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Ágrip
Ritgerðin fjallar um rannsókn á hálendisferðum Smáraskóla. Glímt er við
þrjár meginrannsóknarspurningar; (1) hver er hugmyndafræði
hálendisferða Smáraskóla og hvernig samræmist hún kennslufræðum
útivistarlífs, úti- og ævintýranáms? (2) hver er reynsla þátttakenda af
hálendisferðum með Smáraskóla? og (3) hvaða tækifæri gefa ferðalögin
til að vinna með siðfræði umhyggjunnar?
Í fræðilegri umfjöllun er gerð grein fyrir lykilhugtökum á sviði
útivistarlífs, úti- og ævintýranáms og lagður grunnur að skilgreiningum
sem hæfa íslensku umhverfi og máli. Fjallað er um nám og kennslu sem
tengist því að leika, læra og þroskast úti frá sjónarhóli formlauss,
óformlegs og formlegs náms. Kennslufræði þess að læra úti er byggð á
norrænni og enskri fagumræðu og er gerð grein fyrir ólíkum straumum.
Ítarlega er fjallað um grunnþætti útináms; reynslumiðað nám, áskoranir
og breytingasvæðin, ásamt sérstakri umfjöllun um siðfræði
umhyggjunnar út frá kenningum Nel Noddings.
Ferðaverkefni Smáraskóla, sem nær frá 1. – 10. bekk, er lýst og
sérstaklega fjallað um vinnulag, kostnað, þátttöku og áherslur í
hálendisferðum með unglinga í 8. – 10. bekk.
Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að hugmynda- og
kennslufræði ferðalaganna sé vel mótuð og að greina megi sterkust tengsl
við ævintýranám, vinnulag byggir að hluta á reynslumiðuðu verklagi,
þátttakendur eignast eftirminnilega reynslu sem eflir þá sem einstaklinga
og ennþá fremur sem hóp. Tækifæri eru sköpuð til að þjálfa umhyggju
fyrir sjálfum sér, nákomnum og fjarlægum, umhverfinu og hugmyndum. Í
ritgerðinni er bent á ýmis atriði sem huga þarf betur að og lúta
veigamestu ábendingarnar að nauðsyn fyrir frekari ígrundun og tengingu
við annað skólastarf.
Niðurstöðurnar er hægt að nýta til að þróa og útbreiða ferðaverkefnið,
vekja athygli á fjölbreyttri reynslu þátttakenda og hvernig hún tengist
siðfræði umhyggjunnar, ásamt því að skýra hugtakanotkun og efla
faglega umræðu um að leika, læra og þroskast úti. Efni ritgerðarinnar
getur m.a. komið að góðum notum í skólastarfi, félags- og
tómstundastarfi.
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Abstract
Outdoor adventures - Study on the Highland Adventures School
Journeys
This thesis is about a study on Highland Adventures School Journeys
(HAJ) in Smáraskóli that is an elementary school. The three main
research questions are: (1) What is the ideology of the HAJ and how does
it relate to friluftsliv, outdoor and adventure education? (2) What is the
experience of participants making these journeys? (3) What opportunities
are offered by the journeys to work with ethics of care? The theoretical
context provides descriptions of key concepts in the field of friluftsliv,
outdoor- and adventure education and a foundation is laid for Icelandic
definitions and vocabulary. The thesis deals with play, learning and
development from the perspectives of formal, non-formal and informal
education. Pedagogies concerned with learning out-of-doors as seen from
the Nordic and the Anglo-Saxon perspectives are presented. An in depth
presentation is made of the basic elements of outdoor education, i.e.
experiential learning, change zones and challenges, and a special discussion is about the Ethics of Care based on the theories of Nel Noddings.
The travel project of Smáraskóli is a runs continuously through all the
classes, from 1-10. All stages of the project and participation are
described; aims for each age-group, working methods, costs. A particular
emphasis is on the highland journeys of the teenagers, class 8-10.
The main results are that the ideology and methods are well formed
and the most obvious theoretical connection is to adventure education,
and the methodology is partly connected with methods of experiential
learning. The students participate in a profound experience that
strengthens them, especially the group and also as individuals.
Opportunities are created to practice care for oneself, for close and distant
others, nature and ideas.
The outcomes from this research can be used to develop and
disseminate the project, to highlight the rich experience of the
participants and how it relates to Ethics of Care. Furthermore it presents
and explains concepts that are essential to deepen and develop the
discourse of play, learning and development out-of-doors. The thesis can
be of use to practitioners in schools, associations and the field of leisure.
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Inngangur

Fáir hafa verið eins næmir á innihald menntunar og skáldið Stephan G.
Stephansson, sem fæddist í Skagafirði, en fluttist á unglingsárum til
Vesturheims. Stephan G. átti ekki kost á skólagöngu sökum fátæktar og
vann erfiðisvinnu allt sitt líf sem bóndi fjarri fósturjörðinni. Hann þráði
mikið að mennta sig og honum voru það sár vonbrigði að eiga þess ekki
kost. Hann var því sjálfmenntaður og sú reynsla kann að nokkru leyti að
skýra gagnrýna sýn hans á skólastarf og að í menntun eigi að felast meira
en bara þekking. Í ljóðinu Eftirköst, sem ort er 1901, lýsir hann vel í
hverju raunveruleg menntun felst. Ljóðið er 16 erindi og tvö þeirra á vel
við að færa fram hér í upphafi:
– Þitt er menntað afl og önd,
eigirðu fram að bjóða:
hvassan skilning, haga hönd,
hjartað sanna og góða.
En í skólum úti um lönd
er sú menntun boðin:
fátt er skeytt um hjarta og hönd,
hausinn út er troðinn.
(Stephan G. Stephansson, 1939:222)
Þroski og nám er flókið ferli sem á sér stað gegnum allt lífið. Í raun er
nú til dags litið svo á að við „lærum allt lífið“, það að menntast taki aldrei
enda. Menntun er í þessum skilning ferðalag frá vöggu til grafar.
Menntun tengjum við þó iðulega við skóla eða formlegt nám með
einhverjum hætti. Við förum í skóla til að læra.
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er ferðalög í skólum, en þau hafa um
langa hríð verið hluti af skólastarfi en undir sterkum áhrifum frá
menningu hins óformlega eða formlausa náms. Skólaferðalögin eru liður í
útinámi skóla, en margt bendir til þess að í íslenskum skólum sé áhugi á
því að aukast og því er full þörf á að skoða hlutverk og áhrif
skólaferðalaga og útináms á þroska og nám þátttakenda. Við þá skoðun er
mikilvægt að fá fram sjónarmið aðalleikaranna á sviðinu; nemenda og
kennara. Með það að leiðarljósi var haldið af stað í rannsóknarferðalag
sem nú, fjórum árum síðar, er senn lokið. Rannsóknin fékk nafnið Úti er
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ævintýri. Orðalagið „úti er ævintýri“ er oft notað í lok frásagnar, þegar
þjóðsögur eru sagðar, í þeirri merkingu að sögunni sé lokið, en hér er
orðalagið notað sem vísun í þau ævintýri sem bíða okkar úti. Rannsóknin
lýtur þó að ævintýrum sem er lokið, því markmiðið með henni er að lýsa
reynslu nemenda og kennara af ferðalögum í Smáraskóla og athuga hvaða
áhrif ferðalögin höfðu á nemendur sem einstaklinga og hóp.
Rannsakandi er meðvitaður um að erfitt er að mæla áhrifin með
skýrum hætti, enda má gera ráð fyrir að þau séu fjölþætt; bæði jákvæð og
neikvæð. Ferðalög geta haft sterk áhrif á einstaklinga og hópa, en
áhugavert er að átta sig betur á því hver þau eru, hvaða þættir hafa áhrif
og af hverju. Tilgangur rannsóknarinnar er einnig að lýsa því hvernig
staðið er að þessum ferðum og hverju skólastjórnendur og kennarar vilja
ná fram með þessum þætti skólastarfsins, ásamt því að ígrunda hvernig
staðið er að verki og hvaða lærdóm má draga af reynslunni.
Vísindalegt og hagnýtt gildi
Ýmislegt bendir til þess að mikill áhugi sé á útinámi hér á landi og
mikilvægt er að styrkja fræðilegar forsendur þeirrar þróunar.
Vísindalegt gildi rannsóknarinnar afmarkast af þeirri hugsun sem að
baki hennar liggur. Hugsunin er í anda pragmatisma (gagnhyggju eða
verkhyggju) þar sem leitast er við að lýsa orðræðu um reynslu fólks með
vafa og gagnrýna endurskoðun í huga, en ekki að leita að þekkingu til að
skýra orsakasamhengi. Ætlunin er ekki að finna hinn stóra sannleika,
frekar að átta sig á reynslu þátttakenda og merkingu hennar (Sigrún
Júlíusdóttir, 2002:18). Vísindalegt og hagnýtt gildi rannsóknarinnar getur
verið fjórþætt:
Skrásetja vinnulag og aðferðir Smáraskóla í ferðalögum með
nemendur, sem að gagni geta komið við þróun og útbreiðslu
slíkra ferða.
Lýsa og rýna í kenningalegan og hugmyndafræðilegan grunn
útináms og ferðalaga.
Lýsa reynslu nemenda og starfsmanna af ferðalögum og greina
gildi og áhrif þeirra.
Skýra hugtakanotkun og fræðilega umræðu um útivistarlíf, úti- og
ævintýranám.
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Rannsóknin getur nýst þróun í skólastarfi og á öðrum sviðum s.s. á
sviði tómstunda- og félagsmála, en þar hafa ferðalög með börn og
ungmenni lengi gegnt mikilvægu hlutverki. Má þar nefna ferðalög í starfi
félagsmiðstöðva, skáta og KFUM og K. Allir þessir aðilar nýta sér
„samskipti manns og náttúru“ í starfi sínu til að stuðla að einhverskonar
þroska. Margir hafa mikla trú á sterkum áhrifum þessara samskipta og
segja má að með rannsókninni sé m.a. reynt að rýna í gildi þeirra og
hvaða þættir hafa þar áhrif.
Rannsóknarspurningar
Ferðalög þau er Smáraskóli fer með nemendur sína í, eru hluti af
kennslufræði sem er á sviði útivistarlífs, úti- eða ævintýranáms.
Mikilvægt er að lýsa ferðunum og greina þær með hliðsjón af þessum
sviðum kennslufræða og þar með að átta sig á þeim kenningum og þeirri
hugmyndafræði sem hafa þarf að leiðarljósi. Helstu rannsóknarspurningarnar eru þrjár:
Hver er hugmyndafræði hálendisferða Smáraskóla og hvernig samræmist hún
kennslufræðum útivistarlífs, úti- og ævintýranáms?
Í umfjöllun um þessa spurningu er leitast við að víkka og dýpka
umræðuna um nám úti. Hugtakið útikennsla hefur verið áberandi í
íslenskri orðræðu en það er of takmarkað hugtak. Til að mynda nota
kennarar lítið hugtakið „innikennsla“ í orðræðu um nám og kennslu inni í
skóla. Það hugtak nær ekki yfir þá fjölbreyttu kennslu og það nám sem á
sér stað innan skólans, frekar en hugtakið útikennsla nær yfir allt nám úti.
Ítarleg umfjöllun um hugtökin útivistarlíf, útinám og ævintýranám og þá
hugmynda- og aðferðafræði sem tengist þeim, víkkar og dýpkar vonandi
orðræðuna.
Í stuttu máli sagt er lykilhugtökunum beitt í eftirfarandi merkingu1:
Útinám er náms- og kennsluaðferð sem leggur áherslu á nám undir berum
himni þar sem öll skynfæri eru virkjuð með þátttöku í beinum upplifunum og
reynslu. Markmiðið er að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa
tengsl milli einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins.
Útivistarlíf felst í því að vera úti og hreyfa sig í þeim tilgangi að skipta
um umhverfi og upplifa náttúruna án kröfu um árangur eða keppni.

1

Í kafla 2.2.2 er nánar fjallað um hugtökin og uppruna þeirra.

17

Ævintýranám er beint og virkjandi reynslunám sem tekur til persónunnar
í heild og hefur áhrif á hana í reynd. Um er að ræða virkt nám og reynslu sem
oftast gerist í nánum samskiptum við náttúru-umhverfi, á sér stað innan lítilla
hópa og felur í sér raunverulega eða skynjaða áhættuþætti. Niðurstaðan er
bundin óvissu, en áhersluatriði eru þroski einstaklings og hóps, innri þroski
einstaklings og félagslegur þroski.
Hver er reynsla þátttakenda af hálendisferðum með Smáraskóla?
Umfjöllunin byggir á reynsluhugtaki Deweys sem margir fræðimenn hafa
þróað. Í fræðilegu samhengi rannsóknarinnar er gerð grein fyrir ýmsum
hliðum þessa margbreytilega hugtaks og rannsóknin sjálf dregur síðan
fram raddir unglinganna og kennaranna. Reynt er að skoða ferðirnar sem
ferli og athuga hvort greina megi jákvæða þróun hjá þátttakendum t.d.
varðandi vináttu, sjálfsmynd eða samskipti.
Hvaða tækifæri gefa ferðalögin til að vinna með siðfræði umhyggjunnar?
Byggt er á kenningum Nel Noddings um siðfræði umhyggjunnar (e.
ethics of care) og leitast við að skoða hvaða vinnulag, aðstæður eða
atburðir í hálendisferðunum stuðli að eða þjálfi siðfræði umhyggjunnar.
Rannsóknarspurningarnar hafa mótast og þróast yfir alllangt tímabil. Í
upphafi var markmiðið að meta eða mæla árangurinn og áhrifin á
nemendur og draga þannig fram einhverskonar sönnun á mikilvægi
ferðalaga sem þessara fyrir skólastarf. Við nánari skoðun og yfirlegu
hefur áhersla höfundar orðið á að lýsa upplifun nemenda og kennara og
draga fram hvaða merkingu hún hefur fyrir þátttakendur. Áherslan hefur
þannig færst frá því að mæla árangur til þess að skoða áhrif reynslunnar
og gildi hennar fyrir þátttakendur.
Reynsla og sjónarhóll rannsakanda
Ferðalög og útivist hafa lengi verið mikilvægur þáttur í mínu lífi og þau
hafa mótað sýn mína á náttúruna. Ég er menntaður kennari og hef starfað
sem slíkur bæði í grunnskóla og í háskóla. Lengi starfaði ég í félags- og
menningarmiðstöðvum, að fjölbreyttum félags-, menningar- og
stuðningsverkefnum fyrir börn, unglinga og ungt fólk. Sýn mín á nám, og
sjónarhóll sem rannsakanda, mótast mjög af starfi mínu á vettvangi
frítímans þar sem unnið er bæði með óformlegt og formlaust námsferli.
Ég hef m.a. tekið þátt í að þróa heildræna ráðgjöf og starfsnám fyrir ungt
fólk og hef ferðast mikið með börnum og unglingum, m.a. um hálendi
Íslands, um stræti stórborga Evrópu og um Norðursjó á seglskipi. Á árum
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áður vann ég á sumrin við kennslu á ævintýra- og siglinganám-skeiðum
og nú seinni árin hef ég stundað kennslu um útivist og útinám við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands (áður Kennaraháskóla Íslands).
Samkvæmt mínum skilningi og reynslu á nám og menntun sér stað
mun víðar en í skólanum og tel ég að námsumhverfið hafi mikil áhrif á
hvort og hvernig nám eigi sér stað. Innri sannfæring mín um mikilvægi
og mátt náttúrulegs (náms)umhverfis til að stuðla að námi, hópaþróun og
þroska hefur á liðnum árum breyst úr almennum áhuga í einbeittan vilja
til að skilja efnið til hlítar. Mig dreymir um að öðlast meiri þekkingu,
skilning og leikni á sviði úti- og ævintýranáms til að auka vægi þess í
íslenskum skólum og frístundastarfi.
Ekki nægir að dreyma og vilja heldur verður að setja sér áform og
markmið með námi. Dewey opnaði augu mín fyrir mikilvægi þessa og
skýrði tengslin á milli námshátta minna og þeirra kennsluhátta sem ég hef
ómeðvitað beitt. Mótun áforma er flókið ferli sem felur í sér athugun og
mat á kringumstæðum og þekkingu á aðstæðum og efni. Þá þekkingu er
hægt að öðlast m.a. með upplifunum, lestri og samtölum við þá sem hafa
víðtæka reynslu. (Dewey, 2000a:77-79). Ég hugaði samt ekki nægilega
vel að ráðum Deweys í upphafi og lét að nokkru leyti sterka löngun
stjórna. Beitti þar með ekki skynsamlegri virkni þegar ég hóf
gagnasöfnun áður en ég hafði öðlast nægilega þekkingu á því sem ég
vildi athuga. Um þetta verður betur rætt síðar í tengslum við aðferðafræði
rannsóknarinnar. Ég nefni þetta hér því að rannsókn mín og skrif á ritgerð
takmarkast ekki eingöngu við skoðun á ytri veruleika (t.d. ferðalögum og
þátttakendum) og tengslum hans við fræðin, heldur felst einnig í henni
innri skoðun á því hvað fræðin geta fært sjálfum mér. Með öðrum orðum;
ég er ekki síður að læra um mig en hinn ytri veruleika.
Að endingu vil ég draga athyglina að nokkrum efasemdum sem
vaknað hafa hjá mér og snerta grundvöll skólastarfs. Hugmyndir um hvað
á að kenna í skólum og hvernig skipulagi skólanna er best háttað tel ég
að þurfi að endurskoða. Lögð er áhersla á greinabundna kennslu (e.
disciplines) og í rauninni er aldagömul skipting í heiðri höfð. Skipulag
skólans er mótað af 40 mínútna kennslustundum og laun kennarans eru
grundvölluð á þessum kennslustundum, þar sem kennsla í ákveðinni
námsgrein er lögð til grundvallar. Námsskráin setur fram markmið og
áherslur skólastarfsins þar sem greinarnar eru kjarninn en einnig birtist
þar vilji til almennrar menntunar þvert á þær.
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Þorvaldur Þorsteinsson rithöfundur orðaði hlutverk skólans vel í
útvarpsþættinum Hvers er að vænta? á nýársdag 2008. Hann talar um að
skólinn eigi að framkalla fólk, það er að veita börnum aðgang að sjálfum
sér. Gefum honum orðið (slegið inn orðrétt en aðeins stytt):
Okkur er óhætt að alþjóðavæðast á öllum sviðum, taka upp
evru, flytja inn og út mannskap og peninga. Eina
grundvallarbreytingu þarf að gera á uppeldis- og skólakerfi
og það er að þeir sem því stjórna myndu horfast í augu við
breyttan heim, breytt samfélag, breyttan skilning á
manneskjunni og aukna þekkingu á því hvernig hlutir virka
og hvað er það sem gerir okkur að hæfum einstaklingum,
hamingjusömum einstaklingum. Við vitum núna miklu
meira um það en áður, höfum aðgang að því sem að fyrri
kynslóðir höfðu ekki. Ef að skólakerfið bæri til þess gæfu að
laga sig að þessum aðstæðum og yrði hreinlega til þess fallið
að framkalla fólk. Framkalla manneskjur sem hefðu aðgang
að eiginleikum sínum og þar með sterkari sjálfsmynd, meiri
meðvitund um það fyrir hvað við stöndum og hvert okkar
erindi er sem einstaklingar og þjóð. Þá getum við tekist á við
allt þetta. En á meðan höfum við skólakerfi sem ungar út
ósjálfstæðu, hræddu og þurfandi fólki sem miðar við skort
en ekki ríkidæmi hugans og andans.
Þorvaldur er e.t.v. nokkuð stóryrtur, en hann dregur athygli okkar að
mjög mikilvægum þáttum; að efla það besta í fólki og veita því aðgang að
sjálfu sér.
Ýmsar leiðir má fara til að „framkalla fólk“ en samkvæmt minni
reynslu geta ferðalög verið árangursrík aðferð. Ég sem rannsakandi mæti
til leiks með jákvætt viðhorf til viðfangsefnisins en jafnframt með
gagnrýni, forvitni og efa í farteskinu. Í þau þrjú ár sem ég vann að
rannsókninni var ég meðvitaður um viðhorf mitt og reyndi eftir fremsta
megni að vinna óhlutdrægt með efnið.
Uppbygging ritgerðar
Nú hefur viðfangefnið verið kynnt, hugsanlegt hagnýtt og vísindalegt
gildi rætt, rannsóknarspurningar settar fram og fjallað um reynslu og
sjónarhól rannsakandans. Í kaflanum um hið fræðilega samhengi
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rannsóknar verður, auk skilgreininga, fjallað um ýmsar kenningar um
ólíkar formgerðir náms, útivistarlíf, úti- og ævintýranám, siðfræði
umhyggjunnar og hamingju. Rannsóknin sjálf verður viðfangsefni þriðja
til sjötta hluta ritgerðarinnar. Þar verður gerð grein fyrir viðfangsefni,
aðferðum, gögnin kynnt, greind og rædd út frá hugmyndafræði, reynslu
og umhyggju og að lokum kynntar niðurstöður.
Fræðilegur hluti ritgerðarinnar er mun lengri en almennt gerist í MA
ritgerðum. Ástæðan er einkum sú að ætlunin er að nota hann sem grunn
að kennslubók um útinám og ber hann þess nokkur einkenni. Þar er ekki
einungis farið yfir stöðu þekkingar heldur einnig reynt að útskýra og
fræða.
Víða í umfjölluninni er unnið með erlendar heimildir, m.a. varðandi
skilgreiningar á hugtökum. Þær skilgreiningar sem gegna lykilhlutverki í
fræðilegri umfjöllun eða vafi getur leikið um túlkun á, verða hafðar á
frummálinu neðanmáls. Í ritgerðinni er reynsla nemenda skoðuð, en
hugtakið unglingur er einnig oft notað til að draga fram þá staðreynd að
nemendur líta fyrst og fremst á sig sem einstaklinga eða unglinga, þó svo
að í skilningi skólans séu þeir nemendur. Nemendur og unglingar eru
karlkynsorð og ætti því að nota fornafnið þeir þegar vísað er til þeirra. Í
ritgerðinni er oft talað um kynjablandaða hópa og til að undirstrika það er
stundum notað hvorugkyns fornafnið þau. Hugtök eru feitletruð þegar
þau eru skilgreind eða fjallað um merkingu þeirra. Einnig er skáletrun
notuð víða til að draga athygli að ákveðnu efni.
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2

Fræðilegt samhengi rannsóknar

Viðfangsefni rannsóknarinnar eru hálendisferðir Smáraskóla sem fela í sér
ferðalög og útivist þátttakenda. Til þess að fylla þessi hugtök nothæfri
merkingu þarf að fara í gegnum samsett svið fræðikenninga og rannsókna.
Umfjöllun um fræðilegt samhengi rannsóknar er skipt í sjö hluta. Fyrst
er rætt um hvar nám fer fram og hvar sé að leita uppruna þess að læra úti.
Í öðrum hluta er fagsviðið afmarkað og við það rýnt í norræna og enska
umræðu, mikilvæg hugtök skilgreind og fjallað um innihald og merkingu.
Í þriðja hluta er fjallað um útinám og útivist í aðalnámskrá grunnskóla, en
í þeim fjórða er áhersla lögð á kenningar og aðferðir í útinámi. Í fimmta
hlutanum er sjónum beint að siðfræði umhyggjunnar og að hamingju,
flæði og náttúru í sjötta hluta. Sjöundi og síðasti hlutinn er helgaður
þátttakendunum, bæði sem einstaklingum og hóp.

2.1 Að leika, læra og þroskast úti
Í fræðilegri umfjöllun um það að vera úti, hvort sem það er gert í því
skyni að breyta því hvernig fólki líður, hugsar eða hegðar sér, eru ákveðin
hugtök áberandi. Á Norðurlöndunum er m.a. talað um friluftsliv, uteskole
og utomhuspedagogik. Í hinum enskumælandi heimi eru hugtökin
outdoor og adventure áberandi og við þau bætt m.a. recreation,
education, development og therapeutic. Þegar ég þarf að fjalla vítt um
viðfangsefnið nota ég stundum saman hugtökin „að leika, læra og
þroskast úti“ og er þá með þessi síðasttöldu ensku hugtök í huga.
Að skýra hugtök er nauðsynlegur þáttur í fræðilegri umfjöllun og
rannsóknum fyrir allar fræðigreinar. Má t.d. nefna að skilningur á hvað
hugtök þýða er mikilvægur fyrir kenningarlega uppbyggingu, ásamt því
að þessi skilningur gerir okkur kleift að skilja og túlka rannsóknir (Howe
og Rancourt, 1990). Þegar ég fór fyrst að reyna að átta mig á fræðunum
sem tengdust áhugasviði mínu, útivist og ferðalögum, opnaðist fyrir mér
heimur með fjölbreyttum hugtökum og nýju orðfæri. Í nokkur ár hef ég
verið mjög upptekinn af að átta mig á hvað þau merkja og glímt við að
þýða þau og nota í kennslu og fræðilegri umfjöllun um efnið. Með því að
skilja lykilhugtök, þýða þau á íslensku og nota þau, skapast grundvöllur
til að lýsa því sem fram fer og greina það. Í raun fer hér fram hin
klassíska glíma mannsins við „að taka heiminn hugartökum“, eins og Páll
Skúlason orðar það. Maðurinn hefur þennan sérstaka eiginleika eða anda,
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sem aðskilur hann frá náttúrunni, að geta skilið það sem er óskynjanlegt
með notkun hugtakanna (Páll Skúlason, 1995:55).
Í þessum hluta verður fyrst fjallað um formgerðir náms í þeim tilgangi
að skoða hvert má rekja rætur útinámshefðarinnar. Síðan eru skilgreind
lykilhugtök sem tengjast fagsviðinu og með þeim hætti reynt að ramma
inn viðfangsefnið og staðsetja það í fræðilegu samhengi.

2.1.1 Nám á sér víða stað – um ólíkt skipulag náms
Segja má að fólk læri allt lífið og að nám eða menntun eigi sér stað við
mismunandi aðstæður. Þetta kann að virðast sjálfsagt, en samt er oft litið
svo á að nám eigi sér fyrst og fremst stað í skólum eða hinu formlega
skólakerfi. Við lærum þó mikið utan skólastofunnar eða án þess að taka
þátt í námskeiði.
Dewey benti á að við gætum ekki beintengt okkur heila annarra. Hann
segir í kaflanum Education as a Social Function í bókinni Democracy and
education:
Við menntum ekki beint heldur óbeint með því að nýta
umhverfið. Hvort við leyfum umhverfinu, sem við erum
stödd í fyrir tilviljun, að ráða ferðinni eða sköpum umhverfi í
þessum ákveðna tilgangi skiptir miklu máli. (Dewey,
1916:16).2
Með því að nýta umhverfi skólans með markvissum hætti opnast ný
tækifæri til náms. Náttúran getur verið mun ríkulegra námsumhverfi en
skólastofan og veitir, ef rétt er á málum haldið, óteljandi námstækifæri.
Í þessu samhengi er Dewey að fjalla um umhverfi í félagslegri
merkingu, ekki síður en í hlutbundinni. Það eru samskiptin og tengslin
milli aðila í umhverfinu sem hafa mikil áhrif á nám þátttakenda. Dewey
og Vygotsky lögðu meiri áherslu á félagslegt samhengi menntunar en
flestir samtíma kennismiðir um uppeldi og menntun, en á ýmsan hátt með
ólíkum hætti. Meðal þess sem Vygotsky lagði ríka áherslu á var
mikilvægi samskipta og tungumáls. Þekkingu öðlast börn af reynslu

2

We never educate directly, but indirectly by means of the environment.
Whether we permit chance environment to do the work, or whether we design
environments for the purpose makes a great difference.
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sinni, en reynsla einstaklingsins er ekki aðskilin frá hinu félagslega
umhverfi hans, s.s. fjölskyldu, samfélögum, félagslegri stöðu, menntun
og menningu (Mooney, 2000:82-83). Þannig læra börn af fullorðnum og
hvert af öðru í gegnum tungumálið; þau þróa málskilning sinn, eignast ný
hugtök, tala saman og hlusta á aðra. Vygotsky taldi í þessu samhengi að
leikurinn hefði mikilvægu hlutverki að gegna, en í honum nota börn
tungumálið í tilbúinni veröld. Þau ræða hlutverk, markmið, reglur og
hugmyndir í veruleika sem enn er í mótun.
Eitt af mikilvægustu hugtökum Vygotskys er um „svæði hins
mögulega þroska“ (e. zone of proximal development) sem lýsa má sem
bilinu á milli erfiðasta verks sem barn ræður við eitt síns liðs og erfiðasta
verksins sem það ræður við með aðstoð. Þessi aðstoð er stuðningur (e.
scaffolding) sem jafningi eða fullorðinn veitir og virkar sem nokkurs
konar vinnupallur sem við reisum fyrir barnið, þannig að það „nái í“
þekkingu sem það næði ekki án stuðningsins. (Mooney, 2000:84).
Ferðalög, sem ein tegund útináms, fela í sér blöndu af þessu félagslega
og hlutbundna umhverfi. Samskipti við samferðafólk og stuðningur þess
getur haft veruleg áhrif á það hvort ferðalangurinn nái áfangastað. Í
útinámi byggist námsreynslan á því umhverfi sem kennslan fer fram í,
bæði hinu hlutbundna og félagslega.
Skipulag eða form námsins er mikilvægt vegna þess að það hefur áhrif
á markmið kennslunnar, sem síðan hefur áhrif á markhópinn og áætlaðar
niðurstöður. Í þessu samhengi er talað um þrjár gerðir kennsluskipulags:
Formlegt nám (e. formal education), óformlegt nám (e. nonformal
education) og formlaust nám (e. informal education) (Gilbertson, Bates,
McLaughlin og Ewert, 2006:10). Hér á eftir eru hugtökin skilgreind út frá
sjónarhóli útináms, en með vísun í viðurkenndar íslenskar skilgreiningar.
Skilgreiningar á og orðanotkun um formgerðir náms hafa verið töluvert
misvísandi í umræðu, m.a. innan tómstundageirans, og því er hér reynt að
draga fram þennan mun og stuðla að skýrari hugtakanotkun.

