á nám 

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

reynslu. Ævintýranám er náskylt útinámi en byggir á annarri nálgun en útinám. Báðar 

námsaðferðir hafa jákvæð áhrif á nemendur. Þessi áhrif eru m.a. persónu- og félagslegur 

þroski, félagsfærni, virkni, námsframmistaða og leiðtogahæfni. Þetta lokaverkefni er 

greinargerð með kynningarvef sem nýtist leiðbeinendum sem vilja dýpka þekkingu sína á 

sviði úti- og ævintýranáms. Á kynningarvefnum er bæði að finna fræðilegan rökstuðning fyrir 

því af hverju leiðbeinendur ættu að vinna með úti- og ævintýranám með nemendum ásamt 

verkefnum sem byggja á námsaðferðunum. Þar geta leiðbeinendur geta á kynningarvefnum 

náð í verkefni til að leggja fyrir nemendur eða fengið innblástur frá öðrum til að hanna sín 

eigin verkefni. Greinargerðin og kynningarvefurinn byggja á rannsóknum um úti- og 

ævintýranám ásamt gagnrýni fræðimanna á námsaðferðum samtímans og markmiðum 

frístundaleiðbeinenda í starfi með börnum og unglingum.    

Lykilorð: Reynslumiðað nám, útinám, ævintýranám, ævintýralegt nám, börn, unglingar, 

frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, leiðbeinendur. 
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Formáli 

Frá því að ég var barn hef ég verið í tómstundum sem byggja á reynslumiðuðu námi og úti- 

og ævintýranámi án þess að átta mig á því. Ég var í skátunum í 14 ár og tók að mér ýmis 

hlutverk og skyldur á þessum árum. Þegar ég hóf nám í Tómstunda- og félagsmálafræði fór 

ég að átta mig á öllum dulbúnum áhrifum sem tómstundir byggðar á úti- og ævintýranámi 

hafa á einstaklinga. Það var svo í námskeiðinu útinám, náttúra og reynsla sem ég ákvað hvað 

mig langaði að skrifa um í lokaverkefni mínu. En sú hugmynd breyttist í samtali við 

leiðbeinanda minn Jakob Frímann Þorsteinsson þar sem stungið var upp á því að búa til 

kynningarvef um úti- og ævintýranám. Með þessu verkefni vona ég að lesendur 

kynningarvefsins átti sig á notagildi úti- og ævintýranáms og fái innblástur til að búa til eigin 

verkefni. Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 15. apríl 2020 

 

_________________________________  

Magnús Björgvin Sigurðsson 
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1 Inngangur  

Í þessu lokaverkefni mun höfundur leggja fram rökstuðning fyrir því hvers vegna 

frístundaleiðbeinendur og aðrir fagaðilar sem vinna með börnum og unglingum ættu að 

leggja meiri áherslu á úti- og ævintýranám. Lokaverkefni þetta er tvíþætt annars vegar 

greinargerðin sem á eftir fylgir þar sem notagildi úti- og ævintýranáms fyrir leiðbeinendur er 

rökstutt og hins vegar er þetta lokaverkefni einnig kynningarvefur fyrir leiðbeinendur í 

frístundastarfi. Markmið kynningarvefsins er að efla þekkingu leiðbeinenda á sviði úti- og 

ævintýranáms og veita þeim innblástur til að hefa sína eigin vinnu með nemendum með 

námsaðferðunum. 

Úti og ævintýranám eru námsaðferðir sem byggja á reynslu einstaklinga sem taka þátt í 

ferlinu. Í reynslunámi öðlast þátttakendur þekkingu, hæfni og gildismat vegna beinnar 

reynslu sem þeir verða fyrir. Ferlið skapar tækifæri fyrir nemendur til að þroskast í gegnum 

ígrundaðar athafnir og upplifanir. Þannig læra einstaklingar af reynslunni (Ágústa 

Þorbergsdóttir, Eygló Rúnarsdóttir, Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2019). Reynslunám getur haft áhrif á þroska þátttakenda og valdið jákvæðum 

áhrifum. Þessi áhrif eru m.a. að þroska hæfni, hegðun, tilfinningastjórnun og sjálfstraust 

(Tong, Loc, Uyen og Cuong, 2020). Útinám er í raun allt það nám sem á sér stað fyrur utan 

veggi skólans eða undir berum himni. Hvort sem um er að ræða ferðir á Árbæjarsafnið, 

gönguferðir með kennara eða sveitarferð með hóp út á land. (Jakob Frímann Þorsteinsson, 

2011). Útinám er svar við þörf nemenda til að kanna og rannsaka nær og fjær umhverfi sitt. 

Útinám skapar tækifæri fyrir nemendur til að læra í gegnum öll fimm skilningarvit sín. 

Rannsóknir hafa bent á það að nemendur sem taka virkan þátt í útinámi sýna meiri 

metnað í skóla en aðrir nemendur (Palavan, Cicek og Atabay, 2016). 

Ævintýranám er náskylt útinámi hvað varðar kjarna námsaðferðanna sem er áðurnefnd 

reynsla en það er önnur nálgun í ævintýranámi. Markmið ævintýranáms er að einstaklingar 

eru virkir á vettvangi með leiðbeinanda. Viðfangsefni ævintýranáms eru að hópur tekst í 

sameiningu á við að leysa verkefni þar sem óvissa og áhætta eru viðloðandi (Stuhr, De La 

Rosa, Samalot-Rivera og Sutherland, 2018). Ávinningur þátttakenda í ævintýranámi er 

persónulegur og félagslegur þroski þeirra. Þátttakendur í ævintýranámi hafa sýnt fram á 

aukna félagsfærni, leiðtogahæfni og tilfinningastjórn (Stuhr o.fl., 2018). 

Á undanförnum árum hefur ævintýranám verið gagnrýnt fyrir ýmsa þætti sem 

fræðimenn telja hafa slæm áhrif á námsaðferðina. Fræðimennirnir Beames og Brown (2016) 

gagnrýndu ævintýranám út frá þremur þáttum sem þeir töldu hafa skaðleg áhrif á námið.  
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Í framhaldi af gagnrýni sinni lögðu þeir til nýja námsaðferð sem þeir byggðu á fjórum víddum 

sem þeir telja styðja við það sem ævintýranám á að vera og kölluðu þá námsaðferð 

ævintýralegt nám.  

Greinargerð þessari er skipt í þrjá hluta. Fyrsti hluti hennar er inngangur þar sem 

höfundur leggur á borð fyrir það sem koma skal, hann greinir frá markmiðum verkefnisins og 

markhóp afurðarinnar. 

Annar hluti hennar er fræðilegur rökstuðningur höfundar fyrir því hvers vegna hann telur 

mikilvægt að afurð sem þessi sé til fyrir frístundaleiðbeinendur. Í þessum hluta fer höfundur 

yfir hugtök sem fylgja reynslumiðuðu námi, útinámi og ævintýranámi ásamt því að fjalla um 

gagnrýni fræðimanna á námsaðferðirnar og ávinning þátttakenda af námsaðferðunum. Í lok 

annars hluta er ævintýralegt nám og fjórar víddir þess kynnt og sýnt fram á hvernig sú 

námsaðferð getur haft áhrif á þátttakendur í framtíðinni. 

Þriðji hluti er lýsing á verkefnum og verkfærum sem höfundur lætur fylgja með á 

kynningarvefnum til leiðbeinenda. Verkefni og verkfæri sem hann telur að muni nýtast 

leiðbeinendum vel þegar hafist er handa við að búa til verkefni á sviði úti- og ævintýranáms. 

Það er von höfundar að greinargerðin og kynningarvefurinn muni nýtast fagfólki á sviði 

frístunda í framtíðinni og vera góð viðbót við það fyrirmyndarstarf sem 

frístundaleiðbeinendur vinna hér á landi.  

 

1.1 Markmið og markhópur kynningarvefsins  

 

1.1.1 Markmið 

Þessu lokaverkefni höfundar er skipt í tvennt. Fyrri partur verkefnisins er þessi 

greinargerð þar sem höfundur færir rök fyrir því hvers vegna leiðbeinendur í frístundastarfi 

ættu að nýta sér aðferðir reynslunáms og úti- og ævintýranáms í starfi með börnum og 

unglingum. Í greinargerðinni mun höfundur einnig kynna hvað felst í námsaðferðunum og 

hvernig það getur nýst börnum og unglingum í frístundastarfi. Seinni partur verkefnisins er 

kynningarvefur sem á að styðja við leiðbeinendur í því að setja upp sín eigin verkefni sem 

snúa að úti- og ævintýranámi. Kynningarvefurinn verður settur upp í formi heimasíðu. 

Rafræn framsetning kynningarvefsins er umhverfisvænni og opnar á þann möguleika að 

lesendur geti elt hlekki (e.hyperlinks) sem eru á vefnum. Vefurinn kynnir helstu hugtök í úti- 

og ævintýranámi ásamt því að benda lesendum á hagnýt verkefni sem hafa verið hönnuð af 

fagfólki á vettvangi.  
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Hugmyndin að vefnum varð til á fundi höfundar með leiðbeinanda hans í verkefninu þar 

sem höfundur talaði um upprunalega hugmynd sína að verkefninu. Upprunalega hugmyndin 

var að búa til verkefni sem átti að efla samvinnu og samskipti innan nemendaráða í 

félagsmiðstöð. Verkefnið ætlaði höfundur að byggja á úti- og ævintýranámi og var 

markmiðið að verkefnið væri afurð sem leiðbeinendur í félagsmiðstöðvum gætu nýtt sér í 

svipuðum aðstæðum. Í samræðum höfundar og leiðbeinanda spratt upp sú hugmynd að í 

stað þess að búa til verkefni frá a til ö sem leiðbeinendur gætu notað að búa frekar til 

kynningarvef sem útskýrir hvernig byggja skuli upp verkefni í úti- og ævintýranámi og hvetja 

leiðbeinendur til að búa til sín eigin verkefni. Að afhenda leiðbeinendum verkfærin til að búa 

til verkefni í stað þess að láta verkefnin í hendurnar á þeim. Markmið lokaverkefnisins er að 

efla og styðja við leiðbeinendur í frístundastarfi og veita þeim tækifæri til að styrkja sig á 

sviði úti – og ævintýranáms með áherslu á ævintýralegt nám. 

 

1.1.2 Markhópur 

Markhópur kynningarvefsins eru leiðbeinendur í frístundastarfi með börnum og 

unglingum. 