2.1.1.1 Formlegt nám
Formlegt nám á sér stað í skipulögðu skólaumhverfi, s.s.
skólabyggingum, og á yfirleitt við um skyldunám (1.-10. bekk á Íslandi)
en einnig um framhalds- og háskólanám. Eitt aðaleinkenni formlegs
náms er að nemandinn þarf að ljúka ákveðnu stigi eða prófi til að geta
komist áfram eða á næsta stig. Samveran við kennarann er yfirleitt mæld
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í vikum og mánuðum, jafnvel árum. Þetta er skipulagðasta form kennslu
og tekur einnig lengstan tíma í menntunarferli og lífi einstaklingsins
(Gilbertson o.fl., 2006:10). Miðstöð ESB um þróun starfsmenntunar í
Evrópu skilgreinir formlegt nám með svipuðum hætti, eða sem nám sem
skipulagt er af mennta- eða fræðslustofnunum og grundvallast af
formlegri, skipulagðri og samþykktri námskrá. Markmið eru skilgreind,
námstími afmarkaður og námið staðfest með prófskírteini eða
viðurkenningu. (Gunnar E. Finnbogason, 2009:2).

2.1.1.2 Óformlegt nám
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) skilgreinir hugtakið óformlegt nám sem:
Færni sem aflað er í námi utan skólakerfis, til dæmis hjá
símenntunarmiðstöðvum, námsflokkum eða með námskeiðum á
vinnustað. Þessi færni er oft staðfest með skírteini eða
viðurkenningu á þátttöku. (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, á.á.:3).
Margt er líkt með skilgreiningu á formlegu og óformlegu námi en
mikilvægur greinarmunir er að í formlegu námi fer fram einhverskonar
mat á þekkingu, en það er ekki skilyrði í óformlegu námi.
Frá sjónarhóli útináms er óformlegt nám skipulagt og fer fram utan
skólabyggingar, oftast í náttúrulegu umhverfi, garði, útinámssvæði eða úti í
náttúrunni. Nemandinn hefur yfirleitt val um hvort hann tekur þátt í
verkefnunum eða ekki. Leiðbeinandinn raðar saman verkefnaskrá og stýrir
matsferli eftir atvikum. Munurinn felst í aðstæðunum sjálfum og að sjaldnast er
stuðst við formlega prófun í lok ferlis. Óformlegt nám er undirbúið og
skipulagt eins og annað (formlegt) nám, en samveran við kennarann eða
leiðbeinandann er yfirleitt mæld í dögum fremur en vikum. Leiðbeinandinn
getur stuðlað að hóflegu dýpi þekkingar og færni, og fylgt hóflegum fjölda
umræðuefna, en nemandinn hefur yfirleitt nokkuð val um hvort hann vilji fara
lengra í verkefnunum, þ.e. með „challenge by choice“ eða áskorun að eigin
vali (Gilbertson o.fl., 2006:10).

2.1.1.3 Formlaust nám
FA skilgreinir hugtakið formlaust nám sem:
Færni sem einstaklingurinn hefur öðlast í gegnum daglegar
athafnir tengdar starfi, fjölskyldu eða frítíma. Færni sem
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einstaklingurinn býr yfir en hefur hvorki skírteini né aðra
staðfestingu á að hann hafi tileinkað sér. (Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins, á.á.:3)
Gilbertson og félagar lýsa formlausu námi algjörlega á ábyrgð og
undir stjórn nemendanna; þeir kenna sér sjálfir. Ýmsa þjálfun í útivist3 fer
til dæmis oft fram í klúbbum og félögum, eða að vinir kenna hverjir
öðrum. Tamir telur að jafningjanám varðveitist vel, þ.e. að þátttakendur
kunni vel og geti beitt því sem þeir hafa lært. Ástæður þess eru m.a. taldar
miklar endurtekningar, persónubundin þjálfun og það að nemandinn
prófar sig áfram sjálfur (Gilbertson o.fl., 2006:1). Dæmi um formlaust
nám má sjá hjá þeim sem stunda jaðaríþróttir, t.d. á hjólabrettum eða
klettaklifur. Athygli vekur að í skilgreiningu FA er öll áhersla á
einstaklinginn (nánast sjálfsnám), en Gilbertson og félagar leggja áherslu
á félagslegt samhengi námsins.
Margir þættir skipulegs félagsstarfs geta falið í sér formlaust nám og
má t.d. nefna það að taka þátt í klúbbi í félagsmiðstöðinni eða að setja
upp leiksýningu með leikfélagi.
Hægt er að vinna sem menntandi aðili (e. educator) í formlausu námi
og byggir það, að mati Jeffs og Smith, á að fóstra nám við þær aðstæður
sem starfað er við hverju sinni. Það felur í sér bæði að skapa aðstæður þar
sem fólk getur reynt nýja hluti og eignast eftirminnilega upplifun og
reynslu. Þeir sem vinna við formlaust nám nota fyrst og fremst samtalið
sem verkfæri (Jeffs og Smith, 1999:19).
Fagfólk sem vinnur að formlegu, óformlegu eða formlausu námi á í
raun fleira sameiginlegt en það sem skilur það að. Umhverfið sem það
vinnur innan er ólíkt4 og starfsaðferðirnar mismunandi en allir aðilar eiga
það sameiginlegt að stuðla að menntun og þroska í starfi sínu (Jeffs og
Smith, 1999:16).

3

Hér er átt við þætti eins og t.d. klettaklifur, meðferð búnaðar, rötun og almenn
ferðamennska.
4
Fagfólk á þessum sviðum þarf allt að huga að því umhverfi sem námið á sér
stað í, en hafa mismikla stjórn á því. Í formlegu námi geta kennara meira
stjórnað aðstæðum (t.d. hvaða fag er kennt, hver er í hverjum bekk og hvaða
reglur gilda) en í formlausu námi þarf kennarinn að vinna við þær aðstæður sem
nemandinn er í hverju sinni.
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2.2 Afmörkun fagsviðs
2.2.1 Ferðalög og útivist
Ferðalög og útivist í uppeldislegu samhengi eru viðfangsefni rannsóknarinnar.
Þessi hugtök eru það almenn að þau geta ekki rammað inn fræðasviðið né
gegnt lykilhlutverki við skilning á því sem fram fer í ferðalögum eða hvert þau
sækja sinn kennslufræðilega grunn. Leita þarf því víðar að hugtakalegum
undirstöðum fyrir fræðilega vinnu. Eigi að síður er vert að rýna aðeins í
hugtökin ferðlög og útivist og sjá hvert það leiðir okkur.
Ferðalag er hvorugkyns orð sem merkir för, ferð, það að ferðast.
Útivist merkir (1) dvöl undir beru lofti, það að vera úti – flakk, flandur
(2) sjóferð, vera á sjó eða (3) fjarvera (t.d. erlendis) (Íslensk orðabók,
2002). Fátt kemur á óvart þegar rýnt er í þessi hugtök í orðabók, nema þá
að útivistarhugtakið hefur áður fyrr verið notað meira í tengslum við
sjómennsku og við að vera erlendis, sbr. upptalninguna hér að framan.
Hugtakið hefur nú fest sig í sessi yfir útiveru hverskonar, lengri eða styttri
dvöl fólks í náttúrunni í frítíma sínum. Trú á menntandi áhrif ferðalagsins
hefur lengi verið til staðar.
Í hugum fólks á Íslandi hefur útivist margskonar merkingu. Fyrir suma
er hún tengd helgarferðum, t.d. í Þórsmörk eða á útihátíð um
verslunarmannahelgina. Þá er slegið upp tjöldum, drukkið, djammað og
sungið. Um þessa upplifun samdi hljómsveitin Greifarnir eftirminnilegt
lag, Útihátíð. Textinn í viðlaginu er á þessa leið og lýsir líklega upplifun
margra af slíkum samkomum:
Uppi á palli, inni í tjaldi, úti í fljóti.
Vonandi skemmtið ykkur vel.
Illa drukkin, inni í skógi, hvar er tjaldið?
Vonandi skemmtið ykkur vel.
Ef til vill tekst best að fanga stemminguna í útilegunni í þessu stutta
ljóði eftir ókunnan höfund:
Íslensk útilega
Allt kalt
nema bjórinn
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Fyrir aðra er útivist eitthvað allt annað og „miklu meira“. Krefjandi
ferðir á fjöll, langar göngur, puð og púl.

2.2.1.1 Ferðalög og útvist með börn
Með tilkomu ferðafélaga hér á landi, fyrst Ferðafélags Íslands 1927 og
síðar Útivistar 1975, jukust möguleikar fólks á að ferðast. Farfuglafélagið
var stofnað 1939 og var brautryðjandi á sviði hálendisferða en
Guðmundur Jónasson og Páll Arason hófu að stunda ferðalög um
hálendið á bifreiðum og höfðu mikil áhrif (Samtök ferðaþjónustunnar,
á.á.). Með uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi hafa möguleikar til
ferðalaga og útivistar aukist mjög.
Þegar útivist er skoðuð út frá því sem er í boði fyrir börn og ungmenni
eru ýmiskonar sumarbúðir fyrirferðarmiklar. Við lauslega skoðun kemur í
ljós að fyrsti dvalarflokkurinn hélt í Vatnaskóg sumarið 1923 og nú
starfrækir KFUM (Kristilegt félag ungra manna) þar einar stærstu
sumarbúðir landsins fyrir drengi. Í Vindáshlið rekur KFUK (Kristilegt
félag ungra kvenna) sumarbúðir fyrir stúlkur og hafa þær verið starfandi
frá 1947. Markmiðið er tvíþætt: „að gefa telpum og stúlkum kost á að
dveljast við leik og gleði í friðsæld og fegurð íslenskrar náttúru, og boða
þeim kristna trú í orði og verki“ (Gyða Karlsdóttir, 1997:7).
Starfsemi skáta á Úlfljótsvatni hófst vorið 1941 þegar skátar fóru
þangað til að undirbúa og setja upp tjaldbúðir sem standa áttu allt sumarið
(Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni, á.á.). Ár hvert koma þangað fjölmörg
börn til dvalar í sumarbúðum og einnig í skólabúðir á veturna.
Hér eru einungis tekin þrjú dæmi um starfsemi sumarbúða en einnig
eru reknar skólabúðir á Reykjum í Hrútafirði, UMFÍ (Ungmennafélag
Íslands) er með búðir á Laugum í Sælingsdal og þjóðkirkjan og önnur
trúfélög reka sumarbúðir víða um land svo að nokkur dæmi séu nefnd.
Því má segja að á tuttugustu öldinni hafi útivist, einkum hjá
félagasamtökum, vaxið og dafnað en full þörf er á að skoða þessa sögu af
alvöru, því þar er að finna merkilega þróun.
Víða um heim skipar þátttaka barna í útivist ríkan sess í lífi þeirra.
Verulegur vöxtur er á þessu sviði sem og í þjónustu sem byggir á
markvissri útivist s.s. í ferðaþjónustu. Nú er stundum talað um
„útivistariðnað“, þar sem ólík fagsvið blandast og fjölbreytt framboð er á
vöru og þjónustu. Til dæmis er erfitt að greina á milli útivistar sem byggir
á menntunarlegum eða uppeldislegum grunni og hreinnar afþreyingar.
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Það virðist ekki vera lögð mikil áhersla á að kenna útivist í íslenskum
grunnskólum, s.s. með umfjöllun um rötun, ferðamennsku, veðurfræði,
útbúnað eða fatnað. Menntun í útivist hefur einkum farið fram sem
óformlegt nám og formlaust, og þá á vettvangi frítímans, en síður sem
hluti af formlegu námi innan skólakerfisins. Nefna má skátana og
björgunarsveitir sem dæmi um vettvang þar sem lögð hefur verið rík
áhersla á útivist og markvissa þjálfun í ferðamennsku ýmiskonar. Einnig
hafa félagsmiðstöðvar farið í ferðalög með börn, m.a. í því skyni að
kynnast börnunum betur og efla samkennd meðal þeirra.

2.2.2 Að læra úti – norræn og ensk umræða
Fræðileg umfjöllun um að leika, læra og þroskast úti er víðfeðm. Eftir
grúsk í fjölbreyttu efni hef ég afmarkað mig við norrænt sjónarhorn
annars vegar og enskt sjónarhorn hins vegar. Í rannsókninni Úti er
ævintýri eru aðallega skoðaðir þættir er tengjast einstaklingsþroska og
félagslegum þroska (e. personal and social development),5 þ.e. áhrif
ferðalaganna á þessa þætti. Lestur og úrvinnsla heimilda var því að mestu
afmörkuð við efni er tengdist persónu- og félagsþroska einstaklinga en
síður um aðra þætti eins og t.d. umhverfismál eða heilsu.
Þessi afmörkun er eftir á að hyggja alltof víð og ber þess merki að víða
var leitað fanga en ekki unnið markvisst út frá afmörkuðu sjónarhorni strax í
upphafi. Segja má að fagsviðið hafi smám saman opnast fyrir mér og nú eftir
þriggja ára lestur sé heildarmyndin skýrari, en jafnframt flóknari. Mér finnst
ég vita meira, en einnig finnst mér ég vita minna. Vitund mín um vídd og
dýpt fagsviðsins gerir mér ljósa þá takmörkuðu þekkingu sem ég hef.
Þekkingarleitin er líklega alltaf háð þessari mótsögn, því meira sem þú veist
eykst vitund þín um hve lítið þú í raun veist (og skilur). Þó svo að
afmörkunin sé víð er hún ágæt til að greina meginstrauma eða áhrifavalda
sem hafa og munu hafa áhrif á útinám hér á landi.

5

Matsatriði er hvaða orðnotkun er viðeigandi og skýr, án þess að beita of
afmörkuðum hugtökum. Umfjöllunarefnið tengist þróun eða þroska þátta eins og
sjálfsmyndar, sjálfstrausts, samskiptafærni, vináttu og hópa. Á ensku er einnig
stundum notað orðalagið „promoting personal and/or interpersonal growth“ eða
„intrapersonal and interpersonal development“
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Það virðist vera aukinn áhugi og áhersla á útikennslu í íslenskum
grunnskólum6 og er það mat höfundar að starfið byggir einkum á
hugmyndum sem sóttar eru til Norðurlandanna, en þar hafa margir
kennarar lagt stund á nám og farið á námskeið. Straumar frá Englandi,
Bandaríkjunum (BNA) og Evrópu hafa aftur á móti haft mótandi áhrif á
þróun útináms innan tómstundageirans, en þar hef ég verið virkur
þátttakandi í meira en tvo áratugi.

2.2.2.1 Útikennsla, hin íslenska orðræða
Algengasta hugtakið sem haft er um uppeldislegt starf úti í faglegri,
opinberri og hversdagslegri umræðu hér á landi er líklega útikennsla.7
Eftir því sem best verður séð er ekki til opinber skilgreining á hugtakinu,
en fagfólk á þessu sviði hefur eigi að síður sett fram skilgreiningar.
Helena Óladóttir, verkefnisstjóri hjá Náttúruskóla Reykjavíkur, setur t.d.
fram eftirfarandi skilgreiningu:
Útikennsla er þegar nemendur fara reglulega í kennslustund
utandyra þar sem náttúra og/eða umhverfi er notað sem
kennslurými og kennslugögn8 (Helena Óladóttir, 2010:27).
Ann-Helen Odberg lektor við Háskóla Íslands setur einnig fram
skilgreiningar á nokkrum tengdum hugtökum með eftirfarandi hætti.
Útikennsla er hugtak sem nær yfir alla menntun sem á sér
stað utanhúss, hvort sem það er í þéttbýli eða dreifbýli,
manngerðu umhverfi eða villtri náttúru. Útinám er
einfaldlega það nám sem fer fram úti, t.d. í útistofu eða í
nánasta umhverfi skólans. Þegar kennslan er færð út er
skólinn oft kallaður útiskóli. Hægt er að útfæra hann á þann
6

Dæmi um það er fjölgun kennara á námskeiðum á vegum Náttúruskóla
Reykjavíkur (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2010:9). Árið 2008 gerði hann könnun á
útikennslu í grunn- og leikskólum sem leiddi í ljós að útikennsla var í um 70%
grunnskóla í Reykjavík (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2008:17).
7
Breyting virðist vera að eiga sér stað í orðræðunni og mér finnst oftar vera
notuð önnur hugtök um það að læra úti. Hugtakið útinám virðist vera að sækja í
sig veðrið. Einnig er hugtakið útiskóli notað, en um það verður fjallað síðar.
8
Neðanmáls stendur: „Náttúruskólanum er tamara að nota orðið útikennsla þar
sem starfsemi hans snýr að því að auka kennslufærni kennara og því verður það
orð notað í þessari grein.“
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veg sem hentar hverjum og einum kennara, áhugahópi eða
skóla (Ann-Helen Odberg, 2010:59-60).
Hér eru aðeins nefnd tvö dæmi, en greina má fjölbreytta
hugtakanotkun víða í greinum, skýrslum, námsritgerðum og vefefni
ýmiskonar. Tilraun Ann-Helen til að skilgreina grunnhugtökin útikennslu,
útinám og útiskóla er virðingarverð en ekki nægilega skýr að mínu mati.
Það að útikennsla nái yfir „alla menntun sem á sér stað utanhúss“ og að
útinám sé „einfaldlega það nám sem fer fram úti“ er of óljóst og
innihaldslaust. Hugtakið útiskóli (fjallað nánar um í kafla 2.2.2.3) er mun
betur skilgreint hugtak en hér er látið í veðri vaka (tengist m.a. ákveðnu
hlutfalli útináms af heildarkennslu). Fjölbreytni í skilgreiningum stafar
líklega af því að hugtakið útikennsla er notað sem þýðing á ólíkum
erlendum hugtökum svo sem uteskole, utomhuspedagogik, outdoor
education og outdoor learning, sem hvert um sig hafa ólíka merkingu.
Stundum merkir orðið útikennsla einungis það að flytja kennslu út
fyrir hússins dyr. Dæmi um það er að finna í námskrá um náttúrufræði og
umhverfismennt en þar er útikennsla skilgreind mjög vítt eða „þegar
kennslan er að einhverju leyti flutt út fyrir veggi skólans“ (Aðalnámskrá
grunnskóla. Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:9). Annars staðar má
sjá að verið er að lýsa ákveðinni vinnuaðferð eða kennsluaðferð, sbr.
skilgreiningu Helenu hér að framan. Stundum er aftur á móti verið að
fjalla um fjölbreytta náms- og þroskamöguleika úti.
Svo virðist sem hugtakið útikennsla sé í meginatriðum annað hvort
skilgreint út frá sjónarhóli kennslu eða náms. Almennur skilningur er
líklega sá að með orðinu kennsla sé vísað til þess sem framkvæmt er af
kennara en námið sé hlutur nemandans. Þegar rýnt er í fræðilegan grunn
þess að „leika, læra og þroskast úti“ er verið að lýsa öðru og meira en því
að kenna úti. Hugtakanotkun vísar til þess að frekar sé verið að fjalla um
nám og þroska en kennslu. Hugtakið úti-nám virðist því eiga betur við og
þá í merkingunni „það að læra úti“. Hafþór Guðjónsson lektor við
Háskóla Íslands glímdi við hugtakið „einstaklingsmiðað nám“ í grein í
Netlu og segir þar m.a.:
Skólastarf snýst, jú, fyrst og fremst um þetta: að hjálpa
nemendum að læra. Því betur sem við áttum okkur á því
hvernig fólk lærir þeim mun betur ættum við að vera í stakk
búin að hjálpa þeim að læra. Og skólafólk er óðum að átta
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sig á þessu. Það skynjar að nemendur læra með ólíkum hætti
og að kennsla snýst ekki bara um það að miðla þekkingu
heldur að skapa gott námsumhverfi þar sem nemendum líður
vel og þar sem þeir læra vel – á ólíka vegu (Hafþór
Guðjónsson 2005:2).
Réttara er að mínu mati að tengja það starf sem fram fer úti og felst
með einum eða öðrum hætti í að leika, læra og þroskast við nám og nota
hugtakið útinám. Til viðbótar við fyrrgreind rök er líka mikilvægt að hafa
í huga þá hugmynda- eða kennslufræði sem hugtakið þarf að endurspegla.
Hlutverk kennarans í útinámi er að öllu jöfnu annað en hið
hefðbundna hlutverk hans. Hann þarf til að mynda að deila
kennarahlutverkinu með umhverfinu (náttúrunni), sem í raun er einnig
kennari. Samnemendur eru líka hluti kennaraliðsins enda áhersla lögð á
jafningjafræðslu í námsferlum útináms.
Sú kennslufræði sem er áberandi í útinámi, reynslumiðað nám, og sem
fjallað verður betur um síðar, byggir einnig á að tengsl á milli kennara og
nemenda séu „jafnari“ ef svo má að orði komast. Hlutverki kennarans er
oft lýst með hugtakinu facilitator, frekar en teacher. Það er sá sem greiðir
fyrir námi eða skapar farveg fyrir nám. Í þessari ritgerð verður hugtakið
vegvísir notað sem þýðing á facilitator.
Annað hugtak, útikennslustofa (stundum nefnt útistofa), er einnig
áberandi í umræðunni. Hugtakið lýsir ágætlega hugtakavanda á þessu
sviði kennslufræða. Hugtakið ber með sér að menning hefðbundnu
kennslustofunnar er tekin út í hið náttúrulega umhverfi. Þessi
„kennslustofa“ hefur hvorki veggi né loft og hún er, ef rétt er á málum
haldið, vettvangur fyrir annarskonar nám en á sér stað inni í
kennslustofunni. Útinámssvæði er betra orð, þar sem áhersla er lögð á
nám, frekar en kennslu og svæði frekar en stofu.
En skiptir einhverju máli hvaða orð við notum? Er ekki allt í lagi að
við notum hugtakið útikennsla því það hefur að nokkru leyti fest rætur í
orðræðunni? Ég álít svo ekki vera því að orðin sem við notum móta
hugmyndir okkar um hvað við eigum við eða hvað við ætlum að gera.
Segja má að þau „komi upp um okkur“, að við séum einungis að flytja
kennsluna út en teljum okkur ekki þurfa að breyta meiru. Orðum okkar
fylgir merking, sem hefur áhrif á innihald þess sem við gerum og hvernig
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við hugsum um það. Mikilvægt er að tungumálið endurspegli hugsun
okkar, bæði með réttri og fjölbreyttri hugtakanotkun.
Ýmis fleiri hugtök eru notuð um nám og kennslu úti sem vert er að
skoða. Í umhverfismennt er sérstök áhersla lögð á umhverfismál og
sjálfbæra þróun og hefur innan grunnskólans heyrt undir náttúrufræði.
Grenndarkennsla hefur aftur á móti skýr tengsl við samfélagsfræði þó
segja megi að viðfangsefni beggja séu þverfagleg. Umhverfismennt og
grenndarkennsla eru svar við brýnni og vaxandi þörf á að auka skilning
nemenda á umhverfismálum til þess að stuðla að sjálfbærum lífsháttum.
Rökin fyrir grenndarkennslu eru einnig byggðapólitísk, þ.e. að stuðla að
dreifðri byggð í landinu með því að auka vitund og þekkingu nemenda á
sínu nánasta umhverfi í landfræðilegum, menningarlegum og
náttúrufræðilegum skilningi, eins og Bragi Guðmundsson hefur bent á
(2000:51). Bragi er prófessor við Háskólann á Akureyri og hefur verið
ötull talsmaður grenndarkennslu, hann telur að styrkja megi sjálfsvitund
einstaklinga og samábyrgð gagnvart öðrum mönnum og umhverfi með
áherslu á söguvitund, umhverfisvitund og grenndarvitund (48).
Í þessari ritgerð er litið á útinám sem yfirhugtak með ákveðna merkingu
(sjá kafla 2.2.2.2), en jafnframt viðurkennt að gagnlegt sé að nota önnur hugtök
um ólíkar tegundir útináms, svo sem ævintýranám, umhverfisnám og
grenndarnám. Hugtakið útikennsla má þá einnig nota yfir ákveðna skilgreinda
tegund útináms. Slíkt stuðlar að skýrari umræðu, en hugtakanotkun um það að
leika, læra og þroskast úti þarf að skerpa og endurskoða í heild.

2.2.2.2 Úti- og ævintýranám – enskir straumar
Almennt um svið útináms
Hér að framan hefur verið fjallað um þrjár ólíkar formgerðir náms til að
undirstrika uppruna þeirra náms- og kennslufræða sem miða að auknum
þroska eða menntun. Nú verður kastljósinu beint að hugtökum í
engilsaxneskri hefð og rýnt í þá strauma sem komið hafa frá Englandi og
víðar frá Evrópu, sem og frá Bandaríkjunum og Ástralíu.
Útinám (e. outdoor education) er vítt svið og sem dæmi má nefna að
árið 2003 voru á Bretlandi kennd yfir 100 mismunandi námskeið í yfir 30
háskólum um ólíka þætti útináms. Samhliða auknu framboði á
námskeiðum og námsleiðum á háskólastigi hefur rannsóknum á útinámi
fjölgað og hefur það leitt af sér aukna þekkingu og aukið vægi þess
(Humberstone og Brown, 2006:12).
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Á liðnum árum hefur ensk hugtakanotkun verið að breytast og í auknum
mæli er nú talað um „outdoor learning“ í stað hugtaksins „outdoor education“.9
Hugtakið outdoor education var eigi að síður notað í leit að heimildum í þessa
ritgerð, m.a. vegna þess að það hefur lengur verið notað.
Hugtakið útinám sem hér er notað rímar vel við þá hugtakaþróun sem
átt hefur sér stað á Bretlandi, að leggja meiri áherslu á nám en menntun.
Þó verður alltaf að hafa í huga að erfitt getur reynst að segja til um hver
sé munurinn á námi og menntun, því sá sem nemur menntast að
sjálfsögðu um leið.
Hafa ber í huga að enska hugtakið outdoor education er flókið hugtak á
sviði kennslufræða og er víðfeðmt bæði er varðar innihald og samhengi10
(Rickinson, Dillon, Teamey Morris, Choi, Sanders og Benefield, 2004:15).
Þess má sjá stað m.a í skilgreiningum eins og að útinám sé „nám fyrir, um og í
náttúrunni11“ (Donaldson og Donaldson 1958:17).
Þegar dregin er upp mynd af námi úti (sjá mynd 1) felur hún í sér öll
viðfangsefni náms sem eiga sér stað undir berum himni (e. education in the
outdoors), hvort heldur sem námið fer fram í bæjar- eða sveitasamfélagi og
án tillits til þess hvort um er að ræða manngert eða náttúrulegt umhverfi.
Nám úti gefur því mikla möguleika á fjölbreyttum viðfangsefnum og
aðferðum. Á öðrum enda sviðsins eru námsgreinar (s.s. jarðfræði,
landafræði og náttúrufræði) sem hægt er að kenna úti. Þessar greinar má
auðveldlega kenna í útinámi með vettvangsferðum og vettvangsnámi, hvort
heldur sem námið fer fram í óbyggðum, dreifbýli eða í og við þéttbýli. Þeim
eru þó yfirleitt gerð skil með hefðbundnum hætti í formlegu skólaumhverfi.
Á hinum enda sviðsins eru ævintýratengd viðfangsefni, eins og gönguferðir,
fjallamennska, siglingar, hellaferðir, bátsferðir (kanó og kajak), skíðaferðir
og ís- og klettaklifur, sem krefjast ferðalaga og hreyfingar í ósnortnu,
náttúrulegu umhverfi. Þrátt fyrir að viðfangsefni fyrri hópsins séu frekar
rannsóknartengd en ævintýratengd eiga þeir margt sameiginlegt. Báðir
hóparnir njóta útivistar í gegnum samveru hópsins, dvalar að heiman og
vitund um landslagið og náttúruna eykst (Gair, 1997:2).

9

Þess má sjá stað í nafni á tímaritinu Journal of Adventure Education and
Outdoor Learning og samtökunum „The Institute for Outdoor Learning“.
10
Wide-ranging in both content and context.
11
In, about and for the outdoors

35

Námsgreinatengd viðfangsefni

Ævintýratengd viðfangsefni t.d. gönguferðir,

t.d. jarðfræði, landafræði og

fjallamennska, siglingar, hellaferðir, báts-

náttúrufræði.

ferðir, skíðaferðir og ís- og klettaklifur.

Mynd 1. Nám úti – ólík svið kennslufræða

Skilgreiningar á útinámi
Útinám12 er þverfaglegt viðfangsefni sem vaxið hefur mjög víða um heim
á liðnum áratugum. Skilgreiningarnar á útinámi taka mið af sjónarhóli
þess sem setur þær fram og eru því mjög ólíkar. Sumir halda því fram að
útinám sé betur skilgreint sem list en vísindi (Gilbertsson o.fl., 2006;
Allison, 2006).
Í upphafi er gagnlegt að skoða hvaða svið þekkingar og/eða hæfni
unnið er með í útinámi. Sjá má einkum þrjú svið sem felast í því að:
1) skilja vistfræðileg tengsl í umhverfinu,
2) þroska líkamlega færni og
3) þroska samskiptafærni og tengsl við sjálfan sig og aðra (Gilbertson
o.fl., 2006:5-6).
Gilbertson og félagar,13 sem eru frá Bandaríkjunum (BNA), setja
útinám fram sem miðju á þrem hringjum sem skarast, sbr. mynd 2. Einn
þátturinn, kallaður „aukin færni í samskiptum eða í menntunarlegri færni“
(e. interpersonal growth or educational skills), er sumpart nokkuð óljós.
Meiningin er að menntunarleg færni byggi á sjálfsvitund (e. selfawarenes), innsæi og samskiptafærni.

12

Ég lít á útinám sem yfirhugtak sem felur m.a. í sér það sem í skólum er
almennt kallað ferðalög, útilegur, vettvangs- og útivistarferðir, umhverfisnám,
grenndarnám og útikennsla, og aðgreinist í höfuðatriðum frá annarri kennslu og
námi af staðsetningu sinni
13
Sem eru ritstjórar bókarinnar Outdoor Education: methods and strategies, sem
eru auk Ken Gilbertsons, Timothy Bates, Terry McLaughlin og Alan Ewert.
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Gagnsemi þessarar táknmyndar felst, að mínu mati, í því að nokkur
fagsvið eru tengd saman (umhverfisfræði, ferðaþjónusta og
ævintýranám), helstu viðfangsefni sett fram (líkami, vistfræði,
sjálfsvitund og samskipti) og að grundvöllurinn er reynslumiðað nám.

Mynd 2. Útinám er samsett úr mörgum þáttum.
(Gilbertson o.fl., 2006:6)

Í Evrópu hefur sambærilegt líkan verið dregið upp en þá eru sviðin
útiverkefni, umhverfismenntun og einstaklings- og félagsþroski14 (Higgins
og Nicol, (2002:1).

14

Ensku hugtökin eru outdoor activities, environmental education og personal
and social development. Dýpri skilning má þróa með því hugsa um þessi hugtök
út frá learning out of doors, outdoor learning, education out of doors, education
in nature, authentic learning in landscapes, the outdoors: a learning
environment.
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Erfitt getur reynst að sjá heildarmyndina þegar fjallað er um útinám og
skóla. Mynd 3 er hjálpleg til að sjá þessa heildarmynd og til að leggja mat
á áherslur skóla varðandi útinám og hugsanlega þróun þess.
Númerin á mynd 3 vísa til eftirfarandi:
1) Nemandinn – reynsla hans af útinámi við upphaf skólagöngu.
2) Skólalóðin – notuð til að þróa útinám í kunnuglegu umhverfi.
3) Nærumhverfið – gefur mörg tækifæri til að auka við útinámið.
4) Fjærumhverfið – með tækifæri til útináms sem felur í sér meiri
áskorun.
5) Jörðin – tækifæri fyrir nemandann til að nota þá þekkingu,
viðhorf og færni sem hann hefur öðlast á stigum 1-4 (Higgins og
Nicol, (2002:43).

Mynd 3. Stigvaxandi upplifun og reynsla nemanda í gegnum útinám.
(Higgins og Nicol, 2002:44). 15

15

Student‟s progressive path of experiences from outdoor education.
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Simon Priest16 hefur verið áhrifamikill fræðimaður á sviði útináms.
Hann telur að útinám feli í sér sex grundvallarþætti. Hann lýsir því að
útinám (1) sé aðferð til að læra, (2) byggi á reynslu, (3) eigi sér einkum
stað utan dyra, (4) að öll skynfærin séu virkjuð, (5) samskiptin varði fólk
og náttúru (6) og byggt sé á þverfaglegri námsskrá (Priest 1986:13).
Priest setur útinám einnig fram á myndrænan hátt, sjá mynd 4. Hér er
útinámið sett fram sem stofn á tré með tvær megingreinar, ævintýragrein
og umhverfisgrein. Myndin er gagnleg að mínu mati því í rótunum birtist
hin fjölbreytta skynjun sem á sér stað úti og krónu trésins prýða
ávextirnir. „Ávextir“ útináms eru þá þeir þættir sem unnið er með.

Mynd 4. Líkan Priest af útinámi
(Priest 1988 í Gilbertson o.fl. 2006:5). Þýð JFÞ.

16

Dr. Simon Priest hefur verið leiðandi í rannsóknum, ráðgjöf og ritstörfum m.a.
á sviði úti- og ævintýranáms. Hann kenndi við þrjá háskóla í BNA áður en hann
hætti störfum fyrir aldurs sakir 1997. Hann var gestaprófessor við 20 háskóla og
hefur skrifað fjölda bóka og yfir 150 ritrýndar greinar í tímarit (Miles og Priest,
1999:488).

39

Hægt er að samþætta þessar lýsingar á útinámi í eftirfarandi
tilraunaskilgreiningu.
Útinám er náms- og kennsluaðferð sem leggur áherslu á nám undir berum
himni þar sem öll skynfæri eru virkjuð með þátttöku í beinum upplifunum og
reynslu. Markmiðið er að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa
tengsl milli einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins.
Lítum nú nánar á tréð í módeli Priest og skoðum greinarnar,
umhverfisnám og ævintýranám. Umhverfisnám (e. environmental
education) varðar samskipti mannsins við umhverfið og lífheiminn og er
lýst af Roth á eftirfarandi hátt:
Umhverfisnám er nám um vistfræðilegt samhengi og hugtök,
og áhrif þeirra á mannkynið. Tilgangur umhverfisnáms er að
auka skilning á og tilfinningu fyrir samspili mannsins við
náttúruna17 (Roth, 1969:195).
Í fræðunum er mikil áhersla lögð á umhverfisnám sem þátt útináms,
en það verður ekki skoðað frekar hér, þar sem í rannsókninni Úti er
ævintýri er lögð áhersla á aðra þætti þess. Þar er ævintýranám lykilhugtak
og verður því gerð góð grein fyrir því hugtaki hér á eftir.
Ævintýranám
Skilgreiningar á ævintýranámi
Ævintýranám (e. adventure education) fer fram í náttúrulegu umhverfi
eða ósnortinni náttúru og miðar að því að auka líkamlega færni nemenda
og efla samskiptafærni þeirra í útiverkefnum. Ævintýranámi má lýsa á
eftirfarandi hátt:
Úrval þátttökuhvetjandi viðfangsefna sem nýta sér samskiptin
við náttúruna og bera í sér upplifaða eða raunverulega áhættu. Þó
að útkoman sé óviss, er hún þess eðlis að þátttakandinn og
aðstæður geta haft áhrif á hana (Ewert, 1989:6).18
17

Environmential education is the education about ecological concepts and their
effects on humankind. Its purpose is to increase an understanding and
appreciation toward the interaction of man and the natural environment.
18
A variety of self-initiated activities utilizing an interaction with the natural
environment, that contain elements of real or apparent danger, in which the
outcome, while uncertain, can be influenced by the participant and the
circumstance.
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Dick Prouty og félagar bæta við nokkrum þáttum sem ævintýranámið
þroskar og setja fram eftirfarandi skilgreiningu á einkennum ævintýranáms:
Beint og virkjandi reynslunám sem tekur til persónunnar í
heild og hefur áhrif á hana í reynd. Um er að ræða virkt nám
og reynslu sem oftast gerist í nánum samskiptum við
náttúruumhverfi, á sér stað innan lítilla hópa og felur í sér
raunverulega eða skynjaða áhættuþætti. Niðurstaðan er
bundin óvissu en áhersluatriði eru þroski einstaklings og
hóps, innri þroski einstaklings og félagslegur þroski19
(Prouty, Panicucci og Collinson, 2007:229).
Segja má að þegar nemendur taka þátt í skipulagðri dagskrá sem nýtir
áhættu „að því er virðist“ eða sýndaráhættu til að hafa áhrif á og dýpka
námið, þá taka nemendurnir þátt í ævintýri menntunar. Hugtakið
ævintýri felur í sér:
Reynslu eða upplifun sem felur í sér óvissa útkomu. Ævintýrið
getur verið af huglægum, andlegum eða líkamlegum toga. Það
felur að jafnaði í sér að kynnast hinu óþekkta og takast á við
áskoranir hins ófyrirséða (Hopkins og Putnam, 1993:6).
Og áfram halda þeir Hopkins og Putnam og segja að mikilvægt sé að
auka vitund og virðingu fyrir:
Sjálfum sér – með því að takast á við áskoranir og ævintýri.
Öðrum – með þátttöku í sameiginlegri reynslu og umræðum.
Náttúrunni – með beinni upplifun (Hopkins og Putnam, 1993:6).
Hopkins og Putnam leggja áhersluna á svipaða þætti og Prouty og
félagar varðandi „ég og við“ en þeir bæta við aukinni vitund og virðingu
fyrir náttúrunni.

19

Direct, active, and engaging learning experiences that involve the whole
person and have real consequences. Educational activities and experiences,
usually involving close interaction with the natural environment and within a
small group setting that contain elements of real or perceived risk. The outcome,
while uncertain, focuses on the intrapersonal and interpersonal development of
the individual or group.

41

Brendtro og Strother skilgreina ævintýri á svipaðan hátt eða eitthvað
sem er „óvenjuleg, spennandi, ótrúleg eða merkileg reynsla þar sem
útkoman er óviss, stundum með smáskammti af hættu“ (Brendtro og
Strother, 2007:4).
Frá sjónarhorni ferðamála er ævintýrinu lýst sem blöndu af skynjaðri
áhættu, þorsta í þekkingu og innsýn í eitthvað sem viðkomandi þekkir
ekki (Weber, 2001:361).
En það er vissulega einnig hægt að nálgast skilgreiningu ævintýris út
frá sjónarhóli þjóðsagnafræði sem skýrir ágætlega þær hugmyndir sem
fólk gerir sér af ævintýri. Þar er það skilgreint m.a. sem saga af frekar
löngu ferðalagi söguhetjunnar, frá skorti til fullnægju, sem mætir á
leiðinni ögrunum, hættum og þjáningum, sem hún upplifir og vinnur á
með hjálp vina og í keppni við óvini (Dégh, 1995:122).
Ævintýranám getur verið fjölbreytt en það má flokka í tvennt:
afmarkað og víðtækt.20 Afmarkað ævintýranám felst í athöfnum sem
taka stuttan tíma þar sem áhersla er á spennandi upplifanir, sem gera þó
litlar kröfur til nemenda, sem taka takmarkaða ábyrgð á gjörðum sínum. 21
Sem dæmi má nefna ævintýraleiki og þrautir, flúðasiglingar og sig.
Víðtækt ævintýranám er andstæða afmarkaða ævintýranámsins og það
sem mestu máli skiptir er að það gerir þær kröfur til nemandans að hann
taki ábyrgð á gerðum sínum og þoli ýmsa erfiðleika.22 Taka má langar
gönguferðir sem dæmi (Higgins og Nicol 2002:8).
Göngu- og hjólaferðir með nemendur eru viðfangsefni
rannsóknarinnar Úti er ævintýri og samkvæmt framansögðu þá falla slíkar
ferðir undir víðtækt ævintýranám.
Til að átta sig betur á innihaldi ævintýranáms er hér fjallað um
Hálendishópinn sem dæmi. Hálendishópurinn var í boði fyrir ungmenni
á tímabilinu 1989-2008 og flokka má hann sem víðtækt ævintýranám.
Hálendishópurinn hefur staðið að mjög merkilegu þróunarstarfi á sviði
þroskandi útivistar hér á landi. Hann var meðferðar- og stuðningsúrræði
fyrir börn á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur og

20

Á ensku er talað um „narrow‟ og „broad‟ views of adventure.
Experiences are in essence activities which are short in duration and focus on
high thrills, but require little effort on the part of the student who takes minimal
responsibility for his or her actions.
22
Requires the student to take responsibility for their actions and sustain effort.
21
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Félagsþjónustunnar í Reykjavík. Forsaga þessa starfs hófst þegar bresk
samtök, „The Operation Drake Fellowship“ óskuðu eftir samstarfi við
íslenska fagaðila um bakpokaferðalag um hálendi Íslands með unglinga í
áhættuhóp (Sigrún Júlíusdóttir, 2002:14).
Hálendishópurinn hefur verið skilgreindur sem „meðferðarhnykkur“,
þ.e. sem skýrt afmarkaður þáttur í lengra meðferðarferli unglinganna sem
opinberir aðilar hafa haft með höndum. Þrír leiðbeinendur fara í 13 daga
ferðalag að sumarlagi um Austur- og Hornstrandir, með lítinn hóp af
unglingum á aldrinum 13-16 ára (14-17 ára, eftir að sjálfræðisaldurinn
var hækkaður) (Sigrún Júlíusdóttir, 2002:21).
Hálendishópurinn hóf starf sitt 1988 og var farið með fyrsta
unglingahópinn norður á Strandir sumarið 1989. Hópurinn hefur í
gegnum tíðina gengið um allar Hornstrandir og Austurstrandir, frá
Aðalvík til Ófeigsfjarðar. Að endingu komust hópstjórarnir að þeirri
niðurstöðu að sú leið sem best hentaði fyrir starf hópsins væri úr
Ófeigsfirði í Hornvík, um 120 km ganga á átta göngudögum.
Þungamiðja meðferðarvinnunnar í Hálendishópnum fer fram á
Ströndum og eftir þá ferð, en á undan Strandaferðinni fer fram verklegur
undirbúningur og níu manna hópur þátttakenda er valinn og hristur saman
í stuttu æfingaferli. Á þeim tíma kynnist hópurinn og megináhersla
starfsins felst í að gera það aðlaðandi og áhugavert, svo þátttakendurnir
gefist ekki upp áður en lagt er af stað.
Strandaferðin er leiðin heim, bæði í raun og sem líking, fyrir verkefnin
sem tekist er á við. Hópurinn, samsettur af níu unglingum og þrem
hópstjórum, fer í gegn um hið klassíska hópaferli smárra meðferðarhópa
sem ágætlega hefur verið lýst af Tuckman og fleirum (sjá kafla 2.8.2.1
um hópaþróun).
Í hópaferlinu, og þeim verkefnum sem fylgja sjálfu ferðalaginu,
verður til allur sá efniviður sem þarf í meðferðina. Markmið ferðalagsins
er að læra að axla ábyrgð á eigin lífi og þeim valkostum sem manneskjur
standa stöðugt frammi fyrir, og að fóta sig í sífelldum breytingum sem
þarf að takast á við í lífinu – og gera það með réttu bandamönnunum
(Björn Vilhjálmsson munnleg heimild, 6. maí 2010).
Óvíst er um framtíð Hálendishópsins því árið 2008 hætti
Reykjavíkurborg að leggja fé til þessa meðferðarúrræðis og hefur því
starf hans legið niðri síðan. Nánar er fjallað um Hálendishópinn í kafla
2.3 um rannsóknir á útinámi.
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Önnur skyld hugtök
Við lestur fræðanna hafa komið fyrir ýmis hugtök sem tengjast efninu
með einum eða öðrum hætti. Oft á tíðum er verið að fjalla um náskyld
efni en á ólíkum fræðasviðum. Þannig eru notuð önnur hugtök innan
ferðamálafræða en í kennslufræði, og kennslufræði fullorðinna (e.
andragogy) notar önnur hugtök en almenn kennslufræði.
Eitt svið útináms er kallað expeditionary learning23 eða leiðangursnám, sem er „ítarleg langtímarannsókn á viðfangsefni þar sem nemendur
taka þátt í alvöru verkefni, vettvangsvinnu eða þjónustu“24 (Wurdinger,
2005:39). Hér eru það nemendur sem vinna saman að lausn verkefna og
hvetja hver annan til að öðlast ítarlegan skilning. Lykilþættir þessa
námsferlis eru námsmarkmið, leiðandi spurningar, verkefni og námsmat.
Nemendur eiga að skilgreina spurningar sem leiða leit þeirra að svari.
Skapað er andrúmsloft rannsóknar og uppgötvana (Wurdinger, 2005:3941). Nám og kennsla einkennist af virkni og áskorunum. Jöfn áhersla er
lögð á að byggja upp öfluga einstaklinga (e. character development) eins
og að þróa bóklega þekkingu. Góðar venjur og siði á að læra samhliða því
sem unnið er greinabundið með lestur, skrift, reikning og aðrar
hefðbundnar námsgreinar.

2.2.2.3 Útivistarlíf – norrænir straumar
Fjallað hefur verið um hugtökin úti- og ævintýranám eins og þau eru
notuð í enskumælandi löndum, en nú verður litið á norræn hugtök úr
útivistarmenningu og skólamálum; útivistarlíf og útiskóli.
Hugtakasmíð og þýðingarklemma
Hugtakið friluftsliv er kjarnahugtak í allri umræðu og þróun á útivist og
útinámi á Norðurlöndum. Nokkur vandi er að þýða hugtakið á íslensku25
en í orðabók er það þýtt sem útilíf (Dönsk-íslensk orðabók, 1992), en
hugtakið hefur einnig verið þýtt sem útivist í umræðu hér á Íslandi.
Hugtökin útivist og útilíf hafa bæði ákveðna stöðu í íslensku máli sem
23

Dæmi um skóla sem byggja starf sitt á þessari hugmyndafræði er
Expeditionary Learning Outward Bound (ELOB) í BNA, með um 45.000
nemendur og 4.300 kennara. Sjá nánar á www.elschools.org.
24
Long-term in-depth investigation of a topic that engages students in the world
through authentic projects, fieldworks, and service.
25
Í enskum fræðum hafa fræðimenn kosið að þýða ekki hugtakið friluftsliv
heldur nota orðið óbreytt.
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telja má að hafi áhrif á skilning fólks á því hvað í hugtökunum felst í
faglegri eða fræðilegri umræðu. Ef kosið yrði að nota hugtakið útivist
leggur fólk skilning í hugtakið út frá eign reynslu og almennri málnotkun.
Útilíf ber með sér ákveðna tengingu við verslun með þessu heiti en hefur
þó þann kost að vera fallegt og þjált í notkun.26
Í skýrslu um samnorrænt verkefni sem bar heitið Friluftsliv ved
Nordens kyster er notað hugtakið útivistarlíf (Nordisk Ministerråd,
2001:29). Þó að hugtakið sé nokkuð óþjált í notkun hefur það þann kost
að hægt er að skilgreina það með ákveðnum hætti án þess að almennur
fyrri skilningur á orðinu hafi áhrif. Hugtakið útivistarlíf verður því notað
öllu jöfnu hér á eftir sem þýðing á friluftsliv, en á stöku stað, þar sem það
á betur við, notað norræna hugtakið óþýtt.
Saga og menning; grænar bylgjur
Umfjöllunin hér á eftir er nálgast með talsvert öðrum hætti en í kaflanum
um enska strauma. Hugtökin hafa í sér sögulega skírskotun og sterka
menningarlega tengingu og því er í upphafi brugðið upp sögulegu
sjónarhorni.
Hugtakið friluftsliv er að finna í norsku, dönsku og sænsku um ákveðið
svið útivistar. Hugtakið er sögulegt og menningarlegt fyrirbrigði, sem þýðir að
merking þess er tengd tíma og rúmi. Sögu útivistarlífs í Danmörku hefur til að
mynda verið lýst sem þróun í þremur grænum bylgjum (d. grønne bølger).
Útivistarlífið hefur þróast samhliða breytingum í samfélaginu; þar sem áhugi á
náttúru og áhugi fyrir athöfnum í náttúrunni vex og dvínar (Bentsen, Andkjær
og Ejbye-Ernst, 2009:210).
Fyrsta græna bylgjan hófst við lok 18. aldar þegar fólk sóttist í auknu
mæli eftir að vera utandyra og njóta umhverfis og náttúru. Áhrifavaldur
var m.a. franski heimspekingurinn Rousseau og hugmyndir hans um
náttúru og uppeldi. Rómantík varð allsráðandi í listum og fólk vildi
hverfa aftur til náttúrunnar, til að finna „upprunann“. Einkum fólk af
millistétt stundaði þessa auknu útivist. Upphaf ýmiskonar afþreyingar
utandyra (í frítíma) er rakin til þessa tíma t.d. gönguferðir, hestamennska,
sund, siglingar, veiðar og fl.
26

Höfundur en enn í vafa um hugtakið útvistarlíf og er stundum á þeirri skoðun
að útilíf sé betra hugtak. Niðurstaðan hér er eigi að síður sú að nota fyrrnefnt
hugtak en huga þarf betur að þessari þýðingu (hugtakasmíði) og leita m.a. í sjóð
íslenskumanna áður en nýju hugtaki er ýtt úr vör.
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Önnur græna bylgjan varð í lok 19. aldar og er upphaf hennar rakið til
áhrifa sem rithöfundar bera til Danmerkur frá Bandaríkjunum. Þá verður
aukin áhersla á náttúru og heilsu til sem ákveðin viðbrögð við aukinni
borgarmyndun og þeirri siðmenningu og spillingu sem þótti einkenna
borgarlífið. Iðnvæðing, nýrómantík og aukin áhersla á heilbrigði hafði
áhrif á þennan vöxt. Læknar lögðu áherslu á að frískt loft hefði
heilsusamleg áhrif og hraustleikamerki þótti að vera sólbrúnn. Um leið
varð fólk í auknum mæli meðvitað um ábyrgð á eigin heilsu. Sannkölluð
karlmennska þótti fólgin í því að stunda krefjandi útivist og hún átti að
herða menn. Ungmennahreyfingin, skátarnir og farfuglahreyfingin eru á
meðal þeirra félaga sem hófu göngu sína á þessu blómaskeiði og þar er að
leita upphafs þeirra útivistarlífssamtaka sem nú starfa. Skátarnir lögðu
áherslu á almenna menntun (d. dannelse) barnsins og hjá þeim birtust
fyrstu skipulögðu skrifin um uppeldisfræði útivistar. Smám saman jókst
áhersla á kappið: hraðar, hærra og lengra. Útivistin þróaðist síðan í
auknum mæli yfir í íþróttir og ungmenna- og íþróttahreyfingin tók við.
Að lokum fór þó áhugi á útivist dvínandi, stríðið í Evrópu hófst og þróun
í skólamálum tók mið af því.
Um 1970 jókst áhugi fólks á ný fyrir náttúru og útivist og þriðja græna
bylgjan hófst. Umhverfismál voru sett á dagskrá, orkukreppa reið yfir heiminn
og fólk var þvingað til að spara. Sterk umræða um að skilgreina þurfi muninn á
íþróttum og útivist hófst, en útivistin var lengi vel sett við hlið íþrótta. Með
auknum áhuga á útivist stofnaði Gerlev íþróttalýðháskólinn sérstaka
útivistarlínu og í kjölfarið verður útivist vinsæl víða í lýðháskólum. Í þriðju
bylgju verður til svokölluð uppeldisfræðivæðing útivistarlífsins, fagmennska
jókst og talað var um stofnanavæðingu þar sem m.a. var farið að nota
útivistarlíf með markvissum hætti í skólum og við frístundastarf (Bentsen o.fl.,
2009:28-34).
Hnattvæðing er megin áhrifavaldur í nútímavæðingunni. Menning,
vörur og viðhorf eru mótuð í sívaxandi mæli af alþjóða- og hnattvæðingu.
(Giddens 1994 og Beck 1997 í Bentsen o.fl., 2009:64). Þær hefðir og
aðferðir sem þróast hafa á ólíkum stöðum hafa nú áhrif. Þannig hefur hið
norræna friluftsliv verið undir áhrifum frá engilsaxneskum hefðum sem
birtast í notkun á hugtökum eins og outdoor og adventure education í
norrænni umræðu. Þeir straumar sem hér hefur verið lýst, renna því meira
saman í dag en áður. Hin faglega orðræða í tímaritum á borð við Journal
of Adventure Education and Outdoor Learning er orðin alþjóðavædd og
hugtökin hafa áhrif hvert á annað.
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Áhugavert er að skoða þróun útivistarmenningar á Íslandi út frá
þessum grænu bylgjum og alþjóðavæðingunni sem hér hefur verið lýst,
en sú athugun bíður betri tíma.
Skilgreiningar á útivistarlífi
Útivistarlíf er vítt hugtak og eins og að framan greinir er merking þess tengd
menningu, rúmi og tíma. Útivistarlífshefðin á Norðurlöndum á sér djúpar
menningarlegar rætur og byggir á mótaðri sýn á náttúru og mikilvægi hennar.
Hinar menningarlegu rætur hafa „varið“ friluftsliv fyrir víxl-frjóvgun frá
enskum straumum, einkum í Noregi (Gurholt, 2008:327).
Hér verður stuttlega gerð grein fyrir skilgreiningu á hugtakinu og rýnt
í merkingu eða innihald þess.
Norðmenn hafa opinbera skilgreiningu á útivistarlífi sem er á þessa leið:
Útivistarlíf er dvöl og líkamleg virkni utandyra í frítímanum
með að það markmiði að komast í nýtt umhverfi og upplifa
náttúruna27 (Miljøverndepartementet, 2001).
Norðmenn hafa sér lög um útivistarlíf (Lov om friluftslivet
[friluftsloven]). Tilgangur laganna er að vernda útivistarsvæðin og tryggja
rétt almennings til að ferðast og dvelja í náttúrunni, þannig að tækifæri
fólks til að stunda útivistarlíf sér til heilsubótar, skemmtunar og sem
umhverfisvæna tómstundaiðju séu varðveitt og bætt.28
Á Íslandi eru ekki sérstök lög um útivist29 en í lögum um náttúruvernd (nr.
44/1999) er fjallað um almannarétt og útivist. Tilgangur laganna er „að stuðla
að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki spillist líf eða land né
mengist sjór, vatn eða andrúmsloft“ (Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999). Í
þriðja kafla laganna, undir fyrirsögninni „Almannaréttur, umgengni og útivist“,
er réttindum og skyldum almennings lýst og er honum „heimil för um landið
27

Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse.
28
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre
almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve
friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig
fritidsaktivitet bevares og fremmes. Sjá lögin á http://www.lovdata.no/all/nl19570628-016.html og nánar á http://www.dirnat.no/friluftsliv/
29
Við Íslendingar eigum ekki í orðaforða okkar eins afmarkað (vel skilgreint)
hugtak og friluftsliv í norskum lögum. Til að skoða sambærileg ákvæði í
íslenskum lögum þarf að notast við hugtakið útivist.
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og dvöl þar í lögmætum tilgangi“, en „öllum er skylt að ganga vel um náttúru
landsins og sýna ýtrustu varúð þannig að henni verði ekki spillt“ (Lög um
náttúruvernd, nr. 44/1999). Í 70. grein er ákvæði um útivistarsvæði þar sem
sveitarfélög, Umhverfis-stofnun og náttúruverndarnefndir geta gert aðgengileg
og haldið opnum ákveðnum svæðum til að „greiða fyrir því að almenningur fái
notið náttúrunnar“ (Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999). Segja má því að í
íslenskum lögum sé almenningi heimilaður aðgangur að náttúrunni en með
mun almennari hætti en í norsku löggjöfinni.
Sænsk yfirvöld skilgreina hugtakið á eftirfarandi hátt:
Í útivistarlífi felst að vera úti og hreyfa sig í þeim tilgangi að
skipta um umhverfi og upplifa náttúruna án kröfu um
árangur eða keppni30 (Näringsdepartementet, 1999:20).
Í norsku og sænsku skilgreiningunni má sjá að dvöl úti (úti-vist) og
náttúruupplifun eru nefndar sem mikilvægar forsendur þess að athöfnin
skilgreinist sem útivistarlíf. Í tengslum við skólastarf á sænska
skilgreiningin betur við, því að hún tengir það ekki við frítímann, og
verður hún höfð til viðmiðunar í rannsókninni Úti er ævintýri.
Þegar litið er til frænda okkar Dana þá forðast þeir að setja fram opinbera
skilgreiningu. Þvert á móti segja þeir að nær ómögulegt sé að setja fram eina
skilgreiningu á friluftsliv því hugtakið hafi í það minnsta þrjár víddir:
 Útivistarlíf sem samfélagslegt fyrirbæri og rannsóknarefni.
 Útivistarlíf
sem
viðfangsefni
hugmyndafræðilegrar umræðu.

stjórnmálalegrar

og

 Útivistarlíf sem persónuleg og uppeldisfræðileg aðferð
(Bentsen o.fl, 2009:14).
Nú verður nánar rýnt í danska útivistarlífið.
Einkenni og merking dansks útivistarlífs
Skilgreiningar gefa okkur almenna hugmynd um útivistarlíf, en til að geta
nýtt okkur merkingu hugtaksins við að skoða hálendisferðalög
Smáraskóla þarf að kafa dýpra.
30

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte
och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.
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Erik Mygind, lektor við Kaupmannahafnarháskóla segir að hugtakið
útivistarlíf sé ofið úr þrem þáttum:
 Útivistarverkefni. Í meginatriðum allar athafnir sem eiga sér
stað utandyra.
 Útisport. Keppnisíþróttir þar sem náttúran er notuð sem rammi /
vettvangur eða „salur“ fyrir athafnir.
 Einfalt útivistarlíf. Dvöl úti í náttúrunni, sem fer fram í samræmi við
náttúruna með lágmarks búnaði, og algerlega á forsendum
náttúrunnar með virðingu fyrir henni31 (Mygind, 2005).
Í Danmörku var innblástur fyrir uppeldislegri notkun á útivistarlífi
einkum sóttur í slíkt starf í Noregi og Svíþjóð. Þá var hugtakið tengt hinni
þríþættu samsetningu sem getið er hér að framan. Edinger hefur sett fram
þríhyrningsmódel þessarar þríþættingar (sjá mynd 5).