Höfundur hefur sjálfur starfað með börnum og unglinum á vettvangi frístunda í tæplega 

áratug og hefur nýtt sér aðferðir úti- og ævintýranáms í sínu starfi. Það er mat höfundar að 

leiðbeinendur í sama starfi og hann gætu nýtt sér vefinn til að efla sig sem fagmenn og hafa 

áhrif á starf nemenda. Kynningarvefurinn er ekki aðeins fyrir leiðbeinendur í frístundastarfi 

heldur getur hún nýst kennurum í grunn- og leikskóla til að koma af stað úti- og 

ævintýranámi með sínum nemendum. Í starfi höfundar með unglingum þá er það reynsla 

hans að leiðbeinendur vinna best með það starf sem þeir hafa mikla reynslu af. Þess vegna er 

það einn af styrkleikum höfundar að hafa reynslu af skátastarfi til 14 ára bæði sem 

þátttakandi og sem leiðtogi. Sú reynsla veitti höfundi meira öryggi til að takast á við verkefni 

með nemendum sem byggja á úti- og ævintýranámi. Vegna þeirra áhrifa sem þessar 

námsaðferðir hafa á þátttakendur taldi höfundur það mikilvægt að veita starfsmönnum á 

sama sviði sömu verkfæri og hann býr yfir. Með reynslu af skátastarfi, starfi með unglingum í 

úti- og ævintýranámi og námi hans í Háskóla Íslands vonast höfundur eftir því að 

frístundaleiðbeinendur, kennarar, skátaforingjar, þjálfarar og aðrir sem vinna með börnum 

og unglingum á sviði tómstunda geti nýtt sér kynningarvefinn til að efla sig og starf sitt. 

1.2 Leiðbeinendur í frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum 

Hvað er markmið leiðbeinenda í frítímaþjónustu við börn og unglinga? Til að skoða þessa 

þætti vísar höfundur til þeirra markmiða sem Reykjavíkurborg hefur lagt upp með starfi 

frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Markmið frístundaheimila er að bjóða upp á fjölbreytt 
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starf þar sem þátttakendur upplifa virðingu, öryggi og hlýju. Á frístundaheimilum eiga 

þátttakendur að fá tækifæri til að þroska eigin félagsfærni í gegnum leik og starf. Með 

lýðræðislegum vinnubrögðum vilja frístundaheimili valdefla þátttakendur til að taka 

meðvitaðar ákvarðanir sem hafa áhrif á umhverfi þeirra. Með starfi frístundaheimila á að 

þroska félagsfærni, sjálfstæði, virkni og jákvæða sjálfsmynd þátttakenda (Íþrótta og 

tómstundaráð Reykjavíkur, Adda Rún Valdimarsdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, e.d.). Hlutverk 

félagsmiðstöðva er að sjá til þess að börn og unglingar njóti tækifæra til leiks, menntunar og 

frístundastarfs í samvinnu við nærsamfélag þeirra (þ.e.a.s. fjölskyldur, skóla og jafningja). 

Starf félagsmiðstöðva einblínir á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. 

Sérstök áhersla er lögð á að styrkja einstaklinga sem þarfnast sérstakrar umönnunar 

vegna t.d. fötlunar eða félagslegrar stöðu. Með markmiðum félagsmiðstöðva er unnið að 

heilbrigðum lífstíl þátttakenda og virkni þeirra í sínu samfélagi (Ingi Þór Finnsson o.fl., 2019). 

Það er þess vegna ljóst að markmið frístundaheimila og félagsmiðstöðva er að miðla ákveðnu 

viðhorfi til þátttakenda. Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar eru góð dæmi um stofnanir 

sem bjóða þátttakendum upp á hálf formlegt nám. Hálf formlegt nám á sér stað hjá 

tilgreindum stofnunum eða aðilum. Þátttakendur geta verið formlega skráðir en ekki er veitt 

formleg vottun eftir að námi er lokið. Hálf formlegt nám kemur víða fram í samfélaginu og 

leggur áherslu á valdeflingu og sjálfstæði þátttakenda. (Ágústa Þorbersdóttir o.fl., 2019). 
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2 Að læra af reynslunni  

Markmið höfundar með þessari ritgerð er að gera úti- og ævintýranám aðgengilegra og 

skiljanlegra fyrir fagfólk í frístundastarfi. Höfundur mun þess vegna gera grein fyrir því hvað 

einkennir þessar tvær námsaðferðir og gerir þær ólíkar hvor annarri. En það sem þarf að 

fjalla um er kjarnann sem bæði útinám og ævintýralegt nám deila. Sá kjarni er reynslumiðað 

nám eða reynslunám eins og það er oft kallað. Í eftirfarandi kafla mun höfundur skilgreina 

reynslumiðað nám og tvö fyrirbæri sem eru nátengd reynslunámi. Hið fyrra er ígrundun sem 

er ferli sem myndar tengingu á milli reynslunnar og hæfninnar sem reynslunám miðlar til 

þátttakenda. 

Seinna fyrirbærið er líkan Kolb sem lýsir ferli reynslunáms og gerir leiðbeinendum 

auðveldara að skilja mismunandi skref reynslunáms. Þennan kafla má þess vegna líta á sem 

einskonar forrétt á undan þeim aðalrétti sem kaflarnir sem á eftir fylgja í rauninni eru.  

Reynslunám er ein af grunnstoðum frístundastarfs og ein helsta grunnstoð fyrir markvissu 

úti- og ævintýranámi (Ágústa Þorbergsdóttir, Eygló Rúnarsdóttir, Hulda Valdís 

Valdimarsdóttir og Jakob Frímann Þorsteinsson, 2019). 

2.1  Reynslumiðað nám 

Námsaðferðir samtímans eiga að hvetja þátttakendur til virkni, sjálfsvitundar, frumkvæði og 

skapandi hugsunar. Hvernig kennarar og leiðbeinendur nálgast þessi markmið er 

mismunandi eftir hverri námsgrein fyrir sig en reynslunám styrkir marga þætti hvernig sem 

aðferðin er sett fram. Þeir þættir eru m.a. að nemendur afli sér þekkingar með 

persónulegum aðferðum, samvinnu við aðra nemendur, þjálfun hæfni til að beita þekkingu í 

daglegu lífi og tilfinningu nemenda fyrir námi þ.e.a.s. nemendur upplifa ánægju og spennu af 

því að taka þátt í ferlinu (Tong, Loc, Uyen og Cuong, 2020). Reynslunám er námsaðferð þar 

sem þátttakendur/nemendur í ferlinu öðlast þekkingu, hæfni og breytt gildismat vegna 

beinnar reynslu sem þeir verða fyrir. Í ferlinu læra þátttakendur og þroskast í gegnum 

ígrundaðar athafnir og upplifanir og læra þannig af reynslunni (Ágústa Þorbersdóttir o.fl., 

2019). Reynslunám hefur áhrif á þroska þátttakenda eins og að þroska hæfni, hegðun, 

tilfinningastjórnun, trú á eigin getu og hjálpar þátttakendum að mynda mikilvæga hæfni sem 

nýtist þeim í þeirra daglega lífi. Heildræn nálgun reynslunáms veldur því að þátttakendur 

eiga auðveldara með að mæta þeim kröfum sem samfélög setja á einstaklinga. (Tong o.fl., 

2020). Þegar einstaklingar eru að læra af reynslunni eru þeir fyrst og fremst að læra að meta 

afleiðingar athafna sinna. Með ferlinu finna þátttakendur tenginguna á milli undirbúnings, 
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framkvæmdar og niðurstöðu( Ágústa Þorbersdóttir o.fl., 2019).     

      

Rannsókn sem framkvæmd var á nemendum sem voru að læra stærðfræði sýndi fram á 

notagildi reynslunáms í starfi með börnum og ungmennum. Rannsakendur könnuðu áhrif 

reynslunáms á skilningi nemenda á stærðfræðijöfnu. Annar hópurinn fékk að læra jöfnuna 

með aðferðum reynslunáms á meðan samanburðarhópurinn lærði jöfnuna í hefðbundnum 

aðstæðum þ.e.a.s. í kennslustofu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir nemendur 

sem fengu að spreyta sig á jöfnunni með aðferðum reynslunáms sýndu ekki aðeins fram á 

betri námsárangur í stærðfræðikönnun sem lögð var fyrir í lok ferlisins heldur einnig höfðu 

þeir nemendur jákvæðara viðhorf til kennslustundarinnar og sýndu námsefninu meiri áhuga. 

(Tong o.fl., 2020). Reynslunám er aðferð sem sýnir mikil áhrif á varðveislu þekkingar og virkni 

nemenda. Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á reynslunámi sýna að með markvissu 

reynslunámi er hægt að hafa mikil áhrif á nemendur. En aftur á móti ef leiðbeinendur eru 

ekki skipulagðir og markmið reynslunnar ekki skýrt hafa rannsóknir líka sýnt engan mun á 

reynslunámi og öðrum námsaðferðum (Austin og Rust, 2015). 

Reynslunám gerir nám meira aðlaðandi fyrir nemendur og hjálpar einstaklingum að 

öðlast dýpri skilning á vandamálinu sem á að leysa. Reynslunám getur eins og rannsóknin 

sem skoðaði stærðfræðikennslu nemenda með reynslunámi sýndi myndað mikilvæga brú á 

milli þekkingar og notagildi hæfni í daglegu lífi (Tong o.fl., 2020). 

 

2.2 Námshringur Kolb 

Sálfræðingurinn David A. Kolb setti fram líkan sem lýsir ferlinu sem reynslumiðað nám er. 

Líkanið byggir Kolb á kenningum margra þekktra fræðimanna Dewey, Lewin og Piaget 

m.a. (Ágústa Þorbersdóttir o.fl., 2019). Dewey hélt því fram að einstaklingar lærðu af 

reynslunni og þeirra lærdómur af reynslunni leyfði þeim að móta eigin reynslu og er grunnur 

reynslunáms. Lewin vildi meina að reynslunám væri ferli þar sem virk þátttaka einstaklinga 

væri kjarni námsins. Virk þátttaka einstaklinga er gott tækifæri fyrir þátttakendur til að þróa 

hæfni og þroska persónulega styrkleika. Líkan Kolb og reynslunám eiga sér djúpar rætur í 

líffræðilegum kenningum. Piaget setti fram að lærdómur væri yfirfærsla hugsana yfir í 

raunverulegar aðstæður sem eiga sér stað í sambandi á milli einstaklinga og umhverfisins. 

Þetta samband stuðlar að yfirfærslu reynslu einstaklinga þar sem þeir tengja, sameina og 

endurhugsa umhverfið í samhengi við eigin reynslu (Chakravorty og Hales, 2017). Líkanið er 

kallað námshringur Kolb og byggir á fjórum þáttum.  Upphafið er bein reynsla/upplifun (e. 

concrete experience) sem heldur áfram yfir í athugun/ígrundun (e.reflective observation). 
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Frá ígrundun fer námshringurinn yfir í alhæfingu hugtaka (e.abstract conceptualisation). 

Að lokum kemur námshringurinn að beitingu (e. active  experimentation) (Ágústa 

Þorbersdóttir o.fl., 2019). Í beinni upplifun þurfa nemendur sérstaka upplifun og tækifæri á 

að vera virk í reynslunni. Vegna þessa þarf upplifun nemenda að vera tengd þeirra daglega 

lífi. Dæmi um slíkar upplifanir/reynslur eru klípusögur eða hlutverkaleikir (Kolb, 1984). 

Athugun eða ígrundun er skrefið þar sem nemendur draga lærdóm, þekkingu eða hæfni 

af reynslunni. Í þessu skrefi er mikilvægt að draga fram mismunandi sjónarhorn þar sem 

nemendur/þátttakendur fara til baka 

og hugsa um það hvað þeir lærðu í 

ferlinu. Nemendur fara yfir reynsluna 

og líta á þann lærdóm sem þeir draga af 

reynslunni (Kolb, 1984). Alhæfing og 

myndun hugtaka  á sér stað undir 

leiðsögn leiðbeinenda eða kennara en 

einnig getur þetta skref átt sér stað í 

félagsskap og þegar einstaklingar eru 

einir. Ólíkt fyrsta stigi hringsins þar sem 

bein reynsla og upplifun skipta öllu máli 

eru þátttakendur að setja lærdóminn í 

samhengi við hugsanir og hugtök náms 

og lífs. Þetta skref er oft með formlegri 

uppbyggingu þar sem leiðbeinendur/kennarar leiða kennsluna með fræðilegri nálgun til að 

styðja við lærdóm þátttakenda. Í þessu skrefi er hóputinn að draga saman þekkingu og hæfni 

sem einstaklingar fengu úr reynslunni (Kolb, 1984). Beiting er seinasta skref námshringsins 

og gefur það þátttakendum tækifæri á að beita hæfni eða þekkingu sem þeir fengu úr 

reynslunámi í sínu daglega lífi. Í stað þess að fylgjast með, hlusta og afla sér þekkingar eru 

þátttakendur að nota hæfni reynslunáms með virkum hætti (Kolb, 1984).  

Aðrir hafa sett fram líkan Kolb frekar fram sem spíral en hring. Líkanið sem spírall er 

síendurtekið og opið ferli í stað hrings sem er lokaður. Með spíralnum er hægt að byrja hvar 

sem er í ferlinu en ekki aðeins á beinni reynslu/upplifun sem dæmi mætti byrja á athugun á 

fyrri reynslu (Ágústa Þorbersdóttir o.fl., 2019).  

 

2.3 Ígrundun 

Ígrundun er ástand hugsunar þar sem einstaklingar reyna að skilja tilgang reynslu og 

upplifanna sem þeir verða fyrir í eigin lífi. Ígrundun eykur hæfni einstaklinga í því að geta 

Mynd 1 Námshringur Kolb (Ágústa 
Þorbergsdóttir, Eygló Rúnarsdóttir, 
Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Jakob 
Frímann Þorsteinsson, 2019b). 
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beitt þeim lærdómi sem þeir draga af reynslu í öðrum aðstæðum framtíðinni (Greenaway og 

Knapp, 2016). Ígrundun er sú iðja að velta fyrir sér upplifun eða viðfangsefni með 

markvissum, gagnrýnum og uppibyggilegum hætti (Ágústa Þorbersdóttir o.fl., 2019). 

Samheiti ígrundunar geta verið úrvinnsla, virk úrvinnsla, tenging, kennsla um yfirfærslu 

hæfni úr einum aðstæðum í aðra, skýrslutaka og gagnrýn hugsun (Greenaway og Knapp, 

2016). Ígrundun felur í sér innri skoðun á sjálfum sér og skorar á þátttakendur til að velta 

fyrir sér reynslu og upplifunum í þeirra lífi. Einstaklingar sem stunda ígrundun nota ferlið til 

að ákveða hvernig þeir nálgast mismunandi aðstæður og vandamál. Ígrundun hjálpar 

einstaklingum að þróa með sér dómgreind og visku til að vinna árangursríkt starf í krefjandi 

aðstæðum (Brown, Harris og Porter, 2016). Ef að reynsla á sér stað en ekki er farið að 

ígrunda og líta aftur á reynsluna er líklegt að mikilvæg markmið námsins skili sér ekki til 

þátttakenda. Nám átti sér ekki stað samhliða reynslu. (Greenaway og Knapp, 2016). 

Kostir ígrundunar geta verið mismunandi og margir eftir formi ferlisins. Einstaklingar í 

hópastarfi sem ígrunda saman geta myndað sterkara traust og vinatengsl sín á milli. Þegar 

leiðbeinendur ígrunda með hópum sínum skapar það tækifæri fyrir þátttakendur að upplifa 

að leiðbeinanda þyki það mikilvægt að heyra þeirra skoðanir og upplifanir. Einstaklingar sem 

stunda ígrundun víkka eigin sjóndeildarhring og eiga það til að taka meira með sér úr eigin 

upplifunum. Fyrir vikið verður reynsla einstaklinga verðmætari en áður (Greenaway og 

Knapp, 2016). 

Hægt er að setja notagildi ígrundunar í samhengi við starf frístundaleiðbeinanda með 

skýru dæmi sem gæti komið fyrir í starfi. Leiðbeinandi lætur í hendurnar á unglingum að 

skipuleggja góðgerðarviðburð fyrir félagsmiðstöðina sína til styrktar Rauða krossinum. Þegar 

bókhald viðburðarins er gert upp kemur i ljós að viðburðurinn skilaði ekki þeim hagnaði sem 

búist var heldur tapaði viðburðurinn 5000 kr. Hvaða ástæður liggja að baki geta verið leyndar 

eða augljósar en með því að ígrunda aðstæðurnar með unglingunum sem leiðbeinandi fól 

verkefnið er hægt að komast að svarinu og læra af reynslunni. Hvernig á að nálgast svipaðan 

viðburð næst, hvort það er að versla færri eða ódýrari veitingar yfir í að markaðssetja og 

auglýsa viðburðinn betur. 

Í þessum kafla hefur höfundur lagt grunnin fyrir því sem koma skal í framhaldi þessarar 

ritgerðar. Kynningarvefur höfundar, sem er uppspretta greinargerðarinnar, er ætlaður til að 

veita frístundaleiðbeinendum verkfæri til að skipuleggja sín eigin verkefni byggð á 

hugmyndafræði útináms og ævintýranáms. Þessi kafli fjallar í raun um það sem tengir báðar 

þessar aðferðir saman þ.e.a.s. að læra af reynslunni. 
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3 Úti- og ævintýranám 

Í þessum kafla mun höfundur skilgreina útinám og ævintýralegt nám. Hvernig hægt er að 

nýta þessar námsaðferðir í skóla og í frítímaþjónustu með börnum og unglingum. Einnig 

verður fjallað um ávinningin sem þátttakendur taka með sér úr úti- og ævintýranámi og 

hvernig það styrkir einstaklinga . Í endan mun höfundur leggja mat á hvernig úti- og 

ævintýranám getur nýtist þátttakendum í framtíðinni og möguleg jákvæð gildi þess fyrir á 

samfélagið. 

 

3.1 Útinám 

Útinám (e.Outdoor education/learning) kann að hljóma eins og flókið fyrirbæri sem erfitt er 

að átta sig almennilega á. Í raun og veru er hugtakið sáraeinfalt og ætlar höfundur sér með 

þessum kafla að skilgreina þetta fyrirbæri og lýsa ávinningi útináms fyrir þátttakendur þess. Í 

dag hafa fræðimenn kallað eftir því að ekki sé æskilegt að mennta nemendur einungis með 

hefðbundnum/formlegum kennsluaðferðum þar sem þau sitja við borð og hlusta á kennara 

(Palavan o.fl., 2016).   

Orðið úti þarf varla að útskýra en við skulum horfa til orðsins nám. Hvað er nám? Námi 

(e. education) er lýst sem ferli þar sem viðhorf einstaklings er þróað í ákveðna átt sem ræðst 

af reynslu einstaklinga. Nám er þá þegar að nemendur/þátttakendur taka virkan þátt í 

reynslu sem hefur áhrif á viðhorf þeirra til ákveðinna hluta. Hér er hægt að tala um nám á 

stærðfræðireglum, sögulegum staðreyndum eða félagslegum samskiptum (Palavan o.fl., 

2016). 

Í orðasafni tómstundafræða er útinámi lýst sem „Námsaðferð og nálgun með áherslu á 

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

og reynslu“ (Ágústa Þorbergsdóttir, Eygló Rúnarsdóttir, Hulda Valdís Valdimarsdóttir og 

Jakob Frímann Þorsteinsson, 2019). Lykilorðið hér er reynsla og virkni einstaklinga. Útinám 

svarar þörf nemenda á að kanna og rannsaka nær og fjær umhverfi sitt. Með útinámi er hægt 

að skapa farveg fyrir nemendur til að stunda nám í gegnum öll fimm skynfæri sín. Rannsóknir 

hafa bent til þess að útinám hafi jákvæð áhrif á áhugahvöt og metnað nemenda auk þess að 

sýna fram á aukna varðveislu þekkingar (Palavan o.fl., 2016). Ef að máluð er mynd af útinámi 

þá felur það í sér allt nám sem á sér stað undir berum himni hvort sem það er í nær umhverfi 

þátttakenda eins og á skólalóð, á nálægu opnu svæði eða í sveitarferð með hóp út á land 

(Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011).  



 

17 

Hér á undan hefur höfundur lýst mismunandi möguleikum á því hvaða leiðir hægt er að 

fara til að mennta börn og unglinga. En ef horft er til samhengis verkefnisins er höfundur að 

færa rök fyrir því hvernig leiðbeinendur geta öðlast verkfæri og skapað tækifæri til þess að 

stunda markvisst útinám með þátttakendum. Bregðum okkur frá hugtaki eins og „nám“ og 

hugsum um útivist (e. Outdoor recreation) sem eru tengsl á milli afþreyingar og náttúrunnar. 

Við þessa aðþreyingu hefur náttúran og útiveran jákvæð áhrif á tilfinningalega, líkamlega 

og andlega vellíðan einstaklinga (Leitner og Leitner, 2011). Lýsingin á útivist á þá kannski 

frekar við starf leiðbeinenda í frístundastarfi eða félagsmiðstöð með börnum og unglingum 

frekar en hugtak eins og útinám. Heimildir eru fyrir því að tenging einstaklinga við náttúruna 

sé mikilvægur áhrifavaldur fyrir heilsu og vellíðan. Útinám getur aukið tengsl nemenda við 

náttúruna og hvatt þá til þess að kanna, njóta og læra með jafningjum í náttúrulegum 

aðstæðum (Ho, Atencio, Tan og Ching, 2016). Vellíðan felur í sér fullnægjandi samband við 

aðra einstaklinga, merkingabær tækifæri til að vera í náttúrulegu umhverfi og tækifæri til að 

hafa jákvæð áhrif á eigið samfélag (Carpenter og Harper, 2016). Niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt að tími sem einstaklingar verja í náttúrunni hefur áhrif á líkamlega virkni þeirra (Ho o.fl., 

2016). Rannsóknir hafa leitt í ljós að einstaklingar sem eru virkir í útivist eru virkari líkamlega 

, andlega og tilfinningalega með öðrum einstaklingum í sínu umhverfi (Carpenter og Harper, 

2016). Þátttakendur í útivist eru almennt heilsuhraustari en aðrir einstaklingar, þeir lifa 

heilbrigðari lífstíl þegar kemur að mataræði og líkamlegri virkni. Einnig eru þeir líklegri til að 

upplifa minni kvíða í eigin lífi (Carpenter og Harper, 2016). Út frá rannsóknum í Singapore, á 

útinámi, halda Ho o.fl. (2016) því fram að útinám geti tengt nemendur betur við umhverfi sitt 

og hvatt þá til að verja meiri tíma úti.  