Mynd 5. Þríhyrningsmódel Edinger um útivistarlíf.

31

Friluftsaktiviteter. Der i princippet er alle aktiviteter der foregår i det fri.
Friluftssport. Er konkurrenceidræt, hvor naturen bruges som ramme eller "hal"
for aktiviteten. Enkelt friluftsliv. Er liv i det fri, der foregår i samarbejde og
fællesskab med naturen med et minimum af redskaber og helt og holdent på
naturens præmisser og i respekt for disse. Sjá á http://www.emu.dk/ gym/
fag/id/inspiration/friluftsliv
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Með ákveðna gagnrýni á íþróttaþátt útivistarlífsins í huga setur
Edinger fram módelið og dregur athyglina að ólíku hlutverki náttúrunnar,
þar sem keppt er við náttúruna (mod naturen), afþreying er sótt í
náttúruna og samsömun fundin með náttúrunni (Bentsen o.fl., 2009:41).
Framsetning Edinger er í andstöðu við ákveðna bókstafstrú á friluftsliv,
þar sem bara er til „eitt rétt friluftsliv“. Tregða Dana til að setja fram eina
skilgreiningu er því skiljanleg.
Einkenni útivistarlífsins eru eftirfarandi:
 Samsömun með náttúrunni.
 Hið heildstæða útivistarlíf inniheldur og samþættir hin ólíku
sjónarhorn
náttúrunnar
(umhverfisfræði),
menningar
(menningarsaga)
og
manneskjunnar
(félagsog
einstaklingsþroski). Í hinu einfalda lífi í útivistinni er að finna
bæði umhverfisfræðilegt og vist- og uppeldisfræðilegt
sjónarhorn32 (Andkjær, á.á.:4).
Oft er talað um samnorræna útivistarlífshefð sem einkennist af
einfaldleika, breidd og sérstökum tengslum við náttúru og landslag. Hún
tekst einkum á við veröld náttúrunnar í víðu samhengi þar sem ígrundun í
náttúrunni og hreyfingin um náttúru og umhverfi hafa merkingu og
afleiðingar. Miðlægt er hugtakið leiðsögn33 (d. vejledningsbegrebet), það
er hvernig fólki er leiðbeint um náttúruna (Bentsen o.fl, 2009:65).
Í Danmörku og víðar er útivistarlíf orðið mun meira en gönguferð í
skóginum eða kajaktúr. Sviðið hefur þróast úr óformlegri frítímamenningu og
tómstundum í að vera svið með uppeldislega og pólitíska vigt og merkingu.
Sögulega má segja að útivistarlífið sé afurð af auknum samfélagslegum áhuga
á náttúrunni og þörf fólks fyrir hreyfingu og upplifun í náttúrulegu umhverfi.

32

Identifikationen med naturen. Det holistiske – friluftsliv rummer og integrerer
indfaldsvinkler fra både natur (miljølære), kultur (kulturhistorie) og menneske
(social og personlig udvikling). Det enkle liv – i friluftslivet ligger implicit et
miljømæssigt og økopædagogisk perspektiv.
33
Hér er að mínu mati verið að tala um það sama og á ensku er kallað
facilatation og erfitt reynist að þýða. Leiðsögn eða að vísa veginn nær því að
hluta til. Hlutverkið felur í sér að greiða götu einhvers, án þess að benda honum á
hvert hann á að fara. Verið er að greiða götu náms og þroska. Hugtakið vegvísir
má e.t.v. nota.
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Útivistarlíf hefur breiðst út til margra sviða en í Danmörku er tengingin einna
sterkust við náttúru, íþróttir og ferðamennsku.

Mynd 6. Miðlæg einkenni og svið útivistarlífs
(Emmelin 1997 í Bentsen, o.fl., 2009:24).

Mynd 6 sýnir kjarna útivistarlífsins og grundvallargildin; dvöl og
líkamlega virkni úti, náttúruupplifun og umhverfisbreytingu og hvernig
þessir þættir koma fram á mismunandi fagsviðum samfélagsins.
Hin norræna útivistarhefð er ekki einsleit. Til að mynda er hin danska
hefð, sem er mótuð af hinni norsku og sænsku eins og áður segir, meira
tengd íþróttum en í hinum löndunum.
Stofnana- og uppeldisvæðing útivistarlífsins
Hægt er að skipta útivistarlífi með einföldum hætti í tvo flokka, hið
hversdagslega eða óskipulega og hið skipulega (Bentsen o.fl., 2009:38).
Útivistarlífið var fyrst óskipulagt og mótað af áhuga fólks en hefur
stofnanavæðst og er nú talað um menntun, leiðsögn (d. vejledning) og
uppeldislega vinnu í, um og með útivistarlífi. Krafa er nú gerð um
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uppeldislegar áherslur og skilgreindar aðferðir, sérmenntun á sviðinu,
vottun og stífar öryggiskröfur (Bentsen o.fl., 2009:212). Það þýðir að
kennarinn eða sá sem leiðir hið uppeldislega starf, þarf á meðvitaðan hátt
að nota aðferðir útivistarlífsins til að vinna í náttúrunni, fjalla um hana
eða vinna með náttúrunni. Mikilvægt er að átta sig á því að afstaða
fagfólks til þess hvað sé hentugasta vinnulagið í útivistarlífi er háð
heildarsýn viðkomandi á menntun, uppeldi, nám og þroska; því sem kalla
má uppeldislega grunnsýn fagmannsins (Bentsen o.fl., 2009:13-15).
Ein birtingarmynd þessarar ólíku sýnar á menntun er að greina má tvo
uppeldislega póla varðandi það hvernig unnið er. Uppeldisfræði
útivistarlífs staðsetja Bentsen, Andkjær og Ejbye-Ernst á spennusvæði (d.
spændingsfelt) milli tveggja andstæðra póla. Annan pólinn kalla þeir ferli
og persónuþroska (d. proces og selvudvikling) og hinn markmið og
stýringu (d. mål og styring). Það hefur svo áhrif á vinnulag viðkomandi
hvar hann staðsetur sig milli þessara póla (Bentsen o.fl., 2009:212).
Talað er um leiðsögn þegar unnið er með ferli og persónuþroska og þá
beitt aðleiðsluaðferðum (d. induktiv). Hér lætur hópstjórinn hópinn glíma
við að finna leið, leysa þau vandamál sem koma upp o.s.frv. Þegar unnið
er í anda markmiða og stýringar er beitt aðferðum afleiðslu (d. deduktiv)
og unnið með fyrirmæli (d. instruktion). Hér er hópstjórinn nokkurs konar
fararstjóri; hann leggur línurnar, segir hvernig á að gera hlutina,
leiðbeinir, leiðréttir og tekur af skarið (Bentsen o.fl., 2009:129-133).
Líklega beita margir íslenskir kennarar frekar fyrirmælandi starfsháttum í
útinámi34 og eru þá nær pólnum markmið og stýring. Það hlutverk er líkara
hefðbundnu kennarahlutverki og í takt við þær nákvæmu lýsingar í
aðalnámskrá á markmiðum sem fjallað er um í kafla 2.4. Ef vinna á t.d. að
persónuþroska og því að efla einstaklinga, er mikilvægt að vera meðvitaður um
að aðrir starfshættir gætu skilað meiri árangri.
Deildar meiningar eru um hvort tala eigi um uppeldisfræði í útivistarlífi eða
útvistarlíf sem uppeldisfræði. Sumir undirstrika að „friluftsliv“ sé ekki
uppeldisfræði. Friluftliv er friluftsliv; menning sem byggir á því að ferðast um
náttúruna og tengjast landi og umhverfi. Aðrir lýsa „uppeldisfræði
útivistarlífsins“ og eiga þá við uppeldisfræði sem sé framkvæmd í, um og með
útivistarlífinu, en ekki sem sérstök aðferð sem spannar ólíkar
uppeldishugmyndir, möguleika og starfsaðferðir (Bentsen o.fl., 2009:77).
34

Hér á líklega betur við að nota hugtakið útikennsla.
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Nils Faarlund orðar þessar breytingar svo:
Áður fyrr fékk maður einungis verk í axlir og fætur við að
stunda útivistarlíf, en nú fær maður einnig höfuðverk35
(Bentsen o.fl., 2009:13).
Hér má greina þá þróun sem átt hefur sér stað. Nú er unnið markvisst
með einstaklinginn sem heild; líkama, hug og sál. Hættan er þó sú að hið
einfalda gleymist og möguleikinn á að grípa tækifærið (vera spontant) og
að vera óskipulagður sé ekki fyrir hendi. Þróunin gæti einnig orðið sú að
börn líti ekki á það sem lífsstíl að stunda útivistarlíf, heldur sem hluta af
skóla eða félagsstarfi.
Sjá má hér samsvörun við leikinn. Johan Huizinga, sem skrifað hefur
um leiki, segir að leikur sé ekki eingöngu til að undirbúa fullorðinsárin
eða fá útrás fyrir spennu og þess háttar. Leikur sé leikur í sjálfu sér og
þurfi ekki að vera neitt annað, ekki þurfi að greina neina ástæðu eða
afsökun fyrir því að leika sér (Huizinga, 1955:2-3).36 Ef til vill má segja
það sama um útivistarlíf – það bara ER.
Útiskólinn og útikennsla
Að framan hefur hinu norræna útivistarlífi verið lýst og einkenni og
merking þess verið dregin fram. Útivistarlífið hefur á liðnum 30 árum
verið að stofnanavæðast og ein mynd þess er útiskólinn. Útiskólinn er
fyrir börn á aldrinum 7 til 16 ára og er hluti af hinu formlega
grunnskólakerfi þar sem skyldunámið fer fram að hluta til utan skólans
með reglulegum hætti, að jafnaði einn dag í viku eða á hálfsmánaðar
fresti. Hinn norski Arne N. Jordet skilgreinir í bók sinni Nærmiljøet som
klasserom hugtakið útiskóli37 með eftirfarandi hætti:
Útiskóli er það vinnulag þegar hluti af kennslu skóla er
fluttur út í nágrenni hans og reglulega eru unnin verkefni
35

För fik man bare ondt i skuldrene og benene, når man levede friluftsliv, nu får
man også ondt i hovedet.
36
Með þessari tilvísun er ekki verið að halda því fram að leikur sé aldrei
menntandi. Ég hef mikla trú á mátt leiks til náms og þroska, en til eru þau
sjónarmið, m.a. í þjóðfræðum, að leikur sé sjálfstæð athöfn og þurfi ekki að vera
neitt annað.
37
Hugtakið útiskóli er að mínu mati gott hugtak yfir þá skóla sem leggja
markvisst áherslu á útinám í sínum starfsháttum.
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utan skólastofunnar. Vinnulagið gefur nemendum tækifæri
til að nota öll skilningarvit sín og fá persónulega og beina
reynslu af raunveruleikanum. Vinnulagið veitir nemendum
tækifæri til athafna, til að vinna með námsgreinarnar,
þroskast og leika sér að sjálfsdáðum. Hægt er að ástunda
leitarnám af forvitni, hugarflug, upplifanir og félagslega
samveru. Útiskóli felur í sér samþættingu námsgreina þar
sem athafnir úti og inni eru í meira samhengi en í
kennslustofunni. Börn læra um raunveruleikann í
raunveruleikanum, þ.e. um náttúruna í náttúrunni, um
samfélagið í samfélaginu og um sitt nánasta umhverfi í sínu
nánasta umhverfi38 (Jordet, 1998:24).
Útiskólinn er hið „villta blóm“ í skólanum segir Jordet, en hann hefur
staðið framarlega í fræðilegri umfjöllun um útikennslu og rannsóknir
hans hafa vakið athygli. Hann segir að útiskólinn geti verið mikilvæg
viðbót við nám sem fram fer inni.
Um útiskólann er oft skrifað innan umbótauppeldis- (d.
reformpædagogik) og reynslunámsfræða (d. erfaringspædagogisk) og þá
talað um „að læra með höfði, hjarta og hönd“ eða „að handleika til að
skilja“ (d. at gribe for at begribe). Þetta eru algeng slagorð útiskólans. Í
útiskólanum virðist vera litið á útvistarlífið sem ákveðna uppeldis- og/eða
kennslufræði, sérstaklega í hinum danska útiskóla.
Jordet leggur einnig áherslu á að útiskólinn geri aðrar (og nýjar)
kröfur til kennarans sem þurfi að ávarpa í kennaramenntuninni. Þar nefnir
hann m.a. hæfni sem er allt í senn hagnýt, persónubundin, fagleg og
kennslufræðileg (Bentsen o.fl., 2009:187).
Skólinn hefur tekið mið af menningu sinni og að hluta flutt nám
nemenda út í nærumhverfið. Norski skógurinn hefur skipað stórt hlutverk
38

Uteskole er en arbeidsmåte hvor man flytter deler av skolehverdagen ut i
nærmiljøet. Uteskole innebærer dermed regelmessig aktivitet utenfor
klasserommet. Arbeidsmåten gir elevene anledning til å ta alle sansene i bruk
slik at de får personlige og konkrete erfaringer i møte med virkeligheten.
Arbeidsmåten gir rom for faglige aktiviteter, spontan utfoldelse og lek,
nysgjerrig søken, fantasi, opplevelse og sosialt samvær. Uteskole handler om å
aktivisere alle skolefagene i en integrert undervisning hvor ute- og inneaktiviteter
har nær sammenheng. Elevene lærer om virkeligheten i virkeligheten; dvs. om
naturen i naturen, om samfunnet i samfunnet og om nærmiljøet i nærmiljøet.
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í útiskólanum og á liðnum árum hafa áhrif frá útiskólanum náð til Íslands.
Í Danmörku, þar sem ómanngert umhverfi er erfitt að finna, hefur
strandlengjan ásamt skógarsvæðum, verið mikilvægur vettvangur
útivistarlífs. Siglingar, á sjókajak og litlum seglbátum (kænum), hafa
mikið verið stundaðar. Siglingahefðin hefur þar verið virkjuð til þess að
skapa tækifæri til náms og þroska.
Athygli vekur að strandþjóðin Ísland, með sína miklu sjósóknarhefð,
hefur innleitt „útiskóla í skógi“, en nær ekkert litið til „útiskóla við
strönd“. Að þessu leyti sker Ísland sig frá Norðurlandaþjóðunum með
mun minni hefðir fyrir útivistariðkun við strendur landsins en hin löndin.
Vænlegt er að líta til Dana en þeim hefur í meira mæli en hinum
Norðurlandaþjóðunum tekist að tryggja að ströndin sé aðgengileg
almenningi til útivistar (Nordisk Ministerråd 2001:29). Talið er að
útivistarlíf hafi mikla þýðingu fyrir almenna vellíðan og heilsu og
strandútivist leiði til framgangs menningar og hefða þar sem oft eru sterk
tengsl milli útivistarlífs og viðgangs hefðbundinnar bátanotkunar og
fiskveiða (Nordisk Ministerråd 2001:34). Áhugavert væri að líta til þeirra
aðferða sem notaðar voru við innleiðingu grenndarskógaverkefnisins39 í
grunnskólum landsins og reyna að þróa útiskóla við strönd þar sem
nemendur læri t.d. um lífríki strandlengjunnar, sigli „beggja skauta byr“,
rói um á sjókajak, eða bara prófi að „míga í saltan sjó“. Dr. Þuríður
Jóhannsdóttir tók saman matsskýrslu árið 2007 um skólaþróunarverkefnið
„Lesið í skóginn – með skólum“ sem lýsir vel þeim tækifærum til
skólaþróunar sem útinám á þessu sviði gefur (Þuríður Jóhannsdóttir,
2007), sjá nánar í kafla 2.3.
Á síðastliðnum áratug hefur náttúru- og útiskóli verið settur á dagskrá
í Danmörku og víða er tekin einn dagur í viku í svokallaðan náttúrudag.
Sem dæmi um aukinn áhuga er að árið 2000 voru aðeins nokkrir útiskólar
í Danmörku með reglulega útidaga (einn dag í viku eða á hálfs mánaðar
fresti) en árið 2009 voru þeir orðnir 290, sem er um 15% danskra skóla
(Bentsen, Mygind og Randrup, 2009b:35).
Trú á að náttúran geti og eigi að leika stórt hlutverk í þroska barna og
unglinga hefur orðið sýnileg í Danmörku og birtist hún m.a. í notkun á
39

Grenndarskógurinn er hluti af verkefninu Lesið í skóginn sem Skógrækt
ríkisins hefur haft forgöngu um í samstarfi við ýmsa aðila síðan um 2000. Lögð
er áhersla á gagnvirkt þróunarsamstarf ólíkra fagaðila við að finna leiðir til að
efla fræðslu um skóg og skógarnytjar í skólastarfi.
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náttúruskólum, skógarleikskólum, náttúrustígum og náttúrumiðstöðvum
allt árið. Nú á útivistarlíf að vera vettvangur fyrir nám, skemmtun og
lífsgæði í grunnskólum (Bentsen o.fl., 2009:184-5).
Það sem einkennir þróun dönsku útiskólanna er að hún hefur vaxið
upp úr grasrótinni, ef svo má að orði komast. Einstakir skólar og kennarar
hafa haft mikil áhrif á nýtingu og þróun útivistarlífs innan grunnskólans
ásamt því að sérstök verkefni hafa verið sett af stað eins og Skoven í
Skolen. Samtök hafa orðið til, sem staðið hafa fyrir námskeiðum, gefið út
fréttabréf og sett á laggirnar heimasíður (Bentsen o.fl., 2009:184-5).
Ákveðin hefð eða sýn kemur með þessum hætti inn í skólann að utan,
þar sem ástundun útilífs er knúin af frjálsum vilja og áhuga, þ.e. sem hluti
af tómstundum fólks. Svo virðist sem starfsemi frjálsra félagasamtaka
hafi orðið til þess að ákveðin formgerð hafi verið sköpuð, t.d. um útivist,
ferðalög og umhverfisvernd, sem skólinn hefur innleitt í sína starfshætti.
Margt bendir til þess að áhugi á útinámi og útikennslu sé vaxandi hér
á landi. Til marks um það er m.a. uppbygging útinámssvæða (útikennslustofa) við grunn- og leikskóla víða um land, samtök hafa verið stofnuð og
ráðstefnur haldnar um málið, aukin áhersla hefur verið lögð á námskeið á
þessu sviði á háskólastigi og einnig hefur færst í vöxt að fyrirtæki í
ferðaþjónustu bjóði upp á sérstakar ferðir fyrir skólahópa.
Hugtakanotkun á þessu sviði er fleirum hugleikin en þeim sem hér
skrifar. Samtök um náttúru- og útiskóla (SNÚ) ákváðu á aðalfundi sínum
27. mars 200940 að skilgreina hugtökin náttúruskóli og útiskóli. Þessi
skilgreiningarvinna er ákveðið svar við umræðu um hvort hver sem er
geti skilgreint sig, t.d. sem útiskóla, en þurfi ekki að uppfylla einhver
skilyrði m.a. varðandi innra starf, eðli eða magn útikennslu. Hugtakið
náttúruskóla þarf einnig að skilgreina.

2.2.3 Niðurstaða um afmörkun fagsviðs, hugleiðing
Fjallað hefur verið um nokkur svið þess að leika, læra og þroskast úti.
Þrjú hugtök hafa verið áberandi; útinám, ævintýranám og útivistarlíf.
Markmiðið var að lýsa ólíkum straumum til að skapa grunn fyrir
fræðilega umræðu um hálendisferðir Smáraskóla. Umfjöllunin um
norrænu straumana tekur mun meira til sögu og hugmyndafræði, sem
40

Höfundur á sæti í stjórn SNÚ og þekkir til málsins þess vegna. Fundargerðin
er ekki til í opinberum gögnum.
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hefur þróast í átt til umbóta- eða reynsluuppeldisfræði (d. reform- og
erfaringspædagogik). Umfjöllun um enska strauma tekur minna til
sögulegrar þróunar, en áhersla er lögð á þróun og breidd hugtaka og
skilgreininga.
Þegar hin norræna útivistarhefð er borin saman við hina engilsaxnesku
má greina mun á því hvað verið er að gera (verkefni), hvernig er unnið
(vinnuaðferðir) og hvaða orð eru notuð til að ræða um þá þætti
(hugtakanotkun). Niðurstaðan er sú að menn hugsi og tali ólíkt um
viðfangsefnið; þeir „hugtaki“ veruleikann með mismunandi hætti enda
eiga hugtökin sér menningarlegar og sögulegar rætur. Eigi að síður er
orðræðan að alþjóðavæðast og ólíkir straumar farnir að blandast og hafa
áhrif hver á annan.
Hugtakið friluftsliv er margbrotið og er skilgreint með fjölbreyttum
hætti, háð því af hvaða sjónarhóli litið er til umræðunnar. Notkun
hugtaksins í fræðilegri umræðu getur á köflum verið þokukennd,
sérstaklega í alþjóðlegri orðræðu. Hægt að greina rauðan þráð varðandi
inntak orðsins, en hann er samofin menningu og hugsunarhætti. Í þessu
liggur bæði styrkleiki og veikleiki hugtaksins.
Meiri fjölbreytileiki er í enskri hugtakanotkun, sem getur gefið kost á
nákvæmari fræðilegri orðræðu, þar sem ólík hugtök eru notuð til að lýsa
ólíkum ferlum. Til að mynda getur markmið með tilteknu útivistarlífi
verið að vinna með persónuþroska eða umhverfisvitund en um það notað
sama orðið innan norrænu hefðarinnar. Ensk hugtakanotkun myndi
líklega nota tvö hugtök: ævintýranám og umhverfisnám sem undirflokka
útináms til að aðgreina viðfangsefnin. Þó ber að geta þess að
ævintýrahugtakið er snúið. Ævintýri er oft notað sem forskeyti í rituðu
máli og við það á inntakið að breytast. Að nokkru leyti er það eins og
ofnotað lýsingarorð sem smám saman tapar innihaldi sínu.
Náttúran gegnir lykilhlutverki í báðum hefðunum, þar sem unnið er
með hið ófyrirséða, óskipulagða og óstýranlega. Þessi heimur náttúrunnar
er annar heimur þar sem oft má finna skjól frá hinni hversdaglegu veröld.
Þátttakendur geta þar fundið sterkari samkennd með samferðafólki sínu
og jafnframt samsömun með náttúrunni. Of sterk krafa um markmiðasett,
staðlað og skipulagt útivistarlíf getur leitt til þess að þessir áhrifaþættir
(töfrar) hverfi.
Hugtakið „friluftsliv“ inniheldur orðið líf sem er áminning til fagfólks,
sem starfar á þessum vettvangi, um að vera meðvitað um halda jafnvægi á

57

milli hinnar skipulögðu kennslufræði og að sýna frumkvæði og vera
opinn. Það þarf að vera rými fyrir nærveru, sköpun og jafnræði.
Meginniðurstaðan er sú að hin fjölbreytta hugtakanotkun sem fjallað
hefur verið um, komi að góðum notum við þróun útináms og geti stuðlað
að markvissari orðræðu um útinám á Íslandi eins og full þörf er á.
Þörf er á frekari rannsóknum á þessum tveimur menningarheimum
útivistarlífs og útináms, m.a. út frá sögulegum, menningarlegum og hugmyndafræðilegum hliðum, til að samanburður sé byggður á traustari grunni.41

2.3 Rannsóknir á útinámi
Víða má finna rannsóknir sem tengjast því að læra úti42og reyndist úr
miklu efni að moða. Áhersla er lögð á að draga fram almennar
niðurstöður rannsókna á útinámi hér á landi og erlendis. Nánar er gerð
grein fyrir rannsóknum sem fjalla um ævintýranám og um persónulega
og/eða félagslega þætti vegna þess að rannsóknin Úti er ævintýri beinir
sjónum að þeim þáttum.
Íslenskar rannsóknir
Kristín Norðdahl rannsakaði þróunarverkefni í leikskólanum Álfheimum
á Selfossi. Í grein sem ber heitið „Að leika og læra í náttúrunni, um gildi
náttúrulegs umhverfis í uppeldi og menntun barna“ fjallar hún um
niðurstöður sínar. Farið var með börnin í skólanum í reglulegar ferðir í
lítinn skógarreit í nágrenni skólans. Í rannsókninni var reynslan af þessum
ferðum skoðuð ásamt því hverju þær hafa skilað í námi barnanna, þroska
þeirra og líðan. Rannsóknin byggði á vettvangsathugunum í
skógarferðum, viðtölum við börn og starfsfólk og spurningalistum sem
lagðir voru fyrir kennara og foreldra. Niðurstöðurnar sýndu að
skógarferðir höfðu sérstakt gildi fyrir þroska og líðan barnanna. Þær
virtust hafa jákvæð áhrif á líkamlegt heilbrigði barnanna, sjálfsmynd
41

Ég bíð spenntur eftir doktorsritgerð Ralf Westphal sem hann ver 2011 og er
samanburðarrannsókn á útinámi í Noregi og Bretlandi (ævintýranám og frilufsliv).
42
Ég vann með þær bækur sem notaðar hafa verið í námskeiðum HÍ um útivist
og útinám. Leitað var í Gegni með hugtökunum útinám og útikennsla. Leitað var
í ProQuest og í tímaritunum Journal of Adventure Education & Outdoor
Learning, Australian Journal of Outdoor Education og The Journal of
Experiential Education eftir niðurstöðum rannsókna með leitarorðunum outdoor
learning, outdoor education, adventure education, outdoor journeys, primary
school og friluftsliv.
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þeirra og sjálfstraust, áhuga og nám, sköpunargleði, hugmyndaflug og
samskipti þeirra sín á milli og við kennarana (Kristín Norðdahl, 2005).
Vert er að vekja athygli á matskýrslu um skólaþróunarverkefnið
„Lesið í skóginn – með skólum“. Ekki er um formlega rannsókn að ræða,
en mat er lagt á verkefnið og dreginn fram ákveðinn lærdómur. Í heild
hefur verkefnið tekist mjög vel. Athygli mína vakti umfjöllun Þuríðar um
nám en hún telur það veikleika (en jafnframt sóknarfæri) verkefnisins að
lítil áhersla sé lögð á að meta það nám sem á sér stað hjá nemendum í
grenndarskóginum eða að meta viðhorf nemenda til þess að læra með
þessum hætti (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007:73). Einnig kemur fram að í
„sumum skólum var það nefnt að það hefði truflað framgang verkefnisins
að foreldrar virðast sumir ekki líta á það nám sem fram fer úti sem alvöru
nám“ (79). Það virðist gæta ákveðinnar vantrúar á það nám sem fram fer
úti, bæði hjá foreldrum og hjá kennurum. Kennarar virðast t.d. lítið leggja
mat á það nám sem á sér stað í skóginum.
Að mínu mati birtist þetta einnig í hugtakanotkuninni. Í skýrslunni er
útikennsluhugtakið43 að jafnaði notað þegar lýst er starfi innan skólanna og það
hugtak er einnig allsráðandi í orðræðu kennara að mínu mati. Getur verið að
oft sé litið á grenndarskóginn sem annan vettvang til að kenna en síður sem
vettvang til að læra? Þuríður er eigi að síður mjög meðvituð um þá fjölbreyttu
möguleika til náms sem felast í grenndarskóginum:
Vekja þarf til umhugsunar og umræðu um þau nýju tækifæri
til öðru vísi náms sem grenndarskógur býður uppá. Kennarar
nefna sem dæmi að læra að njóta kyrrðar, útsýnis, lyktar,
augnabliksins og einnig að læra að fara í berjamó, í
fjallgöngu og stífla lækinn og vaða í honum (80).
Grenndarskógaverkefnið er að mínu mati til fyrirmyndar að mörgu
leyti. Það er m.a. vegna þess að samningar voru gerðir um verkefnið við
skólana, útinámið í grenndarskóginum var formgert í skólanámskrá fjölda
skóla, skapaður var öflugur faglegur stuðningur við þróunarstarfið og það
tókst víða að skapa brennandi áhuga meðal kennara og nemenda á
útinámi. Margt má því læra af þessu verkefni.
43

Athygli vekur að hugtökin útikennsla og útikennslustofa eru notuð í skýrslunni
án þess að þau séu skilgreind. Einnig er hugtakið útinám notað en ekki gerð grein
fyrir tengslum þessara hugtaka.
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Sigrún Júlíusdóttir gerði viðtalsrannsókn á reynslu 27 unglinga af starfi
með Hálendishópnum44 á tímabilinu 1989-2000. Í bókinni Ævintýri á fjöllum
er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þungamiðjan í rannsókninni
var ferðin sjálf á Hornstrandir og lýsing þátttakenda á reynslu sinni. Að mati
Sigrúnar er meðferðargildi undirbúnings og eftirfylgdar ekki markvisst eða
gert hátt undir höfði. Öðru máli gegndi um ferðina sjálfa því að „reynslan af
göngunni, hópsamverunni og samskiptum við hópstjórana hafði greinilega haft
sterk áhrif, sem þau höfðu haft áfram í farteskinu að lokinni ferð ...“ (Sigrún
Júlíusdóttir, 2002:125).
Þau þrjú lykilþemu sem Sigrún greinir í niðurstöðum sínum eru (1)
afrek og sigrar, (2) agi og sjálfsstjórn og (3) tjáskipti og félagsleg
aðlögun. Í umfjöllun sinni um afrek og sigra, sem tengist styrk
sjálfsmyndarinnar, segir hún:
Hið líkamlega afrek endurspeglar hverju maður getur áorkað
sem persóna í krafti eigin styrks og staðfestist að því af hafa
sannreynt það á eigin kroppi: „gangan var ekki það
erfiðasta“ [...] En einmitt þetta; að ná nýjum tökum á sér
með því að sigrast á jákvæðum hindrunum er undirstaða
heilbrigðs persónuþroska og sjálfsstyrks (127).
Um aga og sjálfsstjórn segir Sigrún:
Að geta fundið mörkin, sætt sig við stjórn annarra [...]
Þannig sköpuðust líka forsendur til að þiggja umhyggju og
vernd sem um leið var staðfesting á því eiga gott skilið og
vera verðugur athygli og umhugsunar (127-128).
Um tjáskipti og félagslega aðlögun, sem tengist sálfélagslegri
aðlögun, segir hún:
Á grundvelli trausts og hópeflis var hægt að færa ýmislegt í
orð, víkka mörkin og opna sig um það sem íþyngdi um leið
og hægt var að byrja að sjá nýjar leiðir eða aðra möguleika
til að höndla hlutina (128).