Ef að horft er til þeirrar skilgreiningar á námi sem nefnd var hér á undan þá er markmið 

frístundaheimila og félagsmiðstöðva að veita þátttakendum sínum tækifæri á að stunda nám 

í öruggu umhverfi. Leiðbeinendur á áðurnefndum stöðum eru með starfi sínum að móta 

viðhorf þátttakenda í ákveðna átt (Palavan o.fl., 2016). Útinám er bara ein leið til að hjálpa 

nemendum að tileinka sér þá þekkingu sem leiðbeinendur vilja miðla til þeirra. Gefum okkur 

það að leiðbeinandi ætlar að hafa jákvæð áhrif á samskipti og samvinnu innan ákveðins hóps 

þátttakenda. Með áhrifum sínum ætlar leiðbeinandinn að breyta viðhorfum þátttakenda 

með því að skapa tækifæri fyrir þá til að upplifa einhverja ákveðna reynslu. Eins og hefur 

komið fram hér á undan er lykilorð útináms reynslan sem einstaklingar verða fyrir. Útinám er 

í sjálfu sér að taka allt það góða starf sem leiðbeinendur vinna með börnum og unglingum og 

færa það út fyrir kassa hins formlega náms og halda það þess í stað undir berum himni 

(Palavan o.fl., 2016). Útinám er svar við kölluninni sem nemendur finna frá náttúrunni og 

sínu umhverfi. Útinám fjallar um að upfylla þörf þeirra á að kanna, rannsaka og upplifa 

umhverfið í kringum sig. Nemendur eiga möguleika á að upplifa námið í gegnum öll fimm 
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skilningarvitin og ferlið skorar á sjálfstraust þeirra og sköpunarhæfni við úrlausn verkefna 

(Guaran, 2016).  

Kennslustofur einar og sér eru ekki nóg til að skapa lifandi og innihaldsríkar upplifanir af 

námi. 

Kennslustundir sem snúa að hversdagslegu lífi einstaklinga verður að færa a.m.k. annað 

slagið út fyrir kassa formlega námsins (Kubat, 2017). John Dewey skrifaði m.a. um það að 

formlegar kennsluaðferðir eins og að sitja í skólastofu við borð og hlusta á kennara segja þér 

hvernig þú eigir að leysa ákveðið verkefni hljómi eins og skynsamleg og árangursrík 

kennsluaðferð. Hins vegar væri frelsið til að kanna umhverfi sitt og upplifa ákveðna reynslu 

jafn mikilvæg. Hvort er árangursríkara að útskýra fyrir einstakling að vatn sé blautt eða láta 

hann vaða út í vatn og finna það út sjálfan í gegnum eigin reynslu? (Guaran, 2016). 

Fræðimenn nútímans leggja áherslu á að það sé mikilvægt að gefa nemendum tækifæri 

til að standa andspænis vandamálum/verkefnum sínum líkt og þeir myndu upplifa það í sínu 

lífi. Fræðimenn vilja meina að besta námið eigi sér stað í raunverulegum aðstæðum (e.real 

life) og því eigi að fara sem oftast í útinám með nemendur og leyfa þeim að spreyta sig á 

verkefnum lífsins (Kubat, 2017). 

Útinám er hugtak notað til að lýsa námi sem á sér stað utan veggja skóla. Ekki er hægt að 

neita því að útinám á sér svo sannarlega stað utandyra en útinám nær yfir vítt svið sem fer 

eftir þeirri þekkingu sem leiðbeinendur vilja miðla til þátttakenda eða nemenda. 

Útinám er mjög mismunandi eftir því hvort kenna eigi landafræði, náttúrufræði eða 

lífsleikni. Margir kennarar hafa einungis horft á útinám þeim augum að þú færir þína 

kennslustund út fyrir veggi skólastofunnar (Quay, 2016). Útinám er ekki aðeins eitthvað eitt 

sem þú gerir með nemendum eða þátttakendum þínum kæri lesandi. Útinám er verkfæri 

sem þú getur nýtt þér til þess að kenna/leiðbeina hópum sem þú tekur að þér í framtíðinni. 

Ef að kennslustofa er gamall og góður nagli sem hefur verið notaður í mörg þúsund ár 

má líkja útinámi við skrúfu sem skilar hugsanlega sömu niðurstöðu þegar það kemur af því að 

hengja upp mynd en í ákveðnum aðstæðum hentar skrúfan kannski betur og öfugt. Hér að 

ofan hefur höfundur farið í gegnum nám, hlutverk þjónustuaðila í frístundastarfi og 

skilgreiningu á útinámi.  

3.1.1 Ávinningur þátttakenda 

Ávinningur einstaklinga sem taka þátt í útinámi getur verið fjölbreyttur og mikill eftir því 

hvert viðfangsefni ferlisins er. Í þessum kafla ætlar höfundur að lýsa mögulegum jákvæðum 

áhrifum sem þátttakendur verða fyrir í útinámi. Rannsóknir hafa verið framkvæmdar á 

undanförnum árum sem sýna margvíslegan ávinning fyrir þátttakendur. Á undanförnum 20 

árum hafa verkefni sem byggja á hugmyndafræði útináms verið að sýna fram á jákvæð áhrif 
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fyrir þátttakendur. Þessi áhrif eru m.a. persónu- og félagslegur þroski, félagsfærni, virkni, 

námsframmistaða og leiðtogahæfni (Becker, Lauterbach, Spengler, Dettweiler og Mess, 

2017).  

Útinám kemur inn á alla þrjá fleti náms hæfni, viðhorf og þekkingu nemenda. Útinám 

gerir einnig ráð fyrir því að það sé persónubundið hvernig einstaka nemendur komast að 

sömu niðurstöðu þ.e.a.s. hvernig þau vinna úr þekkingu sem þeim er veitt og beita svo þeirri 

hæfni (Palavan o.fl., 2016). Átta greindir Gardners eru nýttar í útinámi. Gardner setti það 

fram að greindir væri hægt að greina eftir ákveðinni hæfni sem einstaklingar búa yfir. 

Þessar greindir eru missterkar hjá einstaklingum og er það persónubundið hvar 

nemendur eru „greindastir“ ef svo mætti að orði komast. Einstaklingar hafa mismunandi 

leiðir til að læra og eru sterkir á mismunandi svæðum. Einstaklingar þroskast mishratt, búa 

yfir mismunandi hæfileikum og bakgrunnur þeirra getur verið ólíkur. Þess vegna skara aðrir 

nemendur fram í bóknámi á meðan aðrir sýna fram á framúrskarandi lausnarmiðaða hugsun 

og samskiptahæfni í hversdagslegum vandamálum (Lodhi, Shakir, Hussain og Abid, 2017).

       

Hægt er að skoða ávinning útináms út frá tveimur sjónarhornum, námslegu sjónarhorni þar 

sem áherslan er á námsframmistöðu nemenda í skóla og svo út frá félagslegu sjónarhorni þar 

sem áherslan er lögð á félagsfærni nemenda. Ef að jákvæð áhrif útináms eru skoðuð út frá 

sjónarhorni náms þá hafa nemendur aðallega sýnt fram á bætta námsframmistöðu. 

Nemendur hafa sýnt fram á aukna hæfni til að færa þekkingu úr einum aðstæðum í aðrar. 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt að nemendur fái aukinn metnað fyrir verkefnum ákveðinna 

kennslugreina vegna þess að þeir líta á kennslugreinina sem skemmtilegan lærdóm (Becker 

o.fl., 2017). Aðrar heimildir benda til þess að nemendur sem eru virkir í útinámi eigi 

auðveldara með að ná tökum á ákveðinni þekkingu á annars erfiðum námsgreinum og þá er 

helst verið að tala um raunvísindi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þegar nemendur eru á 

vettvangi að skoða og rannsaka fyrirbæri nái þeir betri tökum á hugtökum og skilgreiningum 

raunvísinda (Lodhi o.f.l., 2017). 

Út frá félagslegu sjónarhorni hafa rannsóknir sýnt fram á annarskonar jákvæð áhrif. 

Þættirnir sem útinám hefur áhrif á eru aukið sjálfstraust, betri sjálfsmynd og aukin 

félagsfærni. Einnig hafa nemendur sem stunda markvisst útinám getað myndað traustari 

jafningjasambönd og upplifa sig oftar sem hluta af nemendahópnum. Leiðbeinendur í 

frístundaþjónustu við börn og unglinga horfa aðallega á útinám frá þessu sjónarhorni og er 

þess vegna mikilvægt að leiðbeinendur gerir sér grein fyrir þeim jákvæðu áhrifum sem 

útinám getur haft á þátttakendur þess (Becker o.fl., 2017). Samfélagið gerir kröfu til yngri 

kynslóða eða nemenda samtímans að sýna fram á gagnrýna, skapandi og lausnarmiðaða 

hugsun til að hafa jákvæð áhrif á samfélag framtíðarinnar. Þessa hæfni verður að þjálfa og 
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þroska hjá nemendum og verða þeir að vera meðvitaðir um umhverfi sitt til að átta sig á 

áhrifum þeirra á samfélagið. Útinám er einn vettvangur þar sem hægt er að þjálfa 

áðurnefnda hæfni (Palavan o.fl., 2016). Fræðimenn leggja áherslu á að útinám hefur jákvæð 

áhrif á samfélagið. Þannig hafa nemendur sem taka virkan þátt í útinámi náð ákveðnum 

persónu- og félagslegum þroska sem hefur jákvæð áhrif á nærsamfélag nemendanna. Með 

markvissri notkun á útinámi hafa leiðbeinendur náð að byggja traustari og sterkari sambönd 

á milli jafningja og á milli leiðbeinanda og jafningja (Lodhi o.f.l., 2017). Ef að litið er til baka á 

markmið frístundaheimila og félagsmiðstöðva er auðveldlega hægt að tengja saman 

markmið þeirra og ávinning útináms. Þannig geta leiðbeinendur hvort sem þeir vinna með 

börnum í frístundaheimili eða unglingum í félagsmiðstöð nýtt sér útinám til að ná settum 

markmiðum með sínum þátttakendum (Ingi Þór Finsson o.fl., 2019; Íþrótta og tómstundaráð 

Reykjavíkur o.fl., e.d.). Þegar að nemendur vinna saman að úrlausn verkefna í óformlegum 

aðstæðum útináms styrkir það þætti sem frístundaheimili og félagsmiðstöðvar leggja áherslu 

á að þroska hjá þátttakendum starfsins. Hvort sem um er að ræða félags- eða 

samskiptafærni, samvinnu þátttakenda eða styrkingu á sjálfstrausti þá geta leiðbeinendur 

náð settum markmiðum með því að nýta útinám með sínum hópum (Becker o.fl., 2017). 