44

Lýsing á hálendishópnum er í kafla 2.2.2.2.
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Hér dregur Sigrún fram þá þætti ferðalagsins sem hún metur að hafi
haft áhrif t.d. á sjálfsmynd, sjálfsstjórn og félagslega aðlögun. Mér finnst
Sigrún vera varkár í túlkun niðurstaðna en viðtölin bera með sér að
ferðirnar hafa haft veruleg áhrif á ýmsa þátttakendur og eflt þá sem
einstaklinga.
Norrænar rannsóknir
Áhrif útináms á hreyfingu og heilsu barna hafa verið rannsökuð töluvert á
Norðurlöndunum. Rødkilde-verkefnið var þriggja ára rannsókn (20002003) þar sem fylgst var með bekk (yngsta stig) í útiskóla sem hafði
vikulegan útidag í skóginum bæði vetur og sumar. Rannsóknin sýndi að í
útiskólanum voru börn helmingi virkari líkamlega en á venjulegum
skóladegi. Hreyfistig (d. aktivitetsniveau) var þó svipað þá daga sem
íþróttir voru í skólanum og útiskóladaga (Mygind, 2005:101-3). Í
Rødkilde-verkefninu voru félagsleg tengsl í skóginum og skólanum
skoðuð. Rannsóknin greinir frá því að „nemendurnir í útiskólanum
stofnuðu til fleiri vináttutengsla í skóginum en þeir gerðu inni í
skólanum.“ Og „það var tilhneiging til meiri stríðni, óvináttu, meiri
truflunar og leiða í skólastofunni“ (Mygind 2005:207).
Rannsóknir benda til þess að útiskóli, náttúra og notkun á grænum
svæðum í kennslufræðilegu samhengi geti haft mikla þýðingu fyrir nám
barna og unglinga, velferð þeirra og heilsu. Einnig benda rannsóknir til að
útinám getur stutt vel við nám inni í skólunum því það hvetur nemendur
og eykur áhuga (Bentsen o.fl., 2009:189). Þó ber að taka þessum
niðurstöðum með fyrirvara, að mati Bentsen, m.a. vegna þess að
rannsóknir eru takmarkaðar, eingöngu er um að ræða tilviksrannsóknir og
starfendarannsóknir (e. case studies og action research) og þær hafa
einkum verið framkvæmdar meðal kennara og skóla sem eru jákvæðir
gagnvart útiskólanum (Bentsen o.fl. 2009b:35).
Rannsóknir í Bretlandi og Norður Ameríku
Ein viðamesta rannsókn á sviði útináms var yfirlitsrannsókn gerð í
Englandi árið 2004 sem náði til 150 rannsókna frá árunum 1993-2003
sem fjölluðu um útinám. Þar var útinám flokkað í (1) vettvangsferðir og
heimsóknir (e. fieldwork and outdoor visits), (2) ævintýratengt útinám (e.
outdoor adventure education) og (3) útiverkefni á skólalóð og í
nærsamfélaginu (e. school grounds/community projects).
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Þegar skoðuð eru áhrif ævintýratengds útináms eru niðurstöðurnar
teknar saman á eftirfarandi hátt:
Niðurstöður fjölmargra rannsókna benda sterkt til jákvæðra áhrifa á
ungt fólk varðandi:
 Viðhorf, skoðanir og sjálfsmynd. Dæmi um birtingarmyndir eru
aukið sjálfstæði, sjálfstraust, sjálfsstjórn og aukin virkni og
færni í að takast á við hluti.
 Sjálfsþekkingu og félagsfærni. Dæmi um birtingarmyndir eru
aukin félagsleg virkni, bætt samskiptafærni og samvinna45
(Rickinson o.fl., 2004:6).
Með öðrum orðum: „svo virðist sem þátttaka í ævintýranámi hafi
veruleg áhrif á líf þátttakenda og að þessi áhrif séu varanleg“ (Rickinson
o.fl., 2004:26). Eigi að síður er mikilvægt að hafa í huga að verulegur
munur getur verið á áhrifum mismunandi verkefna. Rannsóknin bendir
einnig til þess að vitsmunaleg og líkamleg/hegðunarleg (e. cognitive and
physical/behavioural) áhrif séu takmörkuð, nema sérstök áhersla sé lögð á
þessa þætti. Athygli vekur einnig að ekki reyndust vera sterk tengsl milli
aukinnar umhverfisvitundar46 og ævintýranáms.
Þegar litið er vestur um haf voru athuguð áhrif útináms á börn í
Kaliforníu. Rannsóknin var gerð árið 2004 og náði til 255
grunnskólanemanda í 6. bekk sem dvöldu í viku í skólabúðum
(útinámsmiðstöð). Við rannsóknina var beitt fjölbreyttum rannsóknaraðferðum og áhrifin mæld bæði strax að lokinni dvöl og 6-10 vikum
síðar. Niðurstöðurnar sýndu að nemendur náðu betri árangri í
raungreinum, þ.e. einkunnir hækkuðu um 27% hjá þátttakendum í
útináminu í stærðfræði og náttúrufræði. Einnig öðluðust nemendur aukna
félagslega og persónulega færni sem birtist í auknu sjálfstrausti, meiri
45

There is substantial research evidence to suggest that outdoor adventure
programmes can impact positively on young people‟s: – Attitudes, beliefs and
self-perceptions. Examples of outcomes include independence, confidence, selfesteem, locus of control, self-efficacy, personal effectiveness and coping
strategiesinter – Personal and social skills, such as social effectiveness,
communication skills, group cohesion and teamwork.
46
Nánar: „There seems to be a strong case for questioning the notion that nature
experience automatically contributes to environmental awareness, commitment
and action“ (Rickinson o.fl., 2004:6).
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hæfni í lausn ágreinings og þrauta, auknum áhuga fyrir námi og bættri
hegðun í kennslustundum. Ennfremur mátti greina vöxt á tilfinningum
fyrir umhverfinu sem birtist í aukinni þátttöku í endurvinnslu og
jákvæðari hegðun gagnvart umhverfinu (American Institutes for
Research, 2005:v-vii).
Athygli vekur að þessar niðurstöður eru ekki alveg í samræmi við
niðurstöður Rickinson og félaga (2004) varðandi áhrif á vitsmuni og
umhverfisvitund.
Mikilvægt er að hafa í huga að verkefni sem flokkuð eru sem
ævintýranám eru fjölbreytt (sbr. víðtækt og afmarkað ævintýranám í kafla
2.2.2.2). Rannsóknir benda til þess að víðtækt ævintýranám geti „stuðlað
að auknum vilja hjá nemendum til að taka ábyrgð á lífi sínu. Afmarkað
ævintýranám virðist ekki hafa slík áhrif“47 (Higgins og Nicol 2002:9).
Lengd ævintýraverkefna (e. programme) skipti einnig miklu máli
varðandi áhrif þeirra. Rannsóknir benda til þess að verkefni (t.d. ferð)
þurfi að vara lengur en fjóra daga. Mjög víða er litið svo á að ferð eða
samvera í fjóra daga eða lengur skapi forsendur fyrir myndun tengsla á
milli leiðbeinenda og þátttakenda. Því lengra sem verkefni er því betra en
þá hefur lengd samverunnar helst áhrif á gæði þeirra tengsla sem myndast
(Higgins og Nicol 2002:13).
Að lokum vil ég vekja athygli á greiningu Marcia McKenzie48 á stöðu
þekkingar varðandi ávinning (e. outcomes) ævintýraverkefna, sérstaklega
í tengslum við þætti eins og aukna sjálfsþekkingu og samskiptafærni
þátttakenda.49 Greining hennar byggði á mati á fræðilegum greinum um
efnið (e. literature review). Niðurstaða hennar var að mat á ávinningi
ævintýranáms sé aðallega byggt á kenningum frekar en emperískum
rannsóknum. Rannsóknir skortir á því hvaða þættir í ævintýraverkefnum
hafa áhrif og hvað ávinning þeir hafa í för með sér. Hún hvetur til þess að
upplýsinga um verkefnin og hvað hefur áhrif, sé aflað beint frá
þátttakendum. Æskilegt er að beita eigindlegum rannsóknaraðferðum s.s.
viðtölum, könnunum og vettvangsathugunum til að safna ríkulegum
gögnum, sem og að beita aðleiðslu til að greina „nýja“ þætti sem áhrif
47

„... which leads to a willingness in students to take responsibility for their
actions in later life. „Narrow adventure‟ appears to have no such benefits.“
48
Dr. Marcia McKenzie starfar við Háskólann í Saskatchewan í Kanada.
49
Adventure education program are achieved – participants‟ self-concepts and
interpersonal skills
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hafa á ávinninginn.50 Út frá þessum rannsóknum er hægt að þróa
megindlegar matsaðferðir til að mæla ávinning ævintýraverkefna
(McKenzie 2000:25-26).

2.3.1.1 Samantekt um rannsóknir
Rannsóknir benda til þess að áhrif útináms séu fjölbreytt. Þær íslensku
rannsóknir51 í leik- og grunnskóla sem fjallað var um lýsa ákveðinni
gerjun á þessu sviði hér á landi og benda til að útinám hafi jákvæð áhrif á
þátttakendur. Á Íslandi er þetta svið skólastarfs og kennslufræða þó lítið
rannsakað.
Aðrar rannsóknir sem fjallað var um benda einnig til jákvæðra áhrifa
úti- og ævintýranáms m.a. á heilsu, nám, líðan, sjálfsmynd og félagsfærni. Mikilvægt er þó að taka niðurstöður rannsóknanna með fyrirvara
vegna takmarkaðs fjölda rannsókna, afmarkaðra rannsóknaraðferða og
annarra þátta.
Ábendingar McKenzie (2000) um þörf á eigindlegum rannsóknum um
ávinning ævintýranáms eru áhugaverðar og tillögur hennar um æskilegar
rannsóknaraðferðir (viðtöl, kannanir og vettvangsathuganir) fellur vel að
þeim rannsóknaraðferðum sem beitt var í Úti er ævintýri.
Mikilvægt er að rannsaka hvað áhrif útinám hefur í íslenskum
grunnskólum, athuga leiðir til að þróa það og hvernig hægt er að innleiða
hagnýtar aðferðir við útinám í grunnskóla á Íslandi.

2.4 Útinám og útivist í aðalnámskrá grunnskóla
Hér að framan hefur verið reynt að afmarka það fræðasvið sem á við
hálendisferðir Smáraskóla. Norrænum og enskum straumum hefur verið
lýst og lykilhugtök skilgreind. Til að velta fyrir sér hvernig þessir
straumar birtast hér á landi52 skulum við snúa aftur heim og skoða
hvernig fjallað er um útivist og útinám í aðalnámskrá.53
50

Future studies could use qualitative data collection techniques, such as interviews,
surveys, and observation, to gather in-depth data, as well as to inductively discover
any “new” program characteristics that may be influencing outcomes.
51
Þ.e. rannsókn og matsskýrsla.
52
Greining þessi er takmörkuð við ákveðna hluta aðalnámskrá grunnskóla en
ekki er gerð tilraun til að sjá hvernig þessi straumar hafa flætt um íslenska
grunnskóla, enda er slíkt verk viðamikil rannsókn.
53
Almenni hlutinn kom út 2006, en námskrár greinanna 2007.
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Aðalnámskráin byggist á lögum um grunnskóla sem síðast var breytt
2006 og tóku gildi 1. janúar 2007. Helstu breytingar þá voru á ákvæðum
sem stuðluðu að auknu sjálfstæði skóla, meiri sveigjanleika í skipulagi
náms og kennslu, áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu og samfellu í
námi á milli skólastiga (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti
2007:4). Skólar hafa því aukið svigrúm og aðalnámskrá er ekki eins
stýrandi fyrir skólastarf og áður. Sem dæmi um þessar breytingar er það
að þrepamarkmið, sem áður voru hluti námskrárinnar, eru nú birt í
viðauka sem dæmi um útfærslu sem skólar geta haft til viðmiðunar en
eiga að útfæra í eigin skólanámskrá.
Í almenna hlutanum frá 2006 kemur fram að „almenn menntun [eigi]
að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og umhverfinu“
[...] „og stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf og umhverfi“
(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 2006:8).
Í kaflanum „kennsla og kennsluhættir“ er ekki lögð sérstök áhersla á
útikennslu eða á nám utan skólans, en lögð áhersla á að „[í] skólastarfi
[eigi] að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum“
(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006:15).
Nýtt ákvæði kom inn í almenna hlutann 2006 sem hljóðar svo:
„Einnig er óheimilt að krefja nemendur um greiðslu vegna vettvangsferða
sem eru hluti af skyldunámi nemenda.“ Þetta ákvæði má einnig sjá í
lögum um grunnskóla en við síðustu endurskoðun þeirra var þó bætt við
ákvæði um að heimilt væri að taka gjald fyrir upphald nemenda (Lög um
grunnskóla nr. 91/2008). Þessi breyting hefur valdið miklu umróti í
skólum varðandi skólaferðalög því að foreldrar hafa oft greitt fyrir fæði,
gistingu og ferðir. Sumir skólastjórnendur hafa því lagt af eða minnkað
skólaferðalög til muna.
Útinám og útikennsla er þverfagleg grein og tengist mörgum
sérgreinum. Námskrár sérgreina voru skoðaðar og sérstök áhersla lögð á
að greina námskrár í náttúru- og umhverfismennt, lífsleikni og íþróttum,
líkams- og heilsurækt.54 Reynt var að leggja mat á það hvort fjallað væri
54

Í fleiri greinum var minnst á þætti sem tengjast því að vera eða læra úti eins og
að læra á útigrill í heimilisfræði og að vinna með skógarnytjar og sjálfbæra þróun
í hönnun og smíði. Einnig er í námskrá um samfélagsfræði rík áhersla lögð á að
tengja nám nemenda við samfélag og umhverfi, en að þessu sinni var ekki rýnt í
hana. Við rýni í aðalnámskrá var einkum horft á þætti er tengdust útivist og
ferðalögum.
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um útivist, ferðalög, útikennslu og útinám með beinum hætti eða fjallað
um þá félagslegu og einstaklingsbundnu þætti sem unnið er með í
útinámi. Í ljós kom að greining á aðalnámskránni, með vönduðum hætti,
er viðamikið verk. Líta ber á þessa skoðun sem frumgreiningu sem meira
þyrfti að vinna með til að draga megi vel grundaðar ályktanir. Eigi að
síður er markmiðið hér að átta sig á umfjöllun um fyrrgreinda þætti í
aðalnámskránni til að geta lagt mat á stöðu eða vægi útináms í henni.
Námskrá í náttúrufræði og umhverfismennt frá 2007 leggur ríka
áherslu á heildstæða nálgun og að mikilvægt sé í náttúrufræðikennslu að
„gæta þess að tengja viðfangsefnið nánasta umhverfi nemandans“ (bls. 4).
Útikennslan í náttúrufræði og umhverfismennt er sett fram með
skýrum hætti:55
Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu
að einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt
nám ásamt því að vera hollt bæði líkama og sál.
Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í náttúrufræðinámi
þar sem úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er sá
raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að þekkja,
skilja og skynja. Það er því mikilvægt að skólar samþætti
útikennslu í skólanámskrá sinni þannig að nemendum gefist
tækifæri til að kynnast og njóta nánasta umhverfis og um
leið efla virðingu þeirra fyrir því. Vegna sérstöðu lands
okkar og þjóðar er nauðsynlegt að nemendur, og þar með
framtíðarþegnar þessa lands, séu vel upplýstir á sviðum
náttúrufræðanna. Með því að efla þekkingu og þjálfa
vinnulag nemenda eflum við skynjun þeirra á umhverfinu.
Vart er hægt að hugsa sér betri vettvang fyrir
náttúrufræðikennslu en náttúruna sjálfa (Aðalnámskrá
grunnskóla. Náttúrufræði 2007:9).
Vakin er athygli á því að „náttúruvísindin hafa orðið til og þróast í
glímu mannsins við að njóta náttúrunnar, skilja hana og nýta auðlindir
hennar“ (bls. 7) og að mikilvægt sé að nemendur kunni að njóta
náttúrunnar og gefist kostur á að skoða fyrirbærin úti í náttúrunni.
55

Ég fann ekki á neinum öðrum stað í Aðalnámskrá grunnskóla eins skýra
framsetningu á útikennslu hvað varðaði eðli, hlutverk og mikilvægi.
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Kennaranum er aftur á móti mikill vandi á höndum að búa til fjölbreytt
námsumhverfi þannig að ólíkir nemendur fái notið sín og eigi þess kost á
að læra með fjölbreyttum hætti. Athygli vekur umfjöllun um mikilvægi
þess að gefa nemendum tækifæri á að heimsækja ferðamannastaði í
heimabyggð sem gefur „tækifæri á náttúrufræðilegum útskýringum en
ekki síður möguleika á umfjöllun um útivist með virðingu fyrir
náttúrunni“ (bls. 11).
Samkvæmt lokamarkmiðum í náttúru- og umhverfismennt ætti
nemandi að „þekkja manngert og náttúrulegt umhverfi, rata um það og
kunna að njóta þess með útiveru“. Einnig að „skilja tengsl manns og
umhverfis og hafa þroskað með sér virðingu fyrir náttúrunni“ (bls. 12).
Að rata um náttúrulegt umhverfi getur verið æði vandasamt, og hefur
enda orðið mörgum að fjörtjóni. Samkvæmt minni reynslu er
rötunarþekking ungmenna (og fólks almennt) frekar takmörkuð. Brýnt er
að bæta þar úr.
Lífsleikni er frekar ný námsgrein í grunnskólanum og hefur hún
fengið það hlutverk að vinna með ýmsa þá þætti sem standa utan hinna
hefðbundnu námsgreina. Í formála kemur fram:
Námsgreinin lífsleikni á að efla alhliða þroska nemandans.
Það felur m.a. í sér að nemandinn geri sér far um að rækta
með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan
styrk. Hann efli félagsþroska sinn og borgaravitund, siðvit
og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum (Aðalnámskrá
grunnskóla. Lífsleikni 2007:5).
Nokkru síðar er fjallað um með hvaða hætti útfærslan á lífsleikninni er
en hún byggir annars vegar á viðfangsefnum þar sem „sjálfsþekking,
þroski og mannrækt einstaklinga er í brennidepli og hins vegar á
viðfangsefnum þar sem ytri þættir daglegs lífs eru í fyrirrúmi.“56
Í kaflanum um lokamarkmið lífsleikni í grunnskóla kemur fram að
nemandi „öðlist tækifæri til að njóta útiveru í íslenskri náttúru“ (bls. 7).
Einnig eru í sama kafla sett fram markmið er lúta að félags- og
persónubundnum þáttum s.s. að „nemandi geti átt auðug og gefandi
56

Í námskránni eru þessi þættir annars vegar undir fyrirsögninni sjálfsþekking,
samskipti, sköpun og lífsstíll og hins vegar samfélag, umhverfi, náttúra og
menning.
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samskipti við einstaklinga óháð aldri, kyni, kynhneigð, þjóðerni, trú og
líkamlegu og andlegu atgervi“ og ennfremur að nemandi „þekki sjálfan
sig, eigin styrkleika og veikleika og sé fær um að taka ákvarðanir á
grunni þeirrar sjálfsþekkingar“ (bls. 7).
Í námskránni um íþróttir, líkams- og heilsurækt segir:
Útivist í tengslum við íþróttakennslu og almennt skólastarf
er mikilvægur þáttur sem sinna þarf af kostgæfni.
Nauðsynlegt er að opna augu nemenda fyrir næsta umhverfi
og þeim möguleikum sem náttúran og umhverfið hefur upp á
að bjóða. Gefa þarf nemendum tækifæri til að læra þá
lífsleikni að geta stundað líkams- og heilsurækt óháð
íþróttaaðstöðu innanhúss (Aðalnámskrá grunnskóla. Íþróttir,
líkams- og heilsurækt 2007:10).
Víðar í námskránni um íþróttir, líkams- og heilsurækt er að finna
umfjöllun um útivist og hér verður dregið fram það sem fram kemur í
námskrá 2007. Í kaflanum um lokamarkmið í skólaíþróttum segir að
„nemandi finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í útivist, leikrænni tjáningu og
sköpun“ (bls. 12).
Síðan eru skilgreind áfangamarkmið við lok 5., 7., og 10. bekkjar.
Eftirfarandi markmið eru með beinum hætti tengd því að vera úti:
Áfangamarkmið í skólaíþróttum við lok 4. bekkjar er að nemandi á að
„hafa tekið þátt í hreyfinámi og íþróttaiðkun utanhúss“ (bls. 13).
Áfangamarkmið í skólaíþróttum við lok 7. bekkjar er að nemandi á að
„hafa fengið tækifæri til að stunda fjölbreytta útivist“ (bls. 14) [...] og að
hafa „tekið þátt í æfingum, útivist og leikjum sem efla sjálfsmynd,
viljastyrk og áræði“ (bls. 15).
Áfangamarkmið í skólaíþróttum við lok 10. bekkjar er að nemandi á að
„hafa nýtt sér náttúru og umhverfi til líkams- og heilsuræktar“ (bls. 16),
ásamt því að hafa „öðlast félagslega færni til að geta komið á samskiptum
við nýja félaga við skipulagningu íþrótta, heilsuræktar og útiveru (bls. 16).
Ennfremur á hann að hafa „bætt sjálfsmynd sína varðandi íþróttir, hreyfingu
og útiveru“ og „gert sér grein fyrir mikilvægi hóps sem fyrirmyndar í mótun
sjálfsmyndar einstaklings“ (bls. 16). Nemendur eiga einnig að „hafa öðlast
skilning á mikilvægi íþrótta, útivistar og hreyfingar út frá félags- og
menningarlegu sjónarmiði“ (bls. 16).

68

Til viðbótar við áfangamarkmiðin eru þrepamarkmið. Margt kemur
fram í þrepamarkmiðunum sem tengist útivist (sjá yfirlit í viðauka 4).
Meðal þess er að nemandi fari í gönguferðir og stundi útivist á öllum
tímum skólaársins, taki þátt í útivist, gönguferðum og íþróttum þar sem
m.a. þarf að taka tillit til veðurs og fatnaðar, læri að lesa á kort, þjálfist í
notkun ýmiss konar útbúnaðar og klæðnaðar vegna útivistar og fái nýja
hreyfireynslu sem snýr að þátttöku í íþróttum eða hreyfingu, s.s.
fjallgöngu og hjólreiðum.

2.4.1 Samantekt um útinám og útivist í aðalnámskrá
Fjallað er um útivist57 af ýmsu tagi í námsskránni um íþróttir, líkams- og
heilsurækt. Í námsskrá í lífsleikni er rík áhersla lögð á að efla
sjálfsþekkingu, þroska og mannrækt einstaklinga og minnst á að
nemendur fái tækifæri til að njóta útiveru í íslenskri náttúru. Áhersla á
mikilvægi útikennslu varðandi nám nemanda og virðingu þeirra fyrir
náttúru kemur skýrast fram í námskrá í náttúru- og umhverfismennt.
Útivist er þverfagleg og sjá má þess merki í námskránni þar sem það, og
skyld hugtök, koma víða fyrir. Útivist er því tilvalinn vettvangur fyrir
þverfaglegt nám og eins og segir í námskrá í náttúru- og umhverfismennt,
og vitnað er í hér að framan, er mikilvægt að skólar samþætti útikennslu í
skólanámskrá sinni. Dæmi um möguleika á þverfaglegri nálgun má sjá í
námskrá í kristnifræði, siðfræði og trúarbragðafræði:
Þá eru tengsl við lífsleikni ótvíræð þar sem báðum
greinunum er ætlað að stuðla að persónuþroska og styrkja
sjálfsmynd og siðferðilega dómgreind nemenda. Sama gildir
um heimspeki þar sem hún er kennd. Að lokum má nefna
náttúrufræði, landafræði og umhverfisvernd enda fást þessar
greinar í ríkum mæli við manninn og tengsl hans við
umhverfi sitt (Aðalnámskrá grunnskóla. Kristin fræði,
siðfræði og trúarbragðafræði 2007:10).

57

Hugtökin útivera og útivist eru notuð í námskránni og stundum finnst mér ekki gerður
nægilega skýr greinarmunur á þeim. Mér finnst það til að mynda ekki vera útivist að fara
út í stuttan tíma, t.d. í frímínútur, þar er betra að nota hugtakið útivera.
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Í nýlegri B.ed ritgerð sinni ber Sigríður Ásta Björnsdóttir saman
íslensku og norsku námskrárnar með tilliti til útivistar. Í niðurstöðum
hennar segir:
Stór munur er á aðalnámskrám landanna hvað varðar útivist.
Í íslensku námskránni er minnst á útivist í nokkrum línum,
að hún sé mikilvægur þáttur skólastarfsins og það þurfi að
opna augu nemandans fyrir náttúrunni. Í þeirri norsku er
aftur á móti heill kafli sem snýr að útivist og gildi hennar í
skólastarfi. Norðmenn telja útivist vera stóran hluta af
menningu sinni og því skiptir miklu máli að nemendur
kynnist útivist í skólunum. Þeir segja að það að vera úti
snerti sálina, líkamann og hugann og því ætti útivera að
tengjast öllu skólastarfi (Sigríður Ásta Björnsdóttir 2009:26).
Þó svo að fjalla megi með skýrari hætti um útivist og útinám í
aðalnámskrá kemur ágætlega fram, þegar litið er á aðalnámskrána í heild,
að skólastarf eigi einnig að fara fram úti.
Kennsla í útivist hvílir með einna skýrustum hætti á herðum
íþróttakennarans og skólanir geta fundið ýmis viðmið í þrepamarkmiðunum varðandi áherslur. Náttúru- og umhverfismennt setur fram
heildstæða sýn á nám nemenda þar sem áhersla er á útikennslu, fjölbreytt
námsumhverfi og náttúruupplifun nemenda. Lífsleiknin getur að mínu
mati nýtt sér útivist og ferðalög til að vinna með sjálfsþekkingu.
Ævintýranám getur til að mynda verið mjög hentug leið til að nota í
lífsleiknikennslu.
Þegar rýnt er í námskrána er maður minntur á að nálgun okkar á
menntun er flókin og flokkuð í margar greinar. Aðalnámskrá grunnskóla
samanstendur af almennum hluta og tólf greinahlutum, samtals 427
blaðsíður, og með viðaukum 645 blaðsíður. Mér finnst aðalnámskráin
stundum vera of ítarleg og ekki nógu skýr greinarmunur gerður á
meginmarkmiðum og hlutamarkmiðum, sem kennarar geta valið á milli.
Útinám og útivist sem byggir á þverfaglegri nálgun getur reynst erfið
þegar margar, og um margt afmarkaðar greinar (fög), þurfa að finna sér
sameiginlegan farveg til að stuðla að námi nemenda. Samvinna þvert á
„síðurnar“ í aðalnámskránni er því krefjandi verkefni en þarft.
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2.5 Kenningar og aðferðir í útinámi
Fagleg framkvæmd útivistarlífs, úti- og ævintýranáms byggir á ákveðnum
kenningum og starfs- eða kennsluaðferðum. Til að greina hvaða
kenningar og aðferðir væru algengar eða álitnar mikilvægar voru
skoðaðar þrjár nýlegar kennslubækur um útinám fyrir nemendur á
háskólastigi og áherslur þeirra greindar. Bækurnar eru:
Outdoor education. Methods and strategies frá 2006 eftir Gilbertson,
Bates, McLaughlin og Ewert.
Adventure Education. Theory and application frá 2007 í ritstjórn
Prouty, Panicucci og Collinson.
Friluftsliv, natur, samfund og pædagogik frá 2010 eftir Bentsen,
Andkjær og Ejbye-Ernst.
Ég hef notað ensku bækurnar58 í kennslu við Háskóla Íslands en
danska bókinni er kennd í samnorrænu verkefni sem HÍ er aðili að og
heitir Nordisk Friluftsliv. Ég hef undanfarin þrjú ár komið að kennslunni
hér á landi.
Við greininguna skoðaði ég hvað bækurnar eiga sameiginlegt og
greindi hvaða þættir eru mikilvægir. Helstu sameiginlegir þættir eru:
Kenningar og hugmyndafræði:
Fjallað er um heimspekilegar forsendur, einfaldleika
náttúrunnar („fjöllin tala sjálf“) og hugsmíðahyggju. Ýmsar
námskenningar eru kynntar svo sem reynslumiðað nám,
breytingasvæðin, fjölgreindarkenningin, flæði, þróunarstig í
umhverfisnámi og umhverfiskennslu ásamt fjölbreyttri
umræðu um uppeldis- og kennslufræði útivistarlífs.
Aðferðir og vinnulag:
Áhersla er lögð á hlutverk fagmannsins sem vegvísis og þess
sem vinnur með reynsluna og ígrundar. Kynnt eru ýmis
fagleg vinnubrögð við greiningu, undirbúning og
58

Eftir á að hyggja hefði verið ráð að rýna í evrópska bók um efnið til að fá
víðara sjónarhorn. Báðar ensku bækurnar eru undir sterkum áhrifum frá BNA og
skrifaðar fyrir þarlenda nemendur. Styrkleiki bókanna felst í því að þær gefa gott
yfirlit, eru hnitmiðaðar og auðlæsilegar.
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framkvæmd ævintýranáms (t.d. varðandi hættumat og
öryggismál) og fjölbreyttum námsleikjum og verkefnum er
lýst, t.d. lág- og háþrautabrautum.
Í öllum bókunum er einnig fjallað um ávinning útivistarlífs og úti- og
ævintýranáms sem felst t.d. í siðferðisþroska, samskiptafærni,
einstaklingsþroska, hópaþróun og leiðtogafærni. Í kafla 2.3. um
rannsóknir í útinámi var fjallað um ávinning.
Hér á eftir verður litið sérstaklega á þá þætti sem styrkja fræðilegan
grunn rannsóknarinnar Úti er ævintýri. Fyrst mun ég fjalla almennt um
námskenningar og draga fram skilning minn á hugsmíðahyggjunni. Því
næst geri ég ítarlega grein fyrir reynslumiðuðu námi sem er undirstaða
útináms (mynd 2 sýnir vel þessa undirstöðu). Áskoranir eru mikilvægar í
útinámi og verður talað sérstaklega um þær í tengslum við umfjöllun um
það að vinna með breytingar. Að lokum verður fjallað um ígrundun sem
er mikilvægt hugtak sem tengist öllu útinámi.

2.5.1 Námskenningar og hugsmíðahyggja
Viðfangsefni mitt er að skilja það hvernig nám á sér stað þ.e. hvernig við
lærum. Námskenningar (e. learning theories) fjalla um þetta.
Skilgreining Illeris finnst mér víð og skýr59 er þar er lögð áhersla á ferli
hjá manneskju sem leiði til breytingar á skilning og getu en er þó ekki
bein afleiðing af líffræðilegum þroska eða því að eldast (Illeris, 2009:7).
Til eru margar, og að mínu mati bæði líkar og mismunandi,
námskenningar og mjög auðvelt er að tapa áttum í umræðu um þær og sjá
ekki trén fyrir skóginum.60 Með því að hugsa, ræða og skrifa um
námskenningar, og tengja við mína eigin reynslu sem nemandi og
kennari, hef ég reynt að öðlast skilning þeim og þannig að greina trén í
skóginum og sjá muninn á þeim.
Ég lít svo á að í hugsmíðahyggjunni (e. constructivism) birtist
hugmyndafræði um nám og nálgun (e. approach) í kennslu sem ýmsar
59

„any process that in living organisms leads to permanent capacity change and
which is not solely due to biological maturation or ageing.“
60
Ég hef rýnt í ýmsar námskenningar til að öðlast dýpri skilning á því að læra og
til að skilja betur ýmsa þætti útináms. Skoðaðar hafa verið: Menningarbundnar
orðræður um nám (e. cultural discourses of learning), aðstæðubundið nám (e.
situated learning) og fjölgreindarkenningin (e. multiple intelligences).
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námskenningar grundvallast síðan á. Því verður fjallað um
hugsmíðahyggju áður en rýnt verður í aðrar námskenningar sem tengjast
útinámi beint.
Hugsmíðahyggjan felur í sér að byggt er á fyrri þekkingu og reynslu
nemandans til að hjálpa honum við að „smíða“ (e. construct) nýja
þekkingu. Nemandinn mætir til leiks með gnægð þekkingar, færni og
reynslu sem í heild móta skilning hans. Hlutverk kennarans er, samkvæmt
hugsmíðahyggjunni, að skipuleggja nám sem skiptir nemandann máli.
Hugsmíðahyggjan hefur átt miklum vinsældum að fagna á
undanförnum árum. Segja má að margir fræðimenn séu talsmenn
hugsmíðahyggjunnar og þeirra á meðal eru John Dewey, Bruner og
Piaget, en þeir líta allir svo á að það sé ekki áreitið frá umhverfinu sem
slíkt sem skiptir mestu máli, heldur sé það ferlið sem einstaklingurinn fer
í gegnum sem leiðir til aukinnar þekkingar og hefur áhrif á hegðun hans
(Huitt, 2003:1).
Hugsmíðahyggjan er undir sterkum áhrifum frá þroskasálfræðingnum
Piaget, en hann rannsakaði þroska barna og setti fram kenningar um
vitsmunaþroska þeirra. Í kenningum sínum lýsir hann hvernig
vitsmunaþroskinn þróast í ákveðnum þrepum, í fyrirfram gefinni röð.
Piaget telur að vitræni þroskinn sé háður fjórum þáttum, sem eru tengdir
hver öðrum. Þeir eru þroski (einkum líkamsþroski t.d. taugakerfis),
reynsla (að handfjatla hluti, hugsa um hvað þeir merkja), félagsleg
samskipti (leikur, tal og samskipti við aðra) og jafnvægisleitni (sem felst í
því að fella saman þroska, reynslu og félagsmótun í hugsunarform sem
mótast og endurmótast). Vitsmunaþroskinn byggist á stöðugri viðleitni til
að laga sig að umhverfinu með samlögun og aðhæfingu (Charles,
1981:2).
Grunnhugmyndin er sú að einstaklingurinn sjálfur skapi sér þekkingu
úr reynslu sinni. Til þess að það megi takast þarf að taka tillit til þeirra
hugmynda sem nemandinn hefur fyrir. Tengja þarf námið við veruleika
hans, leggja frekar áherslu á hugmyndir og hugtök en ekki eingöngu fjalla
um staðreyndir. Hugsmíðahyggjan lítur á nám sem innra ferli innan
einstaklingsins og annmarkar hennar birtast t.d. þegar námsferli í litlum
hópum eru skoðuð. Þar getur nám átt sér stað við félagsleg tengsl og sem
sameiginleg afurð. Félagsleg hugsmíðahyggja tekur mið af þessum
félagslegu tengslum og þar er litið svo á að við lærum einnig af
samskiptum við aðra (sjá nánar í kafla 2.1.1).
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Í meistaraprófsritgerð sinni fjallar Þuríður Jóna Jóhannsdóttir um
hugsmíðahyggju og félagslega hugsmíðahyggju. Hún dregur saman þá
þætti sem henni þykja mikilvægastir varðandi áhrif á nám og skólastarf.
Þegar litið er á samantekt hennar má sjá nokkra þætti sem tengja má
útinámi sérstaklega. Þeir eru:
 Námsumhverfið þarf að vera auðugt, námshvetjandi, opið og
sem líkast raunverulegu umhverfi.
 Námið verður að skipuleggja þannig að gert sé ráð fyrir virkri
þátttöku nemandans í uppbyggingu þekkingar.
 Mikilvægt er að kennarinn skapi andrúmsloft þar sem opin
samræða og skoðanaskipti er eðlilegur hluti af því að læra og þar
sem allar raddir eiga rétt á að heyrast.
 Mikilvægt er að taka tillit til þeirrar forþekkingar sem nemandinn
hefur í farteskinu við upphaf náms.
 Verkefnin sem unnin eru í skólanum þurfa að vera í samhengi og
samræmi við raunveruleg verkefni sem unnin eru utan veggja
skólans.
 Megináherslan í starfi kennarans verður að styðja nemendur,
bæði einstaklinginn og námshópinn, hvetja og leiðbeina við
námið.
 Rík áhersla er lögð á að nemendur íhugi sitt eigið nám, skilji
hvernig það á sér stað og hafi stjórn á því (Þuríður Jóna
Jóhannsdóttir 2001: kafli 3.5).
Þuríður nefnir hér þætti er tengjast námsumhverfinu, skipulagi
námsins og hlutverki kennarans og nemandans. Þessi atriði eiga margt
sammerkt með reynslumiðuðu námi sem fjallar er um í næsta kafla.

2.5.2 Reynslumiðað nám
Í þessum kafla er gerð ítarlega grein fyrir ýmsum þáttum reynslumiðaðs
náms. Fyrst verður fjallað um orðin sem við notum, þá verður
reynslumiðað nám skilgreint, líkönum lýst ásamt því hvernig unnið er
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með reynsluna. Að lokum verður fjallað um hlutverk kennara í
reynslunámi og reynslumiðað verklag kynnt.

2.5.2.1 Orðin upplifun og reynsla
Reynslan er miðlæg í öllu námi vegna þess að allt sem við gerum skapar
ákveðna reynslu.61 Þegar unnið er með nám og þroska í útivistarlífi, útieða ævintýranámi er rætt bæði um reynslu og upplifun. Áhugavert er að
skoða reynsluhugtakið á ensku en þar er orðið „experience“ notað, en það
nær bæði yfir upplifun og reynslu. Á dönsku eru notuð tvö orð: oplevelse
og erfaring eins og á íslensku.
En lítum nú í íslensku orðabókina. Á íslensku er hugtakið að upplifa, (að
reyna), notað um það sem ég hef upplifað, – það sem hefur komið fyrir mig.
Einnig þýðar það að skynja, t.d. að upplifa fegurð fjallanna. Hér er sá sem
upplifir frekar í óvirku hlutverki, einhver sem horfir á, frekar en tekur þátt.
Nafnorðið upplifun er það að lifa, reyna eitthvað. Í orðabók er vísað í
lífsreynslu, ævintýri eða viðburð (Íslensk orðabók, 2002).
Nátengt hugtakinu upplifun – og í raun ekki aðgreint frá því hugtaki í
mörgum málum, t.d. í ensku, – er hugtakið reynsla. Reynsla sem nafnorð
hefur nokkrar merkingar: (1) Raun, reynd. Talað er um að reynslan sé
ólygnust og einnig gefið dæmið „ég hef góða reynslu af viðskiptum við
hann“. (2) Æfing, þjálfun. Talað um að hafa reynslu í einhverju. (3) Það
sem reynir á, s.s. þung, dýrkeypt reynsla; andstreymi eða mótlæti. (4)
Prófun, könnun, athugun. Til að mynda að eitthvað sé til reynslu (Íslensk
orðabók, 2002).
Samkvæmt Stóru orðabókinni um íslenska málnotkun felur hugtakið
reynsla í sér: erfiðleika/mótlæti. Dæmi er að: hafa marga fjöruna sopið
eða hafa marga hildi háð. Hugtakið lýtur einnig að ferðalögum/kynnum af
heiminum. Dæmi um það er að: vera víðförull, gera víðreist, vera sigldur,
(hafa) framast (í <hernaði>) (<erlendis>), vera (orðinn) veraldarvanur,
vera heimsvanur, vera (<mikill>) heimsmaður, vera (<sannkallaður>)
heimsborgari (Jón Hilmar Jónsson, 2005).

61

Í ákveðnum skilningi er orðið reynslunám merkingarlaust því að allt nám
skapar reynslu. Sá sem lærir með því að lesa bók er í þeim skilningi að læra af
reynslunni, þ.e. læra af lestrinum. Í hugtakinu felst aftur á móti allt önnur
merking sem fjallað er um í þessum kafla.
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Þetta innlit okkar í orðabækur og upptalningin hér að framan er sett
fram sem áminning um að orð og hugtök hafa margslungna merkingu og
innihald, en ég mun hér leitast við að skilgreina þá merkingu sem lögð
verður í meginhugtök í ritgerðinni.
Reynsla er algjörlega miðlæg í hugmynda- og kennslufræði þess að
leika, læra og þroskast úti. Við notum hugtökin til að skilja veruleikann,
og þau eru nauðsynleg til að skilja það sem við getum ekki skynjað með
beinum hætti. Reynsluhugtakið er margslungið. Í íslensku er það til sem
upplifun og reynsla, og það er til sem lýsingarorð, nafnorð og sagnorð.
Til einföldunar má ef til vill líta á tengsl upplifunar og reynslu með
þeim hætti að reynsla sé upplifun sem búið er að melta og læra af. Erfitt
getur þó verið að beita þessari hugtakanotkun gegnumsneitt í ritgerðinni,
en aðgreiningin kemur ef til vill að góðum notum.
Gunnar Ragnarsson rýnir í hugtakið reynsla í inngangi að bókinni
Reynsla og menntun (Dewey 2000a:17). Hann segist oftast nota reynsla í
þýðingum á „experience“, en í fleirtölu upplifanir og jafnvel einnig
upplifanir og athafnir vegna hinu virku merkingar sem Dewey leggur í
hugtakið. Hin virka merking í reynsluhugtaki Dewey er athöfn.

2.5.2.2 Um reynslumiðað nám
Reynslumiðað nám (e. experiential learning62) er að sumra mati allt í
senn, aðferð, lífstíll og heimspeki. Reynslunám í anda þess sem Dewey
útlistaði í Reynsla og menntun, er það nám sem verður við raunverulega
og ekta (e. authentic) upplifun. Samkvæmt Dewey krefst þannig nám
mikils undirbúnings, skipulags og uppbyggingar af hálfu kennarans eða
leiðbeinandans. Námið felst ekki eingöngu í að upplifa eitthvað utandyra,
heldur í að takast á við áskoranir og upplifanir við aðstæður sem hafa
verið skipulagðar út frá kennslufræðilegum forsendum. Verkefni
kennarans er að tryggja nemandanum aðstæður og upplifanir sem bera í
sér ekta námstækifæri, frekar en upplifanir sem skapa ekkert nám eða
laða fram námsleysu eða „rangt“ nám (Dewey, 2000a:35-36).
62

Á ensku er stundum notað hugtakið experiential education. Quay (2003) gerir
að umtalsefni þessa blönduðu notkun á learning og education. Ég legg þá
merkingu í hugtökin að experiential education sé víðtækara og notað um
ýmiskonar náms- og kennsluaðferðir þar sem unnið er með beina reynslu.
Experiential learning sé notað um ákveðið vinnulag, einkum þegar unnið er með
smærri hópa í félagslegum verkefnum.
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Á myndinni frá Gilbertson um fagsvið útináms (mynd 2) er
undirliggjandi eitthvað sem kallað er reynslumiðað nám og er þýðing á
hugtakinu experiential63 learning.
Til eru margar skilgreiningar á þessari náms- eða kennsluaðferð.
Nokkuð hnitmiðuð skilgreining kemur frá Beard og Wilson (2006:2) sem
segja reynslumiðað nám vera:
Merkingarleit einstaklingsins, sem byggist á gagnvirku
samtali milli innri hugmynda hans um heiminn og
veruleikans eins og hann birtist í umhverfinu.64
Luckner og Nadler (1997:3) hafa sett fram öllu ítarlegri skilgreiningu:
Reynslumiðað nám er það að læra af athöfnum. Um er að ræða
ferli þar sem einstaklingurinn byggir upp þekkingu, öðlast færni
og breytir gildismati sínu vegna beinnar reynslu. Reynslumiðað
nám á sér stað þegar einstaklingurinn tekur þátt í einhverju
verkefni, íhugar það og metur á gagnrýninn hátt, afleiðir
mikilvæga námsþætti með greiningunni og samþættir
niðurstöðuna með breytingu á skilningi og/eða hegðun.65
Luckner og Nadler telja að í reynslumiðuðu námi sé gert ráð fyrir að
öll þekking hefjist á tengslum einstaklingsins við umfjöllunarefnið.
Styrkur reynslumiðaðs náms sé leidd af hugmyndinni um að „ekkert
skipti okkur meira máli en við sjálf“ (Luckner og Nadler, 1997:3). Það
sem átt er við er að okkar eigin viðbrögð, athugun eða skilningur á
einhverju skiptir okkur meira máli en skoðun einhvers annars.
Það sem reynslumiðað nám gerir einna best er að styrkja tilfinningu
nemandans fyrir eignarhaldi á því sem lært er. Sú tilfinning eykur áhuga
63

Stundum er hugtakið þýtt sem reynslunám en ég kýs að nota reynslumiðað
nám því að experiential er lýsingarorð um eitthvað sem fengið er með reynslunni
eða byggt á reynslunni.
64
The sense-making process of active engagement between the inner world of
the person and the outer world of the environment.
65
Experiential learning is learning through doing. It is a process through which
individuals construct knowledge, acquire skills and enhance values from direct
experience. Experiential learning occurs when individuals engage in some activity,
reflect upon the activity critically, derive some useful insight from the analysis, and
incorporate the result through the change in understanding and/or behaviour.
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og þátttöku nemandans, en mikilvægara er þó að hún styður verulega
flutning námsins í nýjar aðstæður. Ávinningurinn er sá að
einstaklingurinn gengst við ábyrgð á námi sínu og hegðun, frekar en að
velta þeirri ábyrgð yfir á aðra (Luckner og Nadler, 1997:3-4).

2.5.2.3 Líkön um reynslumiðað nám
Ýmis líkön hafa litið dagsins ljós til þess að lýsa því hvernig unnið er
með reynsluna. Eitt vinsælasta líkanið um nám og reynslu var sett fram af
David A. Kolb66 og hefur verið kallað Námshringur Kolbs. Hann byggir
líkan sitt á reynslumiðuðu námi á kenningum fjölmargra fræðimanna sem
fjalla um viðfangsefnið úr frá ólíkum sjónarhornum. Einkum byggir hann
framsetningu sína á kenningum John Dewey, sem nálgast viðfangsefnið
frá heimspekilegu og pragmatísku sjónarhorni, Kurt Lewin sem horfir á
málið út frá félagssálfræði og fyrirbrigðafræðum og Jean Piaget sem er
þroskasálfræðingur (Kolb, 1984:12). Styrkur þessa líkans er einfaldleiki
þess, sem felst í því að auðvelt er að skýra módelið út og mín reynsla er
sú að fólk er fljótt að tileinka sér það þannig að það geti beitt því.

Mynd 7. Námshringur Kolbs
(Kolb, 1984:21).

66

Dr. Kolb er háskólaprófessor, menntaður í félagssálfræði og hefur unnið að
rannsóknum á sviði stjórnunar- og menntunarfræða.
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Námshringurinn byggir á fjórum þáttum. Hann hefst á beinni reynslu
(e. concrete experience), heldur áfram með athugun og ígrundun67 (e.
observation og reflection), þá kemur að myndun hugtaka og alhæfingu (e.
concept og generalizing) og að lokum beitingu (e. applying) (Kolb,
1984:21). Á mynd 7 hefur módelið verið aðlagað aðeins og það sett fram
sem spírall. Það er gert vegna þess að um síendurtekið ferli er að ræða og
ferlið er opið en ekki lokað eins og hringmódel eru. Hægt að byrja hvar
sem er í ferlinu, þ.e. ekki er nauðsynlegt að byrja á upplifun heldur er
hægt að byrja á athugun og ígrundun á t.d. eldri reynslu.
Ígrundunin er mjög mikilvægur þáttur í námslíkani Kolbs. Reynsla
sem slík tryggir ekki nám, en ígrundun eykur líkur á að nám eigi sér stað.
Ferlið sem Kolb lýsir er svipað og Dewey fjallar um í greiningu á
ígrundaðri hugsun (Dewey, 2000b:143). Þar er lýst fimm þrepa ferli sem
skynsamlegt er að fara í gegnum þegar unnið er með aðstæður sem fela í
sér erfiðleika eða vandræði. Hugsunarferlið markast af þrepunum
hugkvæmdir, skilgreining vandamáls, tilgátugerð, rökleiðsla og prófun
(Dewey, 2000b:148). Dewey rekur ítarlega hvern þátt hugsunarferlisins
en Kolb hefur einfaldað þetta ferli í sínu líkani.
Gagnrýni á módel Kolbs hefur m.a. verið sú að það sé of einfalt og taki
ekki mið af aðstæðum þess sem lærir (e. context). Nám, það að læra, ber að líta
á sem staðbundið (e. situated), þ.e. undir áhrifum frá umhverfinu í víðri
merkingu. Einnig er gagnrýnt að athugun og ígrundun eigi sér ekki stað í
tómarúmi, hún sé líka hluti af reynslunni, en ekki aðskilin frá henni (Fenwik,
2003 í Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007:164).
Markmið ígrundunarinnar og möguleg yfirfærsla þekkingar eða hæfni getur
verið mismunandi. Flokka má yfirfærsluna í sértæka yfirfærslu (e. specific
transfer), almenna yfirfærslu (e. non-specific transfer) og líkingar yfirfærslu (e.
metaphoric transfer). Sértæk yfirfærsla fer fram þegar hægt er að nýta reynslu í
svipuðum aðstæðum við áþekka framkvæmd. Almenn yfirfærsla verður þegar
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Ígrundun er þýðing á reflection sem er mikið notað hugtak í fræðilegri
umfjöllun. Hugtakið vísar til einhverskonar „endurspeglunar“, sem gerist t.d.
þegar fólk ræðir saman um ákveðið atvik og fær sjónarhól annarra á atvikið og
endurgjöf á hvort annað. Ragnhildur Bjarnadóttir notar hugtakið yfirvegun
(1993:37). Rúnar Sigþórsson (1999:164) sem fjallað hefur um námshætti
nemenda út frá námshring Kolbs notar íhugun. Í þessari ritgerð er notað hugtakið
ígrundun en það hugtak notar Gunnar Ragnarsson í þýðingum sínum á verkum
Deweys t.d. í Hugsun og menntun.
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hægt er að nýta reynslu í almennum aðstæðum t.d. í daglegu lífi. Dæmi um
slíkt er áunnið traust sem byggja má önnur samskipti á. Líkingar yfirfærsla
felst í því að nýta reynslu úr sérstökum aðstæðum við aðrar mjög ólíkar
aðstæður. Þá er leitað að því sem er líkt í báðum tilfellunum sem um ræðir.
Dæmi um slíkt er það að sigrast á erfiðri áskorun (t.d. krefjandi ferðlagi) sem
eflir og veitir viðkomandi þor og styrk til að hefja nám.
Í allri vinnu með reynslu, ígrundun og hugsanlega yfirfærslu þarf að
huga að fyrri reynslu þátttakenda, ræða um markmið og væntingar
þeirra68 (jafnvel setja sér sameiginleg markmið eða einstaklingsmarkmið)
og gefa færi á ígrundun í ferlinu (e. reflection in action) og ígrundun eftir
reynsluna (e. refection on action). Mikilvægt er að gefa þátttakendum
kost á að orða hlutina sjálfir69 eða að túlka reynslu sína gegnum
teikningar eða leikræna tjáningu.
Fleiri fræðimenn hafa sett fram skýringarmyndir til að lýsa ferlinu sem
unnið er eftir, eða á sér stað, þegar lært er af reynslunni (sjá mynd 8)
(Illeris, 2009:24). Peter Jarvis þróaði nýtt líkan út frá líkani Kolbs þar
sem honum fannst það hvorki taka til félagslegra þátta né víxlverkunar.
Módelið hans er mun flóknara en hið einfalda módel Kolbs, og tekur á
sumum annmörkum sem finna má á módeli Kolbs. Það gefur kost á mun
fjölbreyttari túlkun og táknmyndin dregur upp nákvæmari mynd af
ferlinu. Jarvis hefur haldið áfram að þróa líkanið en hér er unnið með
útgáfu frá 1987. Hægt er að fara tólf mismunandi leiðir í gegnum líkanið.
Að mati Jarvis er nám alltaf félagslegt og það er einstaklingurinn sjálfur
sem lærir (Jarvis í Illeris, 2009:24). Svo dæmi séu tekin af ferlum á
mynd 8, er einfaldasta ferlið ekkert nám (kassar 1-4). Námið getur einnig
verið án ígrundunar (e. non-reflective learning) þegar við leggjum á
minnið og getum endurtekið, eða gerum aðeins það sem okkur er sagt
(t.d. kassar 1-3, 6 og 9). Ígrundað nám (reflective learning) fer fram þegar
við plönum, fylgjumst með og ígrundum reynsluna (t.d. kassar 1-3, 7, 5, 6
og 9). Reynslumiðað nám er ferlið þar sem mati er bætt inn (t.d. kassar 13, 7, 5, 7, 8, 6 og 9).

68

Mikilvægt er að gefa þátttakendum kost á að viðra væntingar sínar (hvað vilt
þú að gerist eða gerist ekki?), en einnig að spyrja hvað þeir geti lagt af mörkum,
því að námsferlið er sameiginlegt, þar sem bæði leiðbeinendur og nemendur
leggja fram sinn skerf.
69
Dæmi: Hvað upplifðir þú? Hverju tókst þú eftir? Hvernig leið þér? Hvað tekur
þú með þér heim?
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Mynd 8. Líkan Jarvis frá 1987 af námsferlinu.
(Jarvis í Illeris, 2009:24)

Jarvis heldur því fram af nokkurri kaldhæðni, að oft sé raunin sú að því
meiri reynslu sem við verðum fyrir, því ólíklegra sé að við lærum af henni.
Okkur hættir til að velja það sem er kunnuglegt í reynslunni og neita okkur
sjálfum um nýtt nám (Jarvis 2001:52 í Merriam o.fl., 2007:164).

2.5.2.4 Að vinna úr reynslunni
Líf okkar er samsett úr óteljandi upplifunum eða reynslu. Heild þeirrar
reynslu sem hver einstaklingur öðlast köllum við frá „vöggu til grafar“70.
Það sem skiptir mestu máli er ekki magn eða gæði reynslunnar, heldur
hvað við gerum við hana. Best er að líta á úrvinnslu (framköllun71)
70

Umhugsunarvert er að oft forðumst við reynsluna. Í raun er reynsla það eina
sem við vitum að er í boði í þessu lífi og ef við erum vakandi fyrir henni (beitum
núvitund (e. mindfulness eða attentiveness)) getum við lært og þroskast.
71
Að „framkalla“ reynsluna er myndræn framsetning á því að vinna með reynsluna.
Þeir sem fengist hafa við framköllun ljósmynda þekkja þetta þriggja þrepa ferli.
Þegar búin er til eftirmynd af filmu á pappír er filman lýst á ljósmyndapappír
(þátttakendur lýsa reynslu sinni), en ekkert sést á þessum pappír fyrr en hann er settur
í framköllunarvökvann en þá birtist myndin smám saman. Pappírinn liggur í
vökvanum þar til myndin hefur náð réttri skerpu og birtustigi (vegvísir heldur utan
um ígrundun hópsins). Þá er pappírinn tekinn úr framköllunarvökvanum og settur í
næsta vökva (svokallaðan „stopper“), sem stöðvar framköllunarferlið, því annars
getur pappírinn orðið alveg svartur. Þriðji og síðasti vökvinn nefnist „fixer“ en hann
varðveitir myndina eins og hún er, því annars verða efnabreytingar í pappírnum sem
með tímanum eyðileggja myndina, sbr. gleymska.
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reynslunnar (e. processing) sem viðfangsefni sem á að hvetja einstaklinga
til að skipuleggja, endurmeta, lýsa, greina og segja frá. Úrvinnsla getur
farið fram á undan viðkomandi reynslu, meðan á henni stendur eða að
henni lokinni (sjá mynd 9).