Eins og höfundur kom inn á í byrjun þessa kafla getur ávinningur þátttakenda í útinámi 

verið fjölbreyttur og persónubundinn eftir hæfni hvers og eins. Jákvæðu áhrifin sem koma 

fram eru mismunandi eftir verkefnum sem hópar taka að sér með leiðbeinanda sínum. Á 

meðan að vettvangsferð þar sem markmiðið er að rannsaka fyrirbæri náttúrunnar í sínu 

raunverulega umhverfi getur haft áhrif á námsframvindu og metnað sumra nemenda þá hafa 

verkefni sem snúa að samskiptum nemenda meiri áhrif á aðra. Þar vinna nemendur saman 

að því að leysa verkefni sem leiðbeinandi leggur fyrir þá og hefur það áhrif á félagsfærni, 

samvinnu og samskipti innan jafningjahópa (Becker o.fl., 2017). Mikilvægt er að leiðbeinandi 

útináms átti sig á því fyrirfram hvaða markmið hann hefur fyrir sinn hóp. Ef að leiðbeinandi 

veit hvað hann vill að hópurinn fái út út ferlinu getur hann farið að huga að því hvernig hann 

kemur hópnum þangað. 

3.2 Ævintýranám 

Ævintýranám er náskylt útinámi í kjarna en er öðruvísi í framkvæmd. Kjarni beggja 

námsaðferða er reynsla þátttakanda. Til að skilgreina ævintýranám er hugsanlega best að líta 

á hvað er ólíkt með því og útinámi. Útinám leitar leiða til að komast að því hvernig er hægt 

að færa nám nemenda út fyrir hinn formlega ramma kennslustofunnar og skólans með því 

t.d. að kenna landafræði á vettvangi (Kubat, 2017). Ævintýranám er aðferð sem líkja má við 

aðra akrein á sama þjóðveg og getur leiðbeinandi náð sama persónu- og félagslega þroska í 

ævintýranámi og útinámi án þess að fara sömu leið að markmiðinu. Markmið ævintýranáms 

er það sama að vera virkur þátttkandi á vettvangi með leiðbeinanda. Ásamt því leggur 
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ævintýranám meiri áherslu á persónu- og félagslegan þroska þátttakenda og er það helsta 

viðfangsefni þátttakenda (Stuhr, De La Rosa, Samalot-Rivera og Sutherland, 2018). 

Ævintýranám er hugmyndafræði þar sem hópur tekst í sameiningu á við verkefni þar sem 

óvissa og áhætta eru partur af ferlinu. Áhættan er ekki hættuleg þátttakendum þar sem 

aðstæður eru ávallt undir stjórn leiðbeinanda. Áhættan er falin í því að þátttakendur þurfa 

hugsanlega að stíga út fyrir sinn þægindahring til að ná að leysa verkefnið. Óvissan kemur inn 

í verkefnið með þeim hætti að niðurstaða verkefnisins byggir alfarið á þátttakendum 

ævintýranámsins. Þátttakendur hafa þannig meiri stjórn á verkefninu en í útinámi.  Eftir að 

þátttakendur hafa lokið við verkefni á vettvangi á sér stað ígrundun eða endurlit (e.debrief). Í 

ígrundun horfa þátttakendur aftur til baka á reynsluna og skoða hvaða lærdóm þau draga af 

reynslunni. Þessi reynsla er persónubundin og getur lærdómurinn verið mismunandi á milli 

þátttakenda. Einn einstaklingur kann að draga lærdóm af því hvernig ber að tryggja öryggi 

sitt í fjallgöngum á meðan annar dró lærdóm af mikilvægi samvinnu á milli þátttakenda 

(Stuhr, Sutherland, Ressler og Ortiz-Stuhr, 2016a). Námið sem þátttakendur draga úr 

reynslu ævintýranáms er ekki endilega bara reynslan sjálf heldur þroskinn sem átti sér stað í 

ferlinu. Sem dæmi má taka að markmið leiðbeinenda er ekki að kenna þátttakendum að 

byggja skýli, kveikja eld og elda mat yfir opnum eldi heldur að kenna þátttakendum að vinna 

betur saman og efla jákvæðari samskipti innan hópsins. Að því sögðu er ígrundun mikilvægur 

þáttur af reynslunni því án hennar geta þátttakendur ekki áttað sig á raunverulegu markmiði 

ferlisins (Stuhr o.fl., 2018). Rannsóknir sýna að íþróttakennarar hafa nýtt sér hugmyndafræði 

úti- og ævintýranáms til að efla samvinnu og jákvæð samskipti á meðal nemendahópa 

(Nguyen, 2015).  

Ævintýranám á að vera sett þannig upp að þátttakendur fá tækifæri til að uppgötva nýja 

hæfileika í ferlinu sjálfu. Dewey vildi meina að þekking væri félagslegt ferli sem væri flæðandi 

án takmarka. Ævintýranám er því flæðandi þar sem samfella (e. continuity) er á milli 

verkefna. Nám á sér stað með virkni þátttakenda og ígrundun þeirra á meðan og eftir að 

ferlið á sér stað. Reynslunám sem er kjarni ævintýra náms gefur nemendum tækifæri á að 

vera í beinum tengslum við umhverfi sitt og við aðra jafningja. Leiðbeinendur í ævintýranámi 

velja verkefni eftir því hvaða þætti hann ætlar að styrkja hjá þátttakendum og stýrir þeim í 

ígrundun sinni. Markviss vinna leiðbeinanda getur komið því til leiðar að þátttakendur ná að 

yfirfæra reynslu sína af ævintýranámi yfir á annan vettvang í sínu lífi (Stuhr o.fl., 2016a). Til 

að draga saman skilgreiningu hugtaksins er ævintýranám kennsluaðferð sem leggur áherslu á 

heildræna nálgun þar sem þátttakendur eru miðpunktur athyglinnar. Markmiðið er ekki að 

nemendur nái ákveðnum orðafjölda í lestri eða séu á ákveðnum stað í algebrunni heldur 

þeirra eigin persónu og félagslegi þroski. Leiðbeinendur/kennarar ná þessu markmiði með að 

setja þátttakendum fyrir verkefni þar sem stjórnin er í höndum þeirra sem glíma við það. 
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Verkefnin eru mismunandi eftir markmiðum leiðbeinenda og geta verið ísbrjótar til að 

láta nýja hópa kynnast betur, samvinnuleikir til að efla samvinnuhæfni þátttakenda, verkefni 

sem tengjast trausti og úrlausn vandamála til að efla samvinnu og jákvæð samskipti. 

Leiðbeinandi setur hópnum verkefnið fyrir og stígur til hliðar. Hópurinn tekur svo 

stjórnina og vinnur saman að því að leysa verkefnið. Eftir að verkefninu er lokið þarf 

hópurinn að staldra við og líta til baka. Hópurinn þarf að ígrunda reynsluna og með 

ígrunduninni hjálpar leiðbeinandi þátttakendum að finna og draga til sín lærdóminn sem 

reynslan veitti þeim. Þegar ævintýranámi er beitt rétt þá geta leiðbeinendur styrkt 

fjölbreytta styrkleika hjá einstaklingum. Rannsóknir hafa einnig bent til þess að með 

markvissri notkun á ævintýranámi hafa leiðbeinendur náð að nota ferlið sem forvörn fyrir 

einelti á meðal hópa (Stuhr, Sutherland, Ressler og Ortiz-Stuhr, 2016b). 

3.2.1 Ávinningur þátttakenda 

Ávinningur ævintýranáms fyrir þátttakendur er að vissu leyti þeir sá sami og í útinámi en á 

sama tíma öðruvísi. Þátttakendur í ævintýranámi hafa sýnt fram á aukið sjálfstraust, aukna 

félagsfærni og lausnarmiðaða hugsun. Námið á sér stað innra með einstaklingum og þó að 

reynslan verði til af ytri áhrifavöldum er niðurstaðan eitthvað sem kemur innan frá 

(Baştemur, 2019). Fræðimenn hafa bent á að ævintýranám hefur ekki aðeins áhrif á 

persónulegan þroska þátttakenda heldur einnig á félagslegan þroska. Þátttakendur hafa 

aukið hæfni á ýmsum sviðum við þátttöku og má þar nefna aukna leiðtogahæfni, þolinmæði 

og samvinnu. Þátttakendur hafa sýnt ævintýranámi meiri áhuga og er það talið stafa af því að 

þátttakendum finnst námsaðferðin ekki aðeins merkingarbærari heldur einnig skemmtilegri 

(Stuhr, Sutherland, Ressler og Ortiz-Stuhr, 2015). Ævintýranám er einnig vettvangur þar sem 

þátttakendur fara í lengri ferðir með leiðbeinendum eins og hálandaferðir eða útilegur. Í 

þessum ferðum læra nemendur að meta hættuna í umhverfinu undir handleiðslu 

leiðbeinanda. Rannsóknir á samskonar ferðum hafa sýnt að nemendur hafa lært að yfirstíga 

ótta og kvíða við áskoranir og þroskað hæfni sína til að stunda lausnarmiðaða og sjálfstæða 

hugsun við úrlausn verkefna (McNatty, 2016). 

Í samfélagi sem er síbreytilegt og flæðandi með margvíslegum flóknum vandamálum til 

að takast á við eru fræðimenn á því máli að lausnarmiðuð hugsun sé hæfni sem þurfi að 

kenna nemendum. Þegar að nemendur taka þátt í ævintýranámi fá þeir tækifæri til að efla 

þessa hæfni hjá sjálfum sér með því að leysa vandamál í samvinnu með jafningjum. Þessi 

vandamál sem hópar leysa og styrkir lausnarmiðaða hugsun þeirra hefur áhrif á persónu- og 

félagslegan þroska þátttakenda. Rannsókn sem gerð var á nemendum á grunnskólastigi 

skoðaði mun á milli tveggja hópa nemenda. Annar hópurinn var í eina önn í skipulögðu 

ævintýranámi með leiðbeinanda til að efla lausnarmiðaða hugsun nemenda, á meðan hinn 
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hópurinn fékk formlegri kennslu á lausnarmiðaðri hugsun í kennslustofu. Niðurstöðurnar 

voru að hópurinn sem tók þátt í ævintýranámi sýndi fram á mikinn þroska í lausnarmiðaðri 

hugsun samanborið við hópinn sem fékk hefðbundnari kennslu. Ævintýranám getur þess 

vegna leitt til fjölbreyttrar hæfni sem nýtist nemendum í framtíðinni hvort sem um er að 

ræða persónu- eða félagslegan þroska. Námsaðferðir sem nýta hugmyndafræði úti-og 

ævintýranáms geta haft bein áhrif á lausnarmiðaða hugsun þátttakenda (Collins, Sibthorp og 

Gookin, 2016).  

Rannsókn sem skoðaði hvað nemendum í ævintýranámi fannst um námsaðferðina sýndi 

að nemendur kunnu að meta námsgreinar betur eftir ferlið. Metnaður þeirra, í þessu tilfelli, 

jókst í íþróttum vegna þess að nemendur fundu fyrir merkingarbærum árangri í náminu og 

fannst skemmtilegt að taka þátt í kennslustundinni. Með heimildum sem þessum er hægt að 

færa rök fyrir því að með markvissri notkun á ævintýranámi geta leiðbeinendur aukið 

vellíðan nemenda í kennslustundum. Af 94 þátttakendum rannsóknarinnar voru aðeins tveir 

sem tengdu ekki við notagildi ævintýranáms og töldu það ekki hafa góð áhrif á sig (Stuhr o.fl., 

2015).  Þegar að nám sem einstaklingar eru að takast á við er þeirra eigin þroski er mikilvægt 

að nemendur líti aftur á reynsluna og er þess vegna er ígrundun stór partur af ævintýranámi. 

Framkvæmd verkefnisins var aðeins ein af mörgum leiðum til þess að koma nemendum 

á þann stað að þeir geti þroskast annars vegar persónulega og hins vegar félagslega (Stuhr 

o.fl., 2018). 

Með markvissri nýtingu leiðbeinenda á ævintýranámi geta einstaklingar þroskast 

persónu- og félagslega. Þátttakendur í ævintýranámi hafa sýnt fram á aukna samkskipta- og 

samvinnuhæfni, þolinmæði, félagsfærni, lausnarmiðaða hugsun og minni kvíða fyrir krefjandi 

verkefnum. (Collins o.fl., 2016; Stuhr, 2015; Stuhr, 2018). Markmið frístundaleiðbeinandans 

er að efla þroska barna og unglinga sem sækja starf hans. Hægt er að taka dæmi um að 

leiðbeinandi setji sér það markmið að efla jákvæð samskipti og samvinnu innan hóps af 

nemendum. Ævintýranám getur verið honum dýrmætt verkfæri til að hafa í beltinu þegar 

hann hannar verkefni sitt.  

Í þessum kafla hefur höfundur skilgreint úti- og ævintýranám og ávinning 

námsaðferðanna fyrir þátttakendur. Í næsta kafla mun höfundur fjalla um það hvernig 

ávinningur þátttakenda sem þeir taka með sér úr úti- og ævintýranámi geti nýst þeim í 

framtíðinni og hvernig þetta nám getur styrkt samfélag framtíðarinnar. 
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4 Ævintýranám, gagnrýni og framþróun 

Þrátt fyrir þá mörgu kosti ævintýranáms sem lýst var í köflunum hér á undan þá hafa verið 

fræðimenn sem gagnrýna námsaðferðina. Gagnrýni þeirra snýr að ákveðnum lykilþáttum 

ævintýranáms. Í bók sinni Adventurous learning A Pedagogy for a changing world koma 

Simon Beames og Mike Brown (2016) inn á þær takmarkanir sem eru á ævintýranámi 

nútímans. Gagnrýni þeirra einblínir á hvað það er lögð mikil áhersla á áhættu (e.risk) í 

ævintýranámi og hvernig sú áhersla getur í stað þess að hafa eftirsótt áhrif á persónulegan 

og félagslegan þroska komið í veg fyrir að nám eigi sér í raun og veru stað í ferlinu. Þessi kafli 

er þess vegna yfirlit á þá gagnrýni sem Beames og Brown setja fram og í hvaða átt þeir telja 

ævintýranám vera að stefna í samfélagi nútímans. Þessa nýju nálgun nefna þeir ævintýralegt 

nám (e. adventurous learning) og mun höfundur einnig fjalla um hvað ævintýralegt nám er 

og hvernig hægt er að nýta ákveðin gildi ævintýralegs náms til að byggja upp námsaðferð 

sem dregur úr neikvæðum þáttum sem geta komið í veg fyrir nám þátttakenda.  

 

4.1 Gagnrýni á ævintýranám 

Þrátt fyrir þá mörgu kosti ævintýranáms sem lýst var í köflunum hér á undan þá hafa verið 

fræðimenn sem gagnrýna námsaðferðina. Í bók sinni Adventurous learning A Pedagogy for a 

changing world koma Simon Beames og Mike Brown (2016) inn á þá ókosti sem til staðar eru 

í ævintýranámi nútímans. Gagnrýni þeirra byggir á þremur þáttum sem þeir telja að hafi 

skaðleg áhrif á ævintýranám og upplifun þátttakenda á ferlinu. Þessir þættir eru áhætta, 

neytendamiðuð stefna og það sem þeir kalla „Mcdonaldization“. Þessir þættir geta hindrað 

að eftirsóttum persónulegum og félagslegum þroska verði náð í ferlinu. 

Til þess að skilja gagnrýnina á ævintýranám er nauðsynlegt að horfa á orðið „ævintýri“ og 

hvað það þýðir. Það eru til margar útskýringar á ævintýri og eru þær skilgreiningar 

mismunandi eftir áratugum og menningu samfélaga. Einfaldasta skilgreining orðsins kemur 

hugsanlega frá Oxford orðabókinni (e.d.) þar sem ævintýri er skilgreint sem óvenjuleg, 

spennandi eða hættuleg atburðarás reynslu/upplifana. Miðað við þessa skilgreiningu á 

orðinu er strax hægt að sjá hvers vegna það er talið nauðsynlegt að áhætta sé viðloðandi í 

ævintýranámi. Hættulegt og spennandi eru orð sem eru nátengd orðinu áhætta og býður 

upp á þá hugsun að til að bjóða upp á raunverulega reynslu sem teljast má ævintýranám 

verði þátttakendur að upplifa sig í ákveðinni áhættu þegar þeir glíma við verkefnin. 

Hvers vegna hefur áhætta neikvæð áhrif á ævintýranám? Vegna þeirra ranghugmyndar 

að áhætta verði að vera partur af ævintýranámi þá koma Beames og Brown (2016) inn á það 
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í bók sinni. Í formála bókarinnar lýsir höfundurinn James Raffan slysi sem átti sér stað í 

námsferð í Kanda á 8.áratug síðustu aldar. Í þeirri ferð fóru leiðbeinendur með nemendur í 

ferð þar sem hópurinn sigldi á kanóum niður á í Kanda líkt og forfeður þeirra gerðu á öldum 

áður. Þetta „ævintýri“ átti að hafa þau áhrif að nemendurnir (sem voru aðeins karlkyns) 

upplifðu raunverulega erfiðleika og áhættur með því markmiði að verða „alvöru menn“. 

Þessi ferð var svo sannarlega áhættusöm vegna þess að í ferðinni varð hörmulegt slys 

þar sem 12 nemendur og einn leiðbeinandi létu lífið. Vegna þess að áhætta er talin vera 

svona stór partur af ferlinu þarf að tryggja það að nemendur séu aldrei í raunverulegri hættu 

á að slasast og er það gert mjög vel. Á Íslandi eru nokkrir staðir þar sem einstaklingar geta 

leitað uppi það sem talist gæti ævintýri, þ.á.m. eru Adrenalín garðurinn (rétt hjá 

Nesjavallavirkjun) og River rafting. Adrenalíngarðurinn er í hnotskurn þrautabraut sem 

staðsett er upp í loftinu og er oft talað um sem High rope course í öðrum löndum. 

Beames og Brown (2016) nefna sams konar þrautabrautir sérstaklega í bók sinni sem 

dæmi um viðfangsefni sem ranglega er flokkað sem ævintýranám þar sem þátttakendur 

skora á sjálfa sig til að taka þátt og klára ákveðnar þrautir sem fela í sér líkamlega og 

tilfinningalega áhættu og við lok þrautanna fá þátttakendur ákveðinn ávinning af náminu. 

Vegna þess að tryggja þarf öryggi þátttakenda er ekki hægt að gefa þeim tækifæri á að hafa 

áhrif á ferlið. Viðfangsefnið er undir stjórn sérfræðings sem er ræður einu og öllu sem hefur 

slæm áhrif á raunveruleg gildi ævintýranáms.  

Annar þátturinn sem Beames og Brown (2016) gagnrýna í ævintýranámi er að ferlið er 

orðið of neytendamiðað (e. commodification). Markmið fyrirtækja sem bjóða upp á 

„ævintýranám“ er að skila hagnaði og þess vegna er ferli þeirra orðið of neytendamiðað. 

Allskyns varningur er til sölu og starfsmenn eru allir sérfræðingar í viðfangsefni fyrirtækisins. 

Þegar sérfræðingar taka að sér hlutverk leiðtoga í hópnum er leiðbeinandi/kennarinn 

útilokaður. Þátttakendurnir eru orðnir viðskiptavinir og getur það haft slæm áhrif á markmið 

námsins.  

Þriðji þátturinn er Mcdonaldization sem er bæði tengt því að ævintýranám er of 

neytendamiðað og mikil áhersla er lögð á áhættu. Mcdonaldization á við að stefna fyrirtækja 

er að upplifun þátttakenda eða viðskiptavina verður að vera góð og eins fyrir alla. 

Starfsmenn eru brosandi og taka vel á móti viðskiptavinum og ferlið er línulaga. Reynslan er í 

raun ferðalag frá A til B, án allra krókaleiða fyrir þátttakendur, vegna þess að ferlið er ekki 

undir þeirra stjórn. 

Það sem fylgir gagnrýni Beames og Brown er annars konar nálgun á ævintýranám sem 

þeir nefna ævintýralegt nám. Ferlið byggir á fjórum víddum sem þeir telja að undirstriki 

jákvæða kosti ævintýranáms. 
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4.2 Ævintýralegt nám 

Það sem fylgir gagnrýni Beames og Brown (2016) á ævintýranámi er framsetning á nýrri 

námsaðferð eða nálgun sem byggir á góðum grunni ævintýranáms en á sama tíma leggur til 

hliðar neikvæða áhrifavalda. 

Þessa námsaðferð kalla Beames og Brown ævintýralegt nám í stað ævintýranáms þar 

sem þeir telja hugtakinu ævintýranám fylgja of mikill farangur. Beames og Brown eru báðir 

sammála um það að ekki á að kenna nemendum að verða framúrskarandi í að lesa námsefni 

síendurtekið og fyrir vikið vera framúrskarandi í að taka próf. Það þarf hins vegar einhvern 

veginn að undirbúa nemendur undir breytilegan veruleika nútímasamfélags. Tökum sem 

dæmi 2020 og berum það saman við 1980, nýjungar samfélagins eru mun hraðari og meiri í 

dag en 1980. 