Mynd 9. Framköllun reynslunnar.
(Luckner og Nadler 1997:8).

Nýta má úrvinnsluna til þess að:
a) hjálpa einstaklingum til að einbeita sér eða auka vitund72 sína fyrir
upplifun eða reynslunni í heild,
b) hvetja til aukinnar vitundar eða ýta undir breytingar meðan á
reynslunni stendur,
c) ígrunda, greina eða lýsa og ræða reynslu eftir að henni lýkur; og/eða
d) styrkja upplifun af breytingum og ýta undir innleiðingu þeirra í líf
þátttakendanna eftir að reynslan er yfirstaðin (Gass, 1993a í
Luckner og Nadler, 1997:8-9).

72

Þýðing á hugtakinu awareness. Meðvitund nær ekki merkingunni, en mér
finnst vitund fanga merkinguna vel.
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Líkt og Jarvis heldur fram er það endurmatsferlið sem breytir reynslu í
reynslumiðað nám.
Þegar unnið er úr reynslu og hún meðtekin og löguð að einstaklingum,
gerir það þeim kleift að vaxa þannig að þeir öðlast meira vald yfir eigin
lífi og hafa fleiri valkosti. Úrvinnsla er þroskandi leið, vel til þess fallin
að skynja eigin mynstur og afleiðingar þeirra. Ferlið er skapandi og
gefandi fyrir leiðbeinendur og þátttakendur og hjálpar einstaklingum við
að smíða nýjan veruleika eða að sjá nýja merkingu í eigin reynslu
(Luckner og Nadler, 1997:16).

2.5.2.5 Hlutverk kennarans í reynslumiðuðu námi
Hlutverk kennarans í reynslumiðuðu námi verður að miðast við aðstæður og
kennarinn þarf að ákveða sjálfur hvaða hlutverk hentar hverju sinni. Þegar litið
er á reynslumiðað nám út frá sjónarhóli hugsmíðahyggjunnar hafa verið
skilgreind fjögur meginhlutverk sem eiga að styðja við eða bæta hið
ígrundandi ferli nemandans. Hlutverkin eru vegvísir (e. facilitator), hvatamaður
(e. instigator), þjálfari (e. coach) og matsmaður (e. assessor) (Björn
Vilhjálmsson, 2009:16). Þessi greining getur verið hjálpleg við að skoða eigin
starfshætti eða hlutverk þegar unnið er með reynslumiðað nám, t.d. í útinámi.
Vegvísirinn hvetur þann sem lærir til þess að rifja upp, tala um og
jafnvel greina með gagnrýnum hætti sína fyrri reynslu til þess að smíða
sína eigin þekkingu. Hann leggur áherslu á að liðka eða greiða fyrir námi,
en námið er á ábyrgð nemandans.
Reynslumiðað nám getur falið í sér sterkar tilfinningar og
meginábyrgð vegvísisins er að skapa umhverfi þar sem ríkir traust,
áreiðanleiki, heilindi og virðing, sem og þolinmæði. Mjög mikilvægt er
að vegvísirinn sé sjálfum sér samkvæmur; að hann sjái samhengi á milli
þess sem hann segir og gerir. Hann þarf t.d. sjálfur að endurmeta sína
eigin reynslu áður en hann biður nemendur að gera það. Með þeim hætti
er vegvísirinn að halda við, þróa, víkka og dýpka sína faglegu sýn; á
fræðin sem slík, markmið sín, vinnubrögð og hlutverk.
Hvatamaðurinn er kennari sem skapar reynslumiðaðar aðstæður sem
hjálpa nemandanum að greina og ígrunda. Markmiðið er að virkja
nemandann líkamlega, tilfinningalega og í samskiptum. Reynslumiðaðar
námsaðstæður geta t.d. verið æfingar í skólastofu, verkefni sem reyna á
samvinnu- og þrautalausnir úti í náttúrunni og lengri námsferlar þar sem
unnið er með ákveðinn starfsvettvang eða verkefni yfir lengri tíma.
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Þjálfarinn vinnur að jafnaði með iðkun og vinnulag einstaklingsins.
Hann hvetur, bendir á leiðir og aðferðir, deilir reynslu sem máli skiptir og
hjálpar nemandanum að sætta sig við að nám tekur tíma.
Matsmaðurinn vinnur einkum innan stofnana á sviði
fullorðinsfræðslu. Einstaklingar óska eftir viðurkenningu (mati), t.d. í formi
eininga, á færni sem hann hefur öðlast í sínu lífi og matsmaðurinn vinnur við
að leggja mat á hana. Matsmanninum getur einnig verið umhugað um að
leggja mat á persónulega þróun og vöxt, ásamt þróun á þekkingu og færni sem
aflað er í óformlegum og formlausum námsaðstæðum. Á Íslandi á þetta sér t.d.
stað í tengslum við raunfærnimat.
Þessi ólíku hlutverk renna stundum saman við nám og kennslu.
Kennarinn reynir að láta nemendur öðlast raunverulega reynslu
(upplifun), sem upphaf þess að byggja nýja þekkingu. Hann skapar
aðstæður fyrir menntandi samtal á meðan og eftir ákveðna upplifun.
Hann hvetur nemendur til að beina ígrunduninni á mismunandi stig og
veitir stuðning, þar sem reynslunám getur verið ruglingslegt,
tilfinningalega áskorandi, ókunnugt og óþægilegt fyrir nemendur (Björn
Vilhjálmsson, 2009:16-17).

2.5.2.6 Reynslumiðað verklag
Til þess að gera betur grein fyrir verklagi reynslumiðaðs náms er í
þessum kafla leitað í sjóð Evrópusamtaka um reynslumiðað nám (The
Association for Experiential Education (AEE)). Samtökin hafa skilgreint
12 viðmið um reynslumiðað verklag73 (e. principle of experiential
education practice) sem gott er að nota þegar verið er að hanna eða meta
reynslumiðað nám. Verklagið er kynnt hér vegna þess að það verður
notað til að leggja mat á verklag hálendisferða Smáraskóla í rannsókninni
Úti er ævintýri. Það er gert til þess að geta komist nær greiningu á
empirískum gögnum.
Í þessum viðmiðum liggja allflest einkenni reynslumiðaðs náms. Þau
gefa skýran ramma fyrir fagfólk og stofnanir til að máta sig við. Viðmið
AEE gefa nokkuð skýr skilaboð til starfsfólks um í hverju það felst að
vinna reynslumiðað, og gefur þeim sem vilja leggja mat á starfið ramma
til að meta út frá1.

73

Sótt á vef Association for Experiential Education 10. júní 2010 á slóðina:
http://www.aee.org/about/whatIsEE.
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Tafla 1. Reynslumiðað verklag frá AEE
1. Reynslunám á sér stað þegar vandlega valdar upplifanir eru studdar með ígrundun,
greiningu og samþættingu.
2. Upplifanirnar eru skipulagðar þannig að þær hvetji nemendur2 til að sýna frumkvæði,
taka ákvarðanir og axla ábyrgð á ákvörðunum sínum.
3. Á öllum stigum reynslunámsferlisins tekur þátttakandinn þátt í að spyrja spurninga,
rannsaka, gera tilraunir, vera forvitinn, leysa vandamál, axla ábyrgð, vera skapandi og
að finna merkingu.
4. Þátttakendurnir taka þátt í verkefnunum á vitrænan, tilfinningalegan, félagslegan,
andlegan og/eða líkamlegan hátt. Þegar þátttakendur gefa sig í verkefnin á þennan hátt
finnst þeim viðfangsefnin vera raunveruleg.
5. Niðurstöður námsins eru persónulegar og byggja upp grunn fyrir framtíðarreynslu og nám.
6. Sambönd þroskast og eru ræktuð: Það á við um samband einstaklingsins við sjálfan
sig, samband hans við aðra og samband hans við heiminn.
7. Leiðbeinandinn3 og þátttakandinn geta upplifað sigur, tap, ævintýri, áhættu og
ójafnvægi, vegna þess að niðurstaða reynslu er einstaklingsbundin og ekki hægt að
segja hana nákvæmlega fyrir.
8. Tækifæri eru ræktuð til að leiðbeinendur og nemendur fái tækifæri til að vega og meta
eigið gildismat.
9. Grundvallarhlutverk leiðbeinandans í reynslunámi er að velja hæfileg viðfangsefni,
leggja fyrir vandamál sem þarf að leysa, að setja mörk, veita stuðning við nám
þátttakendanna, að tryggja líkamlegt og tilfinningalegt öryggi og að greiða fyrir
námsferlinu almennt.
10. Leiðbeinandinn rekur augun í og hvetur til sjálfsprottinna námstækifæra.
11. Leiðbeinendur leggja sig fram um að vera meðvitaðir um eigin gildismat, forsendur
og fordóma, og hvernig þeir geta haft áhrif á þátttakandann.
12. Skipulag námsreynslunnar ber í sér möguleikann á að læra af náttúrulegum orsökum
og afleiðingum, að læra af mistökum og að læra af sigrum.
1

Forgangsröðunin á listanum getur verið breytileg og fer eftir fagmanninum.

2

Ekkert eitt heiti lýsir öllum hlutverkum nemandans í reynslunámi. Þess vegna getur
orðið nemandi táknað skjólstæðing, viðskiptavin, þátttakanda o.s.frv.

3

Ekki er heldur til eitt orð sem umlykur öll þau hlutverk sem fagmaður í reynslunámi
þarf að uppfylla. Þess vegna getur orðið „leiðbeinandi“ falið í sér fagheiti eins og
kennari, meðferðaraðili, þjálfari, ráðgjafi, fagmaður o.s.frv.
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2.5.3 Áskoranir og breytingasvæðið
Áskorun og áhætta gegna mjög mikilvægu hlutverki í ævintýranámi sbr.
skilgreiningar hér að framan í kafla 2.2.2.2. Í hálendisferðum Smáraskóla
glíma nemendur í 8. bekk við þá áskorun að ganga Laugaveginn, sem er 52 km
á lengd, þar sem gengið er í fjölbreyttu veðri um fjöll og firnindi á hálendi
Íslands. Fyrir alla nemendur er þetta mikil ytri áskorun og þau upplifa á
hálendinu alvöru hættur t.d. þegar vaðið er yfir straumþungar ár eða gengið
einstigi í brattri hlíð. Segja má að í áskoruninni og áhættunni séu fólgnir kraftar
framsækni, náms og þroska. Velta má fyrir sér hvort tilhneiging nútímasamfélags til að útiloka áhættu og áskoranir úr lífi barna verði einnig til þess að
útiloka þau frá sjálfum sér að hluta. Líkingin um breytingasvæðið, sem fjallað
er um í næsta kafla er tilraun til að skýra þessi tengsl áskorunar og náms.

2.5.3.1 Að stuðla að breytingum
Með reynslumiðuðu námi er hægt að hvetja og styrkja nám einstaklingsins og
hæfileika hans til að takast á við eða stuðla að breytingum. Í reynslumiðuðu
útinámi er það gert með því að skapa umhverfi sem býr yfir kraftmikilli spennu
(e. dynamic tension) sem byggir á (1) tilfinningu fyrir öryggi og (2) tilfinningu
fyrir ójafnvægi. Þetta ójafnvægi vísar til þess að einstaklingurinn er meðvitaður
um ósamræmi milli eldri þekkingar sinnar og nýrra upplýsinga.

Mynd 10. Breytingasvæðin, líkingin um þægindasvæðið.
Táknmynd, aðlöguð frá Gerstein (1990), af þessum svæðum og þeim þáttum eða
kröftum sem þar hafa áhrif (Luckner og Nadler 1998:20).
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Um er að ræða ástand innri átaka sem byggir á náttúrulegum vilja
okkar til að bregðast við og skilja aðstæður (Luckner og Nadler 1997:19).
Sett hefur verðið fram líkan sem oft er nefnt „módelið um
þægindasvæðið“ (e. comfort zone model)74 en heitir breytingasvæðin (e.
change zones), sjá mynd 10, sem tákn yfir það ferli sem lýst var hér að framan.
Alhæfingin og yfirfærsla í námshring Kolbs tengist hér líkaninu um
breytingarsvæðið. Markmiðið er að stuðla að námi í einum aðstæðum sem
nýta má í öðrum. Í því líkani gegnir áskorunin mikilvægu hlutverki. Fyrir
fagmenn, sem vinna með áskoranir og áhættu (alvöru og „að því er virðist“), er
það mjög gefandi upplifun og reynsla að sjá þátttakendur takast á við og sigrast
á áskorunum og áhættu, og öðlast með því nýja persónubundna þekkingu.
Á þægindasvæðinu (e. comfort zone) á lítið eða ekkert nám sér stað,
því einkenni þægindasvæðisins eru að þar erum við í hámarksöryggi, og
að innan þess er allt staðsett sem við höfum þegar lært. Þegar við gerum
hlutina eins og við höfum alltaf gert þá, fáum við sömu útkomu og við
höfum alltaf fengið og ekkert nýtt lærist.
Áskorunin, tilboðið um eitthvað nýtt, óþekkt, öðru vísi, meira, annað,
liggur við ytri mörk þægindasvæðisins. Með beinni þátttöku í reynslu eða
upplifun, sem er fyrir utan þægindasvæði einstaklingsins, er hann
tilneyddur til að færa sig á svæði þar sem honum finnst óþægilegt að vera
og er honum óþekkt. Hin persónulega áskorun er e.t.v. alltaf sú sama, ef
við viljum læra þá verðum við að teygja okkur, stíga út, taka áhættu og
því fylgir oft óþægindatilfinning.
Andvörpunarsvæðið (e. groan zone), er staðurinn þar sem
einstaklingurinn finnur fyrst fyrir óöryggi og ójafnvægi, og með því að
yfirstíga þessar tilfinningar og hugsanir, þ.e. vantrú á sjálfan sig og andstöðu
við breytingar, stígur einstaklingurinn yfir á svæði mögulegs náms. Sú vinna
sem leiðbeinandinn og þátttakendurnir glíma við á þessu svæði er oft nefnd
„vinnan á brúninni“ (e. edgework) (Luckner og Nadler, 1997:19).
Þroskasvæðið (e. growth zone), stundum kallað teygjusvæði eða
námssvæði, er vettvangur nýs náms. Þar eru allir möguleikar nýs náms
staðsettir og þess vegna er mikilvægt að hvetja þátttakendur til að setja sér
markmið sem eru á þroskasvæðinu. En veru á þroskasvæðinu fylgir ákveðið
ójafnvægi og óöryggi, sérstaklega í upphafi. Smám saman eignast nemandinn
þekkingu og hún verður hluti af stækkuðu þægindasvæði hans.
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Í þessari umfjöllun verður notað hugtakið „módelið um þægindasvæðið.“
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Örvæntingarsvæðið (e. panic zone) er ekki vænlegt til náms. Þar
steðjar svo mikil ógn, raunveruleg eða ímynduð, að einstaklingnum að
nám getur ekki farið fram og líklegt er að hann bregðist við með flótta
eða árás. Frá sjónarhorni náms er forðast að setja nemandann í slíkar
aðstæður og hlutverk leiðbeinandans er að gera umhverfið svo öruggt að
engir nemendur lendi þar. Hins vegar er lífið sjálft þess eðlis að
einstaklingar geta lent á sínu örvæntingarsvæði vegna aðstæðna sem upp
geta komið í lífinu, og verða að leysa aðstæðurnar án tillits til
menntunargildis.
Öll krefjandi verkefni skapa spennu eða streitu sem getur verið
óþægileg streita (e. distress) sem kallar fram tilfinningar á borð við
hræðslu. Spennan getur líka verið jákvæð streita (e. eustress) og
framkallað ánægju. Heilabúið geymir minningar um þessar tilfinningar og
skapar þannig hræðslu við eða þrá í ákveðna spennu við vissar aðstæður.
Með öðrum orðum, ef við upplifum jákvæða streitu sækjumst við aftur í
sömu aðstæður, en hræðslustreita skilgreinir í huga okkar viðkomandi
aðstæður sem eitthvað til að forðast (Brendtro og Strother, 2007:3).
Með öðrum orðum má segja að reynslumiðað nám fáist við ytri og
innri breytingar. Tiltekið hugarástand, aðstæður eða skilyrði eru betur
fallin til farsællar úrvinnslu náms og breytinga en aðrar. Hér verða
nokkrir þættir sem styðja þessi ferli útskýrðir nánar:
 Von – tiltrú eða væntingar um jákvæða niðurstöðu eða möguleika
á að ná markmiðum sínum.
 Viðleitni – til að taka líkamlega, tilfinningalega eða hegðunarlega
áhættu í öruggu umhverfi.
 Traust – á aðstæðum, öðrum, sjálfum sér og leiðbeinandanum.
 Uppbyggjandi kvíði – sem fylgir ferðalaginu frá þægindasvæðinu
yfir í vaxtarsvæðið.
 Framandleiki – leyndardómur aðstæðnanna og upplifunarinnar.
 Skynjun á áhættu – þegar þátttakendur upplifa viðfangsefnin sem
líkamlega, tilfinningalega og/eða hegðunarlega áhættu (Luckner
og Nadler, 1997:24-27).
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Rýnt í módelið um þægindasvæðið
Módelið um þægindasvæðið er áberandi innan fræðanna um
ævintýranám. Það er byggt á þeirri trú að þegar fólk er sett í aðstæður
sem einkennast af streitu eða spennu, bregðist það við með því að vinna
bug á eigin ótta, og þroskist við það sem einstaklingar. Módelið er oft
kynnt þátttakendum áður en tekist er á við áskoranir og upplifaða áhættu.
Fólk er hvatt til að fara af þægindasvæðinu og takast á við takmarkanir
sínar. Þessar aðstæður eiga að leiða til náms og þroska (Brown, 2008:3).
Mike Brown (2008:3) rýnir í módelið um þægindasvæðið (e. comfort
zone), með því að leita að kenningarlegum rökum fyrir því innan
vitsmuna- og félagssálfræði (e. cognitive og social psychology) í verkum
Piaget og Festinger. Niðurstaða hans er sú að ekki sé sterkan fræðilegan
stuðning við það að finna innan fræðanna, og hann leggur til að það sé
frekar notað sem líking (e. metaphor) en módel.
Vitsmunalegu ósamræmi og ójafnvægi hefur verið beitt í kennslu með
fjölbreyttum hætti til að hafa áhrif á hugtakalegar breytingar (e.
conceptual change) hjá nemendum. Reynt er að breyta innri
(for)þekkingu einstaklings með því að leggja fram meira viðeigandi
vísindalega skýringu. Hinir vitsmunalegu árekstrar eða átök sem kennari
skapar hjá nemendum hafa verið rannsakaðir töluvert.
Gagnrýni hefur komið frá fylgismönnum jákvæðrar sálarfræði um að
útinám sem felur í sér áskoranir sem leiða af sér „kraftmikla spennu og
tilfinningu fyrir ójafnvægi“ skapi ekki hentugar aðstæður til náms. Hætta sé á
að óöryggi sem því fylgi hamli námi (Berman og Davis-Berman, 2005:17).
Zohar og Aharon-Kravetsky færa rök fyrir því að kennsla byggð á
vitsmunalegum átökum (e. cognitive conflict) geti hindrað nám nemenda
með slakan námsárangur. Einnig voru nemendur í náttúrufræði, þar sem
beitt var miklu ójafnvægi (e. disequilibrium), líklegri til að hafna hinum
nýju upplýsingum eða líta svo á að þær eigi bara við í skólanum, en ekki í
raunveruleikanum (Brown, 2008:9).
Brown (2008:10) heldur því fram að með því að nota lýsandi aðferð,
eins og „þægindasvæðið“ um hvernig nám á sér stað, veiki það stöðu
ævintýranáms innan meginstraums menntunarfræðanna. Hann er þó ekki
talsmaður þess að horfið sé frá því að nota áskoranir í ævintýraverkefnum
fyrir jákvæð námsferli. Það á að skapa tækifæri fyrir „ósvikna áhættu“
þar sem tilbúið stress er lágmarkað, einlæg umræða um áhættu á sér stað
og hlúð er að ósviknu vali.
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Mikilvægt er að skapa umhverfi þar sem þátttakendur hafa
raunverulegt val. Mestar breytingar eiga sér stað þegar þátttakendur
upplifa sig óhulta, örugga og velkomna (Berman og Berman, 2002:310).
Við eigum að skapa nemendum okkar vinsamlegar aðstæður til að eignast
ósvikna og þýðingarmikla reynslu, þar sem skorað er á þá með viðeigandi
hætti og þeir studdir af þeim sem hafa einlægan áhuga á námi þeirra. Líta ber á
líkanið um þægindavæðið sem líkingu sem lýsir því að hægt er að hugsa um
nám og vöxt, í stað þess að líta á það sem réttlætingu fyrir því að beita
vafasömum kennslu- og námsaðferðum (Brown, 2008:10).

2.5.4 Ígrundandi nám
Ígrundandi (e. reflective) nám, þar sem unnið er reynslumiðað, t.d. út frá
námshring Kolbs og módelinu um þægindasvæðið, byggir á að vinna úr
reynslu (e. process the experience ) þátttakendanna og hópsins; gera mynstur
hugsunar, tilfinninga og hegðunar einstaklingsins (og hópsins) sýnileg, þ.e. það
sem er ósýnilegt (e. implicit) verður sýnilegt (e. explicit).
Á mynd 11 um að vinna stigskipt með reynsluna (e. levels of
processing) er þessu ferli lýst. Framköllun reynslunnar hjálpar
einstaklingnum við að gera sér grein fyrir hver hann er, að öðlast vitund
um tilfinninga-, hugsana- og hegðunarmynstur sín. Því næst að átta sig á
að hann ber ábyrgð og hefur eignarhald (e. ownership) á hegðun sinni,
hugsun og líðan. Einstaklingurinn er stöðugt staddur í val-aðstæðum, þ.e.
hann hefur val og getur kosið að breyta. Ef einstaklingurinn kýs að breyta
þarf hann að fá tækifæri til að reyna/prófa hina nýju hegðun, hugsun og
tilfinningu. Að prófanatímabilinu loknu getur einstaklingurinn valið hvort
hann vilji tileinka sér nýja mynstrið eða taka aftur upp gamla mynstrið.
Í fáum orðum sagt eru markmið reynslumiðaðs náms þau að efla
vitund (e. awareness) einstaklingsins fyrir sér sjálfum, fyrir öðrum og
fyrir umhverfinu, og síðast en ekki síst tengslunum þar á milli (Luckner
og Nadler, 1997:103).
Útivistarlíf, úti- og ævintýranám eru undir sterkum áhrifum frá því
umhverfi sem það fer fram í, þ.e. úti undir berum himni. Þetta ríkulega og
í raun óþrjótandi námsumhverfi getur stuðlað að því að nemendur stígi út
úr þægindasvæðinu og séu tilbúnir til að læra og þroskast. Þær áskoranir
sem náttúrulegt umhverfi og fólkið sem þar er skapar, hvort sem það er í
ferðalögum eða í staðbundinni verkefnavinnu, mynda summuna af þeim
námstækifærum sem þar er að finna.
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Því meira sem einstaklingar ná að melta, endurskoða og samræma það
sem þeir upplifa, því meiri sjálfsþekking verður þeim aðgengileg til náms
og þroska. Aukin vitund og skilningur á tilfinningum, hugsunum og
hegðun skapa betri tækifæri fyrir einstaklingana til að takast á við
breytingar og valkosti í eigin lífi, og í öðrum aðstæðum daglegs lífs.
Upplifun / Reynsla
Ný og eldri

Stig I

Vitund

Stig II

Ábyrgð

Stig III

Val

Stig IV

Breytast ekki

Prófa nýtt

Stig V

Stig VI

Val

Flutningur nýs náms til að
nota heima og í vinnu

Breytast ekki

(Luckner og Nadler, 1997:103)

Mynd 11. Að vinna stigskipt með reynsluna
Lýsing við mynd 11: Á fyrsta stigi er vitund okkar vakin fyrir ómeðvituðum
tilfinninga, hugsana- og hegðunarmynstrum sem birtast í reynslu okkar og
upplifunum. Á öðru stigi eru þátttakendur hvattir til að greina hver ber ábyrgðina
á mynstrunum. Það er forsenda þess að geta brugðist við og valið. Við höfum
a.m.k. tvo valmöguleika: að halda áfram fyrri mynstrum eða prófa e-ð nýtt,
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breyta mynstrinu. Fjórða stigið felur í sér að gera tilraunir eða þjálfa t.d. hina
nýju hegðun. Fimmta stigið felur aftur í sér val um að halda í fyrri mynstur eða
breytast, og flytja hið nýja nám í aðrar aðstæður; í einkalífi eða starfi.

2.5.4.1 „Fjöllin tala sjálf“ módelið
Að vinna með upplifanir með meðvituðum og formlegum hætti er ekki
eina form úrvinnslu. Fyrsta módelið sem beitt var hefur verið kallað „The
mountains speak for themselves (MST) model“ og hér er kosið að þýða
„fjöllin tala sjálf“. Þegar ævintýranám var að festa rætur í NorðurAmeríku var þetta módel allsráðandi. Það byggði á því að upplifunin væri
það sterk og áhrifarík að hún ein og sér nægði til þess að hafa varanleg
áhrif á þátttakendur. Ekki var lögð áhersla á umræður og aðrar
úrvinnsluaðferðir af hálfu stjórnandans en litið svo á að þátttakandinn
drægi sjálfur sinn lærdóm af upplifuninni (Gass 1993:221).
Michael A. Gass (1993) telur að módelið endurspegli styrkleika
fagmannsins sem beitir módelinu. Þeir sem kjósa að beita þessari aðferð
eru oft á tíðum þjálfaðir í því að skapa öruggar og stigvaxandi áskoranir í
náttúrunni, en forðast að beita aðferðum (t.d. umræðu, endurliti og
ígrundun) sem þeir hafa ekki nægt vald á. Ástæður þess geta verið að (1)
þeir hafi ekki trú á að slíkar úrvinnsluaðferðir séu nauðsynlegar eða skipti
máli, (2) þeir séu ekki þjálfaðir til að beita slíkum aðferðum, hafi ekki
fullt vald á þeim og forðist því að beita þeim eða (3) þeir viti ekki að til
séu aðferðir við að vinna með reynsluna (221).
Samhliða þróun ævintýranáms síðustu áratugi og með aukinni vitund
fyrir fjölbreyttum úrvinnsluaðferðum hefur dregið úr notkun á þessari
aðferð. Það er eigi að síður mikilvægt að vita um tilvist hennar og að
stundum er e.t.v. réttast að leyfa upplifunin „að tala sjálf.“

2.6

Umhyggja og samkennd

Í þessum kafla er fjallað um umhyggju og verður hún fyrst tengd við
frumkvöðul ævintýranáms, Kurt Hahn75 sem lagði ríka áherslu á samkennd
75

Kurt Hahn var Þjóðverji af gyðingaættum, fæddur 1886 og lést 1974. Hahn
hóf skólastarfsemi sína í Þýskalandi 1920 og starfaði þar þangað til Nazistar ráku
hann úr landi 1933 vegna opinberrar gagnrýni á Hitler, og flutti hann þá til
Bretlands. Hugmyndir Hahns þarf því að skoðast í tengslum við samtíma hans
og eru þær viðbrögð við þörfum sem hann fann fyrir í samfélaginu og vildi
bregðast við (Camp: 1986,4)
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(e. compassion). Síðan verður fjallað um kenningu Nel Noddings um
siðfræði umhyggjunnar (e. ethic of care), en hún fjallar í stuttu máli um
tengsl í víðum skilningi (m.a. við sjálfan sig, aðra og náttúruna). Áfram
verður Noddings höfð að leiðarljósi í umfjöllun um hamingjuna ásamt því að
leitað verður í smiðju til Mihaly Csikszentmihalyi.