Einstaklingar í hverju samfélagi hafa aðgang að mun meiri upplýsingum, skoðunum, 

myndefni og fréttum en foreldrar þeirra. Heimurinn í dag þarf í sameiningu að takast á við 

vandamál sem eru búin til af kynslóðunum sem komu á undan líkt og með gróðurhúsaáhrifin 

sem hafa áhrif á náttúrulíf Jarðarinnar (Beames og Brown, 2016). Þessi vandamál er ekki 

hægt að undirbúa nemendur fyrir með hefðbundinni stærðfræðikennslu, þar sem nemendur 

leysa jöfnu um það hvað þarf mikla steypu til að reisa einbýlishús. Þessi vandamál sem hrjá 

nútímasamfélög hafa aldrei verið kynnt fyrir mannkyninu áður. Það sem Beames og Brown 

(2016) leggja til er að með ævintýralegu námi sé hægt að undirbúa nemendur betur fyrir 

framtíðina með því að kenna þeim gildi eins og samvinnu, skapandi og gagnrýna hugsun og 

samskiptahæfni.  

Þessi gildi eru verkfæri sem munu nýtast nemendum í að takast á við vandamál hins 

flæðandi og síbreytilega samfélags. Hægt er að taka dæmi um ástand heimsins í dag þegar 

þessi kafli er skrifaður. Heimsfaraldur sem átti uppruna sinn í Kína herjar nú á alla 

heimsbyggðina og kemur í veg fyrir að einstaklingar geta hagað lífi sínu á eðlilegan hátt. 

Hversu miklar líkur eru á því að einstaklingarnir sem munu leysa þetta vandamál 

heimsbyggðarinnar búi yfir áðurnefndum gildum og verkfærum sem nefnd voru hér á 

undan? Samkvæmt Beames og Brown er það nánast öruggt að krefjandi vandamálum sem 

þessum verði að mæta með hugsunarhætti sem byggir á samvinnu, skapandi og gagnrýna 

hugsun og samskiptahæfni (Beames og Brown, 2016). 

Til að ná áðurnefndum markmiðum, að nemendur temji sér gildi samvinnu, samskipta, 

skapandi og gagnrýnnar hugsunar í framtíðinni, þarf að endurhugsa ævintýranám og draga 

úr áherslunni á áhættu, neytendamiðaða stefnu og Mcdonaldization. Beames og Brown 

leggja til ævintýralegt nám sem tekur á jákvæðum þáttum ævintýranáms og byggir á fjórum 

víddum sem auka áhrifin sem þátttakendur hafa á ferlið og áhrifin sem ferlið hefur á 

þátttakendur. Með ævintýralegu námi leggja þeir áhersluna á að leggja áhættu til hliðar og 
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byggja námsaðferðina á fjórum víddum sem þeir telja styðja við markmið raunverulegs 

ævintýranáms. Þær víddir eru óvissa (e.Uncertainty), stjórn eða virk þátttaka og ábyrgð (e. 

Agency and responsibility), raunverulegar aðstæður (e.Authenticity) og hæfni í gegnum 

áskoranir (e. Mastery through challenge). Beames og Brown (2016) lögðu áherslu á það að 

allar þessar víddir væru til staðar í ævintýralegu námi í mismiklu magni þó, allt eftir reynslu 

nemendanna sem takast á við þær. Víddirnar er hægt að kortleggja í hverri reynslu fyrir sig 

t.d á skalanum 1-10. 

 

4.2.1 Raunverulegar aðstæður (e. Authenticity ) 

Þessi vídd vísar til þeirra fræða sem Beames og Brown (2016) benda á í bók sinni og leggja til 

að í reynslumiðuðu námi, eins og ævintýralegu námi þurfa upplifanir að eiga sér stað í 

aðstæðum sem snúa að daglegu lífi nemenda. Heiti víddarinnar vísar þess vegna ekki 

endilega til aðstæðna eða vettvangs sem námið á sér stað á heldur hvert markmið 

víddarinnar er. Að nemendur geti yfirfært reynsluna úr ævintýralegu námi yfir í 

raunverulegar aðstæður sem nemendur kunna að kljást við í sínu daglega lífi. Þessi vídd 

snertir á gagnrýni Beames og Brown á ævintýranámi þar sem ekki mikið er um raunverulegar 

aðstæður í þrautabrautum eða þar sem nemendur þurfa að byggja fleka. 

Reynsluna er erfitt að færa yfir á daglegt líf nemenda og tengja nemendur minna við 

þess konar verkefni þó að verkefnið kunni að vera spennandi og ánægjulegt fyrir nemendur. 

Víddin setur reynslu námsins í samhengi við daglegt líf nemenda bæði hvað varðar samfélag 

þeirra og umhverfi. Verkefni ævintýralegs nám eiga út frá þessari vídd að snúa að því að 

nemendur eiga auðveldara með að færa þekkingu og hæfni verkefna yfir á sitt daglegt líf 

(Beames og Brown, 2016). Verkefni sem snúa að sögu samfélaga, t.d. þar sem nemendur 

kanna sögu ákveðinna landmerkja eða einstaklinga tengja þess vegna nemendur betur við 

eigið umhverfi en áðurnefnt verkefni þar sem nemendur byggja fleka. 

4.2.2 Virk þátttaka og ábyrgð (e.  Agency and responsibility) 

Virk þátttaka og ábyrgð er vídd sem leggur áherslu á þátttöku nemenda í ævintýralegu námi. 

Beames og Brown (2016) gagnrýna að stefna ævintýranáms í dag er þannig að virk þátttaka 

nemenda er lítil og nemendur fá að taka litla ábyrgð á eigin ákvörðunum. Vegna þess hvernig 

ævintýranám er sett upp, þar sem nemendur fara í þrautabrautir eða aðra viðburði sem eiga 

að vera áhættusamir, neyðast leiðbeinendur til að draga úr virkri þátttöku og ábyrgð 

nemenda til að tryggja öryggi þeirra. Það er áherslan sem þarf að lagfæra hjá ævintýralegu 

námi samkvæmt Beames og Brown. Með þessari vídd geta leiðbeinendur þroskað sjálfsstjórn 

(e.autonomy) nemenda og reynslan verður merkingarbærari þegar nemendur finna að þeirra 

álit og aðgerðir hafa áhrif á reynsluna. Með að beita þessari vídd í ævintýralegu námi leggja 
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leiðbeinendur einnig traust á herðar nemenda og gefa þeim tækifæri til að leysa verkefni 

ferlisins á eigin spýtur í samstarfi með jafningjum. Með þessari vídd hlúa leiðbeinendur að 

þroska nemenda, nemendum finnst þeir hafa meiri stjórn á aðstæðum og taka ábyrgð á 

gerðum sínum. Þannig upplifa þeir ævintýralega námið sem merkingabærara og kunna að 

meta reynsluna betur. Leiðbeinendur ættu þess vegna eftir bestu getu að reyna að hanna 

verkefni sín með það í huga að efla virka þátttöku og ábyrgð nemenda. 

4.2.3 Óvissa (e. Uncertainty) 

Beames og Brown (2016)  vísa til óvissu sem einnar af víddunum í ævintýralegu námi. Óvissa 

er þáttur sem hefur áhrif á ferlið út frá áhuga nemenda á verkefnum ævintýralega námsins. 

Óvissa er ein af grunnstoðum ævintýranáms en hefur þurft að hörfa vegna áherslu 

ævintýranáms á áhættu. Óvissa heimilar nemendum að taka þátt í verkefnum á þeim 

forsendum að þeir vita ekki hvert ferlið fer með þá eða á hvaða stað það mun enda. Í þeim 

hraða og flæðandi heimi sem nútíma samfélag er telja fræðimenn það mikilvægt að 

nemendur ævintýralegs náms upplifi óvissu í verkefnum, það ýti það undir skapandi hugsun 

hjá nemendum. Grunnspurning leiðbeinenda sem vilja flétta óvissu inn í ferlið er ekki hver er 

lausnin heldur hvernig komust við að lausninni. Þegar óvissa er ekki til staðar er hætta á að 

nemendum finnist verkefnin óspennandi og leiðinleg, á meðan að of mikil óvissa getur leitt 

til þess að verkefni verða of krefjandi og nemendur gefist upp (Beames og Brown, 2016) 

Víddin hefur þau áhrif á nemendur að þeir hægja á sér og horfa á vandamál með 

gagnrýnni augum til að komast að úrlausn þess. Óvissa skorar á nemendur til að takast á við 

verkefni ævintýralegs náms með skapandi og gagnrýnni hugsun, ímyndunarafli og nýsköpun. 

Líkt og með víddirnar sem nefndar hafa verið hér á undan er þessi vídd alltaf til staðar í 

ævintýralegu námi en í mismiklu magni. Gott ævintýralegt nám er með jafnvægi á milli allra 

vídda til að ná settum markmiðum leiðbeinenda (Beames og Brown, 2016).  

4.2.4 Hæfni í gegnum áskorun (e.  Mastery through challenge) 

Áskorun er eitthvað sem er rétt fyrir utan getu eða hæfni einstaklinga og krefst einbeitingar, 

hæfni og þrautseigju til að ná. Beames og Brown (2016) lögðu til að áskorun í ævintýralegu 

námi væri til að efla ákveðna hæfni meðal nemenda. Áskoranir heimila einstaklingum að 

nota virka þátttöku og ábyrgð til að taka upplýstar og gagnrýnar ákvarðanir um úrlausn 

þeirra. 

Áskoranir eiga að vera krefjandi en ekki áhættusamar þar sem einstaklingar gætu slasast. 

Í áskorunum sem eru áhættusamar er ramminn svo lítill að nemendur hafa lítil sem engin 

tækifæri til að prófa sig áfram. Ævintýralegt nám skorar á nemendur á viðeigandi hátt og 

veitir þeim tækifæri til að nýta eigin sjálfsstjórn við úrlausn verkefna. Nemendur finna fyrir 
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meiri innri hvatningu þegar þeir fá að stjórna úrlausn verkefna sjálfir og taka ábyrgð á eigin 

aðgerðum. Með réttri nýtingu á þessari vídd eru leiðbeinendur að bjóða nemendum að 

takast á við áskoranir sem leiða til þroska nemenda. Nemendur stjórna ferðinni og eigin 

þátttöku og við það að yfirstíga áskorunina taka þeir úr ferlinu hæfni sem nýtist þeim í 

raunverulegum aðstæðum (Beames og Brown, 2016). 

4.3 Samhengi og framhald 

Í undanförnum köflum hefur höfundur greint frá fræðilegum rökstuðningi sínum af 

kynningarvef fyrir leiðbeinendur. Kaflarnir hafa fjallað um reynslumiðað nám, úti- og 

ævintýranám, ávinning fyrir þátttakendur úti- og ævintýranáms og svo að lokum gagnrýni 

sem fræðimenn hafa sett á ævintýranám. Fræðilegur rökstuðningur höfundar á efni vefsins 

má líta á sem þungamiðju þessarar greinargerðar en á sama tíma kynning á því efni sem 

höfundur ætlar að hafa á kynningarvefnum. Framhald rirgerðarinnar verða kaflar þar sem 

höfundur mun kynna hagnýt verkfæri sem lesendur vefsins munu geta kannað til að styðja 

sig við í hönnun eigin verkefna. Þar sem kynningarvefurinn er heimasíða munu verkfærin 

sem höfundur mælir með vera með hlekkjum sem lesendur geta skoðað hvenær sem er og 

nýtt sér í vinnu sinni með börnum og unglingum. Í lokin mun höfundur gera samantekt á 

verkefninu og kynna framsetningu kynningarvefsins.  
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5 Hagnýt verkfæri 

Þessi kafli er yfirlit yfir þau verkefni og verkfæri sem höfundur mælir með að lesendur 

kynningarvefsins kanni. Verkefnin er annað hvort hægt að taka og nota með hópum 

leiðbeinanda eða nýta sem grunn þegar leiðbeinandi býr til sín eigin verkefni. Þessi verkefni 

og verkfæri eru hugmyndabankar sem höfundur hefur notað mikið sem grunn að sértækum 

verkefnum sem hann hefur hannað fyrir mismunandi hópa. Inn á þessum mismunandi 

hugmyndabönkum er hægt að finna einstaka samvinnu- og samskipta leiki eða stærri 

verkefni sem leiðbeinendur hafa leitt hópa í gegnum. Markmið höfundar er að safna saman 

allskyns verkefnum og verkfærum á sama stað til að auðvelda lesendum leit sína að 

verkefnum og fróðleik. Í þessum kafla ætlar höfundur ekki að rita niður hvert einasta 

verkefni sem fellur undir hvern stað. Heldur er þessi kafli yfirlit yfir þau verkfæri og verkefni 

sem er að finna á heimasíðu höfundar sem lesendur geta borið saman við eigin hugmyndir. 

5.1 Verkefnakista MÚÚ 

Inn á heimasíðu Miðstöðvar útináms og útivistar er að finna fjölda verkefna sem tengjast 

útinámi. Verkefnum hefur verið safnað saman úr mörgum áttum og nýtast vel fyrir 

leiðbeinendur, kennara og aðra leiðtoga sem vilja skoða hvað aðrir hafa verið að gera með 

sínum hópum. Verkefnin koma úr smiðju Náttúruskóla Reykjavíkur, Miðstöðvar útináms og 

útivistar, Erasmus+ verkefnum og fjölda einstaklinga sem hafa sent inn verkefni (Miðstöð 

auðvelt er fyrir leiðbeinendur að þrengja leitina nákvæmilega niður í það sem þeir eru að 

leita að.  

5.2  Útikennsla.is 

Líkt og nafnið gefur til kynna er útikennsla.is heimasíða sem sett var upp samhliða bókinni 

útikennsla. 

Markmið heimasíðunnar er að safna saman verkefnum og hugmyndum sem snúa að 

útikennslu og útinámi á Íslandi í þeirri von um að styrkja útinám í skólum hér á landi 

(Útikennsla.is, 2014). Inn á síðunni geta lesendur bæði fundið staka leiki og stærri verkefni 

sem henta vel með ýmsum aldurshópum. Einnig er þar að finna fræðilegt efni ef lesendur 

leita eftir því að dýpka skilning sinn á fræðunum á bakvið heimasíðuna. Líkt og með 

verkefnakistu Miðstöðvar útináms og útivistar telur höfundur mikilvægt að lesendur 

kynningarvefsins hafi tækifæri til að spegla eigin verkefni við hugmyndir annarra. 



 

31 

5.3  Dagskrárvefur skátanna 

Eins og kemur fram á vefsíðu skátanna er dagskrárvefur þeirra ein af grunnstoðunum í 

farsælu starfi skátaforingjans (Skátarnir, e.d.). Inn á vefsíðu skátanna hefur verið safnað 

saman fjölmörgum verkefnum sem þeir hafa haldið fyrir skátana í gegnum árin. 

Fróðleiksmolar, hagnýt ráð og uppsett verkefni með skref fyrir skref leiðbeiningum er 

meðal þess það sem lesendur geta fundið á þessari síðu. Á þessari vefsíðu geta lesendur 

annað hvort fundið skemmtileg verkefni til að takast á við með hópnum sínum eða fengið 

innblástur frá öðrum. 

5.4  Aðferðir til að ígrunda 

Í kaflanum „Að læra af reynslunni“ fór höfundur yfir mikilvægi ígrundunar í reynslumiðuðu 

námi. Á kynningarvefnum ætlar höfundur að láta fylgja mismunandi leiðbeiningar hvernig 

hægt er að ígrunda með hópum. Mismunandi aðferðir um ígrundun eftir stærð hópa og aldri. 

Einnig verða þar leiðbeiningar um hvernig hægt er að ígrunda með hóp og hvernig hægt 

er að láta einstaklinga ígrunda eina. Höfundur hefur safnað að sér ýmsum aðferðum auk 

myndbands sem hann telur draga notagildi ígrundunar frekar vel saman.  

5.5  Einstaklingar innan jafningjahópa 

Rannsóknir benda til þess að líðan nemenda í jafningjahópum hefur mikil áhrif á vellíðan 

þeirra almennt. Þessi jafningjatengsl geta verið mikilvægar vísbendingar um það hvernig 

félagsfærni einstaklinga á eftir að þroskast. Bandarísk rannsókn hefur sýnt fram á það að 

55% barna standa að meðallagi vel innan hópsins, 15% barna eru vinsæl, 15% barna er 

hafnað af hópnum og 15% barna eru týnd í hópnum (Vanda Sigurgeirsdóttir, e.d.). Þessa 

tölfræði telur höfundur mikilvæga fyrir leiðbeinendur til að þeir geti kortlagt hvernig 

hópurinn stendur. Á kynningarvefnum mun höfundur láta fylgja líkan og stutta umsögn um 

hvern hóp fyrir sig. 

5.6  Kynningarvefurinn í framtíðinni 

Verfærin sem talinn eru hér að ofan eru ekki tæmandi listi heldur er framtíðarsýn höfundar 

að kynningarvefurinn verði lifandi samstarfsverkefni ýmissa fagaðila. Rafræn framsetning 

vefsins felur í sér marga kosti í sér m.a. þamm kost að fyrsta útgáfa hans þarf ekki  að verða 

sú síðasta. 

Með aukinni reynslu leiðbeinenda á úti- og ævintýranámi geta mismunandi aðilar sett sín 

verkefni og hugmyndir inn á vefinn. Markmið höfundar með kynningarvefnum er að ýmsir 

fagaðilar haldi áfram að bæta inn verkefnum og efli þannig þekkingu leiðbeinanda á úti- og 

ævintýranámi. 
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6 Lokaorð 

Þessi greinargerð hefur veitt fræðilegan rökstuðning fyrir því hvers vegna höfundur telur 

mikilvægt að ráðast í þá vinnu að búa til kynningarvef fyrir leiðbeinendur og aðra leiðtoga í 

frístundastarfi með börnum og unglingum. Það er markmið höfundar að halda heimasíðu 

sinni lifandi og í framtíðinni verður hún stór hugmyndabanki mismunandi fagaðila. Þangað 

geta kennarar, frístundaleiðbeinendur, þjálfarar, skátaforingjar og aðrir leiðtogar í starfi með 

nemendum leitað til að fá innblástur fyrir eigin vinnu. Úti- og ævintýranám hefur þann 

eiginleika að geta undirbúið nemendur fyrir framtíðina og að mæta kröfum samfélagsins. 

Ávinningur getur verið mikill fyrir þátttakendur og getur bæði verið námslegur en einnig 

félagslegur. Námslegur ávinningur nemenda er m.a.  bætt frammistaða í námi, betri hæfni til 

að yfirfæra þekkingu úr reynslunámi í daglegt líf og aukinn metnaður fyrir námsgreinum sem 

leggja áherslu á þessar námsaðferðir (Becker o.fl., 2017). Félagslegur ávinningur kann að 

vera það sem markhópur kynningarvefsins mun leggja áherslu á. Becker o.fl. (2017) lögðu 

fram að félagslegur ávinningur námsaferðanna væri m.a. aukið sjálfstraust, félagsfærni, betri 

sjálfsmynd og að einstaklingar sem eru virkir í útinámi mynda traustari sambönd við aðra 

jafningja.  

Þrátt fyrir það að Beames og Brown (2016) hafi gagnrýnt ævintýranám fyrir að leggja of 

mikla áherslu á áhættu og að það gæti í raun komið í veg fyrir nám þá hafa rannsóknir samt 

sýnt fram á jákvæð áhrif á þátttakendur. Það er trú höfundar að með lestri vefsins öðlist 

lesendur þekkingu og hæfni til að átta sig á hættunum sem leynast ef maður heldur ekki rétt 

á spöðunum. Ef að leiðbeinendur ná að flétta saman jákvæða þætti ævintýralegs náms við 

eigið starf er mögulegt að þeir nái nýjum hæðum í að skapa tækifæri fyrir nemendur til að 

þroskast. Með markvissri notkun leiðbeinenda á ævintýranámi geta þeir veitt nemendum 

vettvang og tækifæri til að þroskast persónulega og félagslega. Ávinningurinn sem nemendur 

fengju úr þeim þroska gætu verið margvíslegir, m.a. aukin samkskipta- og samvinnuhæfni, 

þolinmæði, félagsfærni, lausnarmiðuð hugsun og minni kvíði fyrir krefjandi verkefnum. 

(Collins o.fl., 2016; Stuhr, 2015; Stuhr, 2018). 

Ég sem höfundur er stoltur af þessu verkefni og þeirri upplifun að sökkva mér á bólakaf í 

þá vinnu að útbúa kynningarvef fyrir „kollega” mína á sviði frístunda með börnum og 

unglingum. Ég vona að með því að gera afurð mína rafræna verði hægt að uppfæra hana eftir 

því sem fræðin þróast áfram og við uppgötvum nýja hluti um úti- og ævintýranám. 

Frístundaleiðbeinendur framtíðarinnar geta bætt sínum verkefnum inn og gagnrýnt þau 

verkefni sem við vorum að vinna með. Það er von að úti- og ævintýranám eigi eftir að 
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styrkjast á komandi árum með fjölda fagaðila sem útskrifast á hverju ári og hefja störf með 

börnum og unglingum. Þetta verkefni mitt átti aldrei að finna upp hjólið eða vera 

brautryðjandi á sviði Tómstunda- og félagsmálafræði, heldur vildi ég einungis leggja hönd á 

plóg í að efla námsaðferðir sem ég trúi virkilega að skipti sköpum þegar við vinnum með 

börnum og unglingum. 
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