2.6.1 Samkennd og Kurt Hahn
Þjóðverjinn Kurt Hahn er einn af brautryðjendum og helstu
áhrifamönnum er varðar upphaf og þróun úti- og ævintýranáms. Fyrsta
skólann stofnaði Hahn í Salem til að þjálfa ungt fólk til að verða
siðferðislega sjálfstætt, til að þroska hæfileika þess til að meta rétt og
rangt og til að bæta líkamlega heilsu þess. Hahn trúði því að tilgangur
menntunar væri að þroska réttsýna og virka þegna með sterka
leiðtogahæfileika og lagði áherslu á þjónustu við samborgarana. Sýn hans
náði til líkamlegrar þjálfunar, leiðangra í óbyggðum og til sjávar,
björgunar- og samfélagsþjónustu, og tímabila einveru og innri skoðunar
(Hopkins og Putnam, 1993:24). Hugmynda- og aðferðafræði Outward
Bound skólanna,76 sem Hahn stofnaði árið 1941, byggir á þessari
hugmyndafræði. Heimspekilega er gengið út frá því að:
 Maður kunni betur að meta lífið ef hann hefur orðið fyrir
dramatískri og raunverulegri upplifun.
 Eftir slíka upplifun læri viðkomandi að virða sitt eigið sjálf og
öðlast þannig sjálfsvirðingu.
 Í gegn um sjálfsvirðinguna lærist samkennd með öðrum.
 Æðsta birtingarform samkenndar með öðrum sé þjónusta við
mannkynið (Camp og Mozena, 1986:7).
Hér er rætt um sjálfið, sjálfsvirðingu, samkennd með öðrum og
þjónustu við mannkynið sem allt hefur verið mótandi afl í
hugmyndafræði ævintýranáms. Þessir þættir falla vel að fræðilegri
umræðu um siðfræði umhyggjunnar sem verður fjallað nánar um síðar.

76

Outward Bound eru skólar sem leggja ríka áherslu á ævintýranám og
leiðangra. 73 skólar í 43 löndum starfa undir merkjum þeirra.
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Við framkvæmd þeirra hugmynda sem að framan er lýst ganga Outward
Bound skólarnir út frá að:
 Einstaklingar hafi meiri hæfileika og geti meira en þeir geri sér
sjálfir grein fyrir.
 Lítill, sundurleitur77 (e. heterogenous) hópur búi yfir hæfileikum
og færni til að takast á við verulegar líkamlegar og andlegar
áskoranir.
 Unglingar jafnt og fullorðnir hafi hæfileikann til að taka
mikilvægar ákvarðanir og axla ábyrgð.
 Meira nám sé fólgið í að glíma við viðfangsefni og vandamál, en
í því að læra lausnir eða aðferðir.
 Gefa þurfi tíma til að ígrunda reynslu og veita einstaklingum
aðstoð við að orða persónuleg markmið og móta eigin lífsspeki.
 Ævintýri og álag sem gengið er í gegnum með öðrum séu
mikilvægir hvatar að uppgötvun sjálfsins.
 Mesti örlagavaldurinn um framtíð einstaklingsins sé hvað hann
heldur um sjálfan sig.
 Mikilvægt og áhrifaríkt nám geti átt sér stað við stutta og djúpa
upplifun (Camp og Mozena, 1986:7).
Í þessari upptalningu koma skýrt fram ýmsar þær grunnstoðir sem
ævintýranám byggir á. Hahn lagði einnig með skrifum sínum og störfum
skýran grunn að hugmyndafræði og starfsháttum sem hafa haft mótandi
áhrif á úti- og ævintýranám.

2.6.2 Umhyggja og menntun
Fræðimenn hafa rannsakað umhyggju (e. care) á ýmsum fræðasviðum,
m.a í félagsvísundum, mannfræði, listum, guðfræði, hjúkrunarfræði og
víðar. Sigríður Halldórsdóttir prófessor í hjúkrunarfræði við Háskólann á
Akureyri, hefur m.a. sett fram kenningu um hjúkrun sem faglega

77

Heterogeneous þýðir „samsettur úr einingum sem eru ólíkar að eðli“, andstætt
homogeneous.
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umhyggju (Sigríður Halldórsdóttir, 2006:1). Sigrún Aðalbjarnardóttir
hefur einnig fjallað mikið um efni tengt umhyggju. Hugtakið er m.a. í
heiti bókar sem hún gaf út árið 2007 og ber heitið Virðing og umhyggja.
RÉTTLÆTI

KÆRLEIKUR

Frelsi
Réttindi
Ábyrgð
Skyldur

Traust
VIRÐING
OG
UMHYGGJA

Tillitsemi
Góðvild
Samlíðan

Mynd 12. Virðing og umhyggja: Um mikilvæg gildi í mannlegum
samskiptum.
(Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:81)

Sigrún hefur um árabil stundað rannsóknir á sviði uppeldis- og
menntamála og staðið að þróunarverkefnum á því sviði. Hún leggur ríka
áherslu á umhyggju og segir m.a.:
Í stuttu máli þarfnast barn öryggis, þess að geta treyst öðrum.
Brýnt er að byggja upp slíkt traust hjá því, ekki aðeins heima
fyrir heldur einnig í skólastarfinu. Þar skiptir kennarinn miklu.
Börn verða að fá tækifæri til að þróa með sér öryggiskennd í
samskiptum sem leggur grunn að námi þeirra og þroska; stuðlar
að því að þau fái blómstrað, notið sérstakra hæfileika sinna og
finni til sín. Umhyggja í skólastarfi skiptir þar miklu. Brýnt er
að nemendur upplifi umhyggjusöm samskipti við kennara og
skólafélaga sína. Það er ein mikilvæg forsenda þess hvernig
þeim líður í skólanum og gengur í námi (Sigrún
Aðalbjarnardóttir, 2007:124).
Þrátt fyrir þessar rannsóknir og mikilvægi umhyggju í lífi fólks er
hugtakið ekki kjarnahugtak í námsskrám eða framkvæmd skólastarfs,
eftir því sem best verður séð. Í aðalnámskrá grunnskóla er hugtakið til
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dæmis aðeins nefnt tvisvar, annars vegar í tengslum við umhverfismál og
hins vegar í tengslum við kristinfræði.
Umhyggja er e.t.v. ekki það sem fólki dettur fyrst í hug þegar rætt er
um úti- og ævintýranám, svo sem hálendisferðir, og hugsanleg áhrif þess
á fólk. Oft er talað um mikilvægi þess að vera úti vegna hreyfingar, eða
vegna þess að útiveran eykur umhverfislæsi eða skilning á umhverfinu og
eflir þrautseigju. En þegar litið er til skrifa brautryðjandans Kurt Hahn og
fleiri má sjá að umhyggja og skyld hugtök eins og samkennd eru
mikilvægur þáttur alls úti- og ævintýranáms.

2.6.3 Siðfræði umhyggjunnar
Nel Noddings er fædd í Bandaríkjunum árið 1929. Hún skrifar sem
stærðfræðingur, menntunarheimspekingur, kennari og móðir og er virt og
vel þekkt sem kennari og öflugur rannsakandi, einkum hvað varðar
umhyggju í skólastarfi. Noddings er mjög gagnrýnin á vestrænt skólastarf
og er ósátt við þróun þess. Hún telur að kenningu sína um siðferði
umhyggjunnar og skólastarf sé hægt að nota sem grunn í öllum tegundum
skóla, t.d. óháð því hvort að skólinn er framsækinn eða hefðbundinn.
Umhyggja er margslungið hugtak. Noddings talar m.a. um eðlislæga
umhyggju þar sem rótin er ábyrgðartilfinning gagnvart öðrum. Flestir
þekkja þessa tilfinningu og birtist hún á sterkan hátt í návist ungbarna.
Hins vegar talar hún um siðferðilega umhyggju þegar einstaklingar eru
skyldugir til þess að bregðast við jafnvel þótt þeir vilji það ekki.78 Dæmi
um það er þegar við spyrjum okkur hvort við ættum að hjálpa þeim sem
okkur finnst að eigi það ekki skilið.
Noddings vitnar í Martin Heidegger79 og lýsir því hvernig umhyggja
er nauðsynlegur hluti allrar tilveru manneskjunnar (e. the very Being of
human life) (Noddings, 2005:15). Í anda Heidegger vekur hún athygli á
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Dæmi úr íslenskum veruleika er verndun náttúru vegna virkjanaframkvæmda.
Við viljum hafa hag af virkjuninni en það er skylda okkar að sýna náttúrunni
(sem getur ekki talað fyrir sig sjálfa) siðferðilega umhyggju og vernda hana.
79
Þýski heimspekingurinn Martin Heidegger lýsir umhyggju í Being and time
(1927) sem „care as the very Being of human life, ... covering an attitude of
solicitousness toward other living beings, a concern to do things meticulously,
the deepest existential longings, fleeting moments of concern, and all the burdens
and woes that belong to human life ... We are immersed in care; it is the ultimate
reality of life.” (Noddings, 2005:15).
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spurningum sem fólk spyr sig, sérstaklega á unglingsárunum: Hver er ég?
Hvernig manneskja mun ég verða? Hver mun elska mig? Hvaða augum
líta aðrir á mig? En skólinn, að mati Noddings, er uppteknari af annars
stigs jöfnum, en þessum tilvistarspurningum (Noddings, 2005:20).
Samskipti byggð á umhyggju eru gagnkvæm, þ.e. báðir aðilar þurfa
bæði að veita og þiggja umhyggju til þess að hægt sé að kalla samskiptin
umhyggjusöm. Í ágætri grein Elvu Önundardóttur, Gunnar Árnadóttur og
Sigríðar Sturludóttur um menntun á grunni umhyggju (2006) draga þær
saman skilning Noddings á umhyggju:
Nel Noddings fjallar um umhyggju sem felur annars vegar í sér
skyldur, tengsl, samkennd og næmi og hins vegar vilja, hvöt og
áhuga til að skilja hinn aðilann og veita honum umhyggju.
Noddings hefur bent á að allir hafi þörf fyrir umhyggju sem felur í
sér skilning, viðurkenningu, virðingu og að tilheyra öðrum, hvort
sem er í bernsku, í veikindum eða á efri árum. Hún bendir hins
vegar á að ekki ná allir að þróa með sér þennan hæfileika og verða
færir um að sýna öðrum slíka umhyggju. Umhyggja í samskiptum
kennara og nemenda ætti að fela í sér þessi tengsl, en kennarar bera
einnig ábyrgð á því að aðstoða nemendur sína við að þróa
hæfileikann til að veita öðrum umhyggju.
Þarna er skýr lýsing á gagnkvæmninni, sem felst í samskiptum sem
byggja á umhyggju, samkvæmt skilningi Noddings.
Í umræðu sinni um innihald og eðli skólastarfs spyr Noddings
gagnrýninna spurninga, m.a. um hvaða veganesti við viljum gefa börnum
okkar fyrir lífið? Til að svara þeirri spurningu biður hún lesendur að
ímynda sér að þeir ættu fjölmenna og fjölbreytta fjölskyldu, samansetta af
börnum af ólíku kyni, trú, uppruna, kynþætti, hæfileikum o.fl. Hvað
vildum við að þau hefðu til brunns að bera að loknum grunnskóla?
Noddings nefnir hluti eins og að þau væru hamingjusöm, hraust og
heilbrigð, hefðu átt kost á að þroska fjölgreindir sínar og kynnu vel til
þeirra verka sem allir þurfa að takast á við í daglegu lífi (Noddings,
2005:45). En hvernig þjálfum eða þroskum við umhyggju?

2.6.3.1 Þjálfun umhyggjunnar
Noddings talar um fjóra þætti sem beita þarf til að þjálfa eða þroska
umhyggju: fyrirmynd (e. modeling), samræðu (e. dialogue), æfingu (e.
practice) og staðfestingu (e. confirmation).
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Í allri siðfræðimenntun er fyrirmynd mikilvæg en varðandi umhyggju
er hún grundvallaratriði (e. vital). Við segjum ekki börnum hvernig á að
vera umhyggjusöm, heldur sýnum við þeim það með því að byggja upp
umhyggjusöm tengsl við þau (e. caring relation). Í þessu felst ekki
einungis að sýna, heldur einnig að veita þeim þá tilfinningu sem fylgir
umhyggjunni. Þessi mótun er sérstaklega mikilvæg ungum börnum sem
ennþá hafa ekki náð þroska til að sýna umhyggju (Noddings, 2005:22).
Samræða80 þarf að vera opin og gagnkvæm og í henni felst leit að
skilningi, hluttekningu og þakklæti. Með samræðunni segjum við það
sem við sýnum sem fyrirmyndir. Samræðan gegnir einnig því hlutverki
að „tengja“ okkur saman og viðhalda umhyggjusömum tengslum
(Noddings, 2005:23).
Afstaða og hugarfar (viðhorf) mótast, að hluta til í það minnsta, af
reynslu. Með æfingu (framkvæmd) öðlumst við þjálfun í að hegða
okkur með ákveðnum hætti. Oft er sagt að ákveðnir hópar fólks, t.d.
hermenn og lögreglumenn, hagi sér með ákveðnum hætti. Þessi hegðun er
ekki meðfædd heldur þjálfuð með skipulögðum hætti. Við viljum að börn
sýni í verki þá hegðun sem er í anda siðfræði umhyggjunnar en börn fá
mismikla þjálfun á þessu sviði.
Staðfesting felst í grunninn í því laða fram það besta í öðrum og veita
viðurkenningu fyrir það jákvæða. Kennari þarf að þekkja börnin vel og
mikilvægt er að traust sé til staðar.

2.6.3.2 Svið umhyggjunnar
Umhyggja í skilningi Noddings er á mörgum sviðum (e. centres of
care) og að mati hennar þarf að sinna þeim öllum í skólastarfi.
Eins og fram kemur á mynd 13 eru sviðin fjögur og verður hér gerð
stuttlega grein fyrir hverju fyrir sig með því að telja upp þau atriði sem
mikilvægust eru á hverju sviði.
Umhyggja fyrir sjálfum sér. Allt það sem við gerum tengist að
sjálfsögðu okkur sjálfum, og stundum er erfitt að greina á milli áhrifa
eigin athafna á okkur sjálf og umhverfi okkar. Noddings leggur sérstaka
áherslu á fjóra þætti lífs okkar sem þarf að sinna; hið líkamlega (e.
physical life), hið andlega (e. spiritual life), starfslífið (e. occupational
life) og tómstundalífið (e. recreational life).
80

Þýðing á hugtakinu dialogue getur einnig verið samtal.
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Mynd 13. Svið umhyggjunnar samkvæmt kenningum Noddings.

Umhyggja fyrir nákomnum öðrum. Snýst um gagnkvæma umhyggju
þeirra sem hafa mest samskipti, þar sem á að ríkja jafnvægi og allir leggja
af mörkum. Noddings leggur áherslu á jafnræðistengsl (e. equal relation)
milli hjóna og elskhuga; vina; samstarfsfélaga og nágranna. Þegar
nemendur læra um jafnræðistengsl er einnig mikilvægt að greina og
ígrunda misvæg tengsl (e. unequal), t.d. tengsl barns og foreldris, og
kennara og nemenda. Þannig tengsl eru eðlilegur þáttur lífsins en þessi
tengsl þurfa einnig að byggja á umhyggju.
Umhyggja fyrir ókunnugum og fjarlægum öðrum. Við öðlumst
siðferðilegan skilning í innri hringjunum tveimur sem fjallað hefur verið um.
Á grundvelli þess skilnings getum við sýnt umhyggju fyrir fjarlægum öðrum.
Vandinn við að sýna ókunnugum og fjarlægum öðrum umhyggju er
margþættur og felst einkum í því að gagnkvæmni skortir. Mikilvægt er að
varast yfirborðskenndan skilning á veruleika annarra (t.d. að „allir vilja lifa
við lýðræði“), orðanotkun um þá sem eru fjarlægir er önnur en um þá sem
við þekkjum (t.d. að „útlendingur laug, heimamaður plataði“). Hluti vandans
liggur í þekkingarskorti á menningu annarra. Aukin þekking dugir ekki ein
og sér og stundum getur hún haft þveröfug áhrif (t.d. umræða um femínisma
getur unnið gegn betri stöðu kvenna). Mikilvægt er að gefa þessum þætti
tíma og búa til tengsl. Við viljum vera elskuð í okkar innri hring, viðurkennd
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og virt í ytri hringjum. Samfélagsleg þátttaka og viðkynni við þá sem tilheyra
hópi „hinna“ er mikilvæg.
Umhyggja fyrir náttúrunni, manngerðum hlutum og hugmyndum.
Byggja þarf brú á milli þeirra sem sýna umhverfinu virðingarleysi og
þeirra sem vilja vernda það með ofbeldisfullum hætti. Hér þarf að vinna
með umhyggju á víðfeðmu sviði, svo sem umhyggju fyrir dýrum,
plöntum, umhverfinu, nytjahlutum, skipulagi, viðhaldi og verndun, að
búa til og gera við. Umhyggja fyrir hugarsmíði eins og stærðfræði og
listum skiptir einnig máli.

2.7 Hamingja, flæði og náttúra
Í þessum kafla er fjallað um hamingju, flæði og náttúru. Leitað er í
smiðju Nel Noddings og Csikszentmihalyi í umfjöllun um hamingju og
flæði, og sú umræða tengd við kenningu um umhverfisnám.
Flestar manneskjur vilja öðlast hamingju fyrir sig og sína nánustu.
Noddings spyr: Hvernig getur skólaganga (e. schooling) stuðlað að
hamingju? Furðu lítið hefur verið skrifað um menntun og hamingju, eins
og þessi tvö hugtök fari ekki saman. Noddings er á öðru máli og segir:
„Eftir að hafa sinnt kennslu og uppeldi í fimm áratugi hef ég tekið eftir
því að börn (og fullorðnir) eiga best með að læra þegar þau eru ánægð.“
Það þýðir þó ekki að krefjandi aðferðir (e. harsh methods) skili aldrei
merkingarbæru námi. Áskoranir og erfiði eru einmitt hluti þess að öðlast
þekkingu og færni, en hamingjusamir nemendur eiga auðveldara með að
sigrast á áskorunum (Noddings, 2003:2). Noddings telur að hamingja eigi
að vera eitt af markmiðum menntunar, og að það markmið eigi að hafa
áhrif á önnur þau markmið sem skólinn á að vinna að.
Í glímu sinni við hamingju og menntun fjallar hún um menntun fyrir
einkalíf og menntun fyrir opinbert líf. Markmið skólans er ekki bara að
framleiða vel menntað vinnuafl, heldur einnig vel menntaða einstaklinga
fyrir eigið líf (lífið utan vinnu), en þangað sækja flestir þá reynslu sem
hefur mest áhrif á hamingju þeirra. Í einkalífinu þurfum við að geta
skapað okkur heimili, geta notið staða og umhverfis, sinnt uppeldi,
þroskað gildismat okkar og vaxið í samskiptum við aðra. Menntunin fyrir
hið opinbera líf felst í undirbúningi fyrir vinnumarkað, samfélagslega
þátttöku og lýðræði. Noddings hugleiðir einnig hvernig skólinn geti
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stuðlað að hamingjusömu lífi nemenda bæði til skemmri og lengri tíma
(Noddings, 2003:v og 1-3).81
Noddings telur skólann eiga að mennta nemendur með þeim hætti að
þeir hafi yfir að ráða færni og þekkingu sem stuðli að hamingjusömu lífi,
en einnig að dvölin í skólanum, námið sjálft, sé hamingjuríkur tími.
En hvaða athafnir stuðla að hamingju? Mihaly Csikszentmihalyi hefur
m.a. glímt við þá spurningu í rannsóknum sínum og telur sig hafa fundið
leiðina að hamingjunni. Markmiðið sé að komast í ákveðið hugarástand,
flæði (e. flow), sem hann skilgreinir með eftirfarandi hætti:
Þegar markmiðin eru skýr, svörun fæst og jafnvægi er á milli
áskorunarinnar og færninnar, verður einbeitingin markviss
og metnaðarfull (Csikszentmihalyi, 1997:31).
Á mynd 14 eru skilyrði flæðis sett fram á myndrænan hátt.

Mynd 14. Skilyrði flæðis.
(Aðlagað frá Massimini og Carli 1988 í Csikszentmihalyi 1997:31)

81

Rétt er að hafa hugtökin í þessari málsgrein á frummálinu: Menntun fyrir
einkalíf (e. education for personal life) – menntun fyrir opinbert líf (e. education
for public life) – skapað okkur heimili (e. making a home) – notið staða og
umhverfis (e. places and nature), – sinnt uppeldi (e. parenting) – þroskað
gildismat okkar (e. character and spirituality) – vaxið í samskiptum við aðra (e.
interpersonal growth) – undirbúningur fyrir vinnumarkað (e. preparing for work)
– samfélagsleg þátttaka og lýðræði (e. community, democracy and service).
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Flæði er einnig lýst sem því hugarástandi sem næst við að gleyma
stund og stað, einbeitingin er algjör og einstaklingurinn nær besta
mögulega árangri. Csikszentmihalyi segir frá því hvernig fólk lýsir
þessari hámarksupplifun sem:
Þeirri tilfinningu að færni manns sé nógu mikil til að ráða
við fyrirliggjandi áskorun, og að hún færi mann að settu
takmarki, eftir settum reglum, og að allan tímann fái maður
vísbendingar eða endurgjöf um hversu vel manni gangi.
Einbeitingin er svo mikil að engin athygli er eftir til að kljást
við það sem ekki skiptir máli í iðjunni, né til að hafa
áhyggjur af öðrum vandamálum. Vitundin um sjálfið hverfur
tímabundið og tímaskynið brenglast eða breytist
(Csikszentmihalyi, 1992/2002:71. Þýð. Björn Vilhjálmsson).
Csikszentmihalyi komst að þeirri niðurstöðu að leyndardómurinn á
bak við hamingjuna væri að læra að koma flæði inn í eins margar
daglegar athafnir og hægt væri. Dæmi um athafnir sem hann segir að séu
„hannaðar“ til að auka möguleika á flæði eru t.d. að semja tónlist, stunda
klettaklifur, dansa, sigla og tefla. Þessar athafnir eiga það sameiginlegt að
fylgja ákveðnum reglum, krefjast færni, hafa skýr markmið, veita
endurgjöf þegar tökum er náð (Csikszentmihalyi, 1992/2002:72).
Ýmsir leikir sem börn stunda geta falið í sér þær athafnir sem
Csikszentmihalyi lýsir og ætla má að geti skapað forsendur fyrir flæði.
Samkvæmt þessu ættu kennarar í skólastarfinu að reyna að skapa athafnir
sem fela þessi atriði í sér.

2.7.1 Kenning um umhverfisnám
Til eru ýmsar leiðir til að skapa tengsl milli náttúru og fólks. Í kenningu
Noddings um siðfræði umhyggjunnar er m.a. rætt um tengsl við náttúru
og tengsl á milli fólks. Í kenningunni um umhverfisnám82 er því lýst
hvernig þessi tengsl þróast og hvað kennari getur gert til að stuðla að
þessum tengslum (Gilbertson o.fl., 2006:30).

82

Ég hef valið að nota nafnið kenningin um umhverfisnám sem þýðingu á
developmental stages of environmental learning. Kenningin fjallar annars vegar
um aðlögun að náttúrunni og hins vegar um hvernig staðið er að kennslu.
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Margt bendir til þess að börn, og í raun vestræn samfélög, séu að
fjarlægast hið náttúrulega umhverfi. Þessi fjarlægð gerir það að verkum að
fyrir flesta vesturlandabúa er „villt“ náttúra framandi og óvinveitt, við
óttumst hana, hún er hættuleg og við verðum umkomulaus í víðáttum hennar.
Náttúrulegt umhverfi lýtur ekki okkar stjórn, þar eru margar áskoranir
og hættur sem þarf að takast á við og yfirstíga. Þar er líka þörf á margs
konar færni, sem þeir sem læra og kenna úti, þurfa að tileinka sér og æfa.
Þess vegna getum við ekki bara gengið út og hafið útinám þótt margar
heimildir undirstriki ávinninginn af að læra úti. Alveg eins og við höfum
aðlagað okkur að lífi í manngerðu umhverfi, þurfum við nú aðlögun að
móðurinni, náttúrulegu umhverfi, aftur.83
Kenningin um umhverfisnám fjallar um þessa aðlögun okkar að
náttúrunni. Þar eru skilgreind fjögur stig aðlögunar, og jafnframt ávinninga,
sem þarf að huga að þegar fengist er við útinám og útivist. Gilbertson og
félagar gera grein fyrir kenningunni í bókinni Outdoor education og er stuðst
við þá lýsingu í þessari samantekt (Gilbertson o.fl., 2006:30-35).
Kenningin er tvíþætt; annars vegar lýsir hún þróunarstigum um
reynslu eða upplifun nemandans af umhverfinu og hins vegar fjallar hún
um röð þátta sem kennarinn þarf að leggja áherslu á við skipulag
kennslunnar. Kjarni kenningarinnar snýst um hvernig nemandinn verður
læs á náttúruna, þannig að hann geti notið hennar í allri sinni fjölbreytni,
og hvernig kennarinn þjálfar þetta umhverfislæsi. Samkvæmt
kenningunni eru þróunarstigin minna háð aldri, en byggja fremur á
reynslu af náttúrulegu umhverfi. Áhrifin af þeim tíma sem
einstaklingurinn ver í náttúrunni eru meiri en af líkamlegum eða
vitrænum þroska hans (Gilbertson o.fl., 2006:30-32).

2.7.1.1 A: Þróunarstig í aðlögun að náttúrunni
Stig 1 – Að komast af (e. survival)
Einstaklingar hafa oft sterkar forhugmyndir um náttúruna sem geta verið
byggðar á ranghugmyndum eða slæmri reynslu. Þær geta t.d. birst í
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Ég tel að almennt sé ekki litið á þessa aðlögun nógu alvarlegum augum. Sú
andstaða sem ég skynja, bæði meðal nemenda og kennara við að fara út, má að
mínu mati rekja til þess að það er óþægilegt að vera úti; við eigum erfitt með að
aðlaga okkur að aðstæðunum þar.
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miklum ótta við kulda, veður eða skordýr.84 Taka þarf mark á þessum ótta
og vinna með ranghugmyndir og/eða hina slæmu reynslu. Sé það gert
lærir einstaklingurinn smám saman að lifa með náttúrunni, nær yfirsýn og
getur látið sér líða vel úti. Ef það er ekki gert getur einstaklingurinn orðið
fastur á þessu stigi.
Stig 2 – Öflun færni (e. physical skills acquisition)
Þegar einstaklingur er orðinn öruggur í náttúrunni, og getur látið sér líða
vel, hefst næsta stig sem felst í því að afla sér og æfa færni í almennri
útivist og ferðamennsku. Það getur t.d. verið að rata, búa sig rétt, setja
upp tjaldbúðir o.s.frv. Þetta stig getur varað lengi, jafnvel árum saman.
Smám saman öðlast einstaklingurinn færni og hæfni sem gerir honum
útivistina þægilega og tama. Náttúran er ekki lengur framandi „óvinur“
sem ógnar sjálfinu, heldur kunnuglegt umhverfi þar sem hægt er að njóta
lífsins af því að viðkomandi er þar öllum hnútum kunnugur.
Stig 3 – Samband við menn og náttúru (e. relationships with the land
and its inhabitants)
Skáld hafa oft sagt frá þeim sterku tengslum sem myndast geta meðal
fólks sem dvelur lengi saman úti í náttúrunni. Outward Bound skólarnir
og önnur samtök sem nota ævintýranám, byggja mörg námskeið í
kringum þetta stig og vinna m.a. með samvinnu, traust og liðsheildir. Á
þessu stigi eru tengslin við náttúruna að þroskast. Smám saman verða
menn svo kunnugir ákveðnum svæðum að þeir verða vel meðvitaðir um
allar breytingar sem þar eiga sér stað, t.d. einkenni árstíðanna, komu
ákveðinna fuglategunda og hvenær tiltekinn gróður fer af stað. Þeir
þekkja svæðið svo vel að þeir vita hvar best er að tjalda, hvar vatn er að
finna og hvar dýr halda til. Á þessu stigi skynjar einstaklingurinn sterkar
samband sitt við aðra og les umhverfið á dýpri hátt.
Stig 4 – Huglægni (e. metaphysical)
Á þessu stigi hefur einstaklingurinn tengt reynslu sína, færni og þekkingu
við náttúruna. Tilfinningin fyrir samræmi og samhljómi er rík og aukin
vitund vaknar. Csikszentmihalyi kallar þetta ástand flæði og telur það
myndast þegar jafnvægi er á milli áskorunar og færni einstaklingsins til
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Reynsla mín, m.a. af kennslu í útivist í HÍ og á ýmsum námskeiðum um
útivist, er sú að margir nemendur eru mjög hræddir við að vera úti og þeim líður
illa þar.
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að takast á við hana. Þetta stig er æðsta stigið af umhverfislæsi. Stig 1 - 3
er hægt að þjálfa, en fjórða stigið er erfitt að kenna, fólk verður að finna
það innra með sér.

2.7.1.2 B: Stigskipting í umhverfiskennslu
Seinni hluti kenningarinnar tekur á þætti kennslu og þjálfunar við að móta
umhverfislæsi. Kennarinn ætti að forðast að predika um umhverfismál en
leggja þess í stað áherslu á ákveðna stigskiptingu þjálfunarinnar.
Þjálfunin er einnig fjórskipt og tekur mið af þróunar- og þroskastöðu
nemandans. Leitast er við að: (1) Auka skynvitund, (2) þjálfa færni, (3)
skapa vistfræðileg tengsl og (4) vekja tilfinningu fyrir umhverfismálum.
Á hverju stigi þarf kennarinn að vinna skipulega.
Á fyrsta stigi þarf að auka vitund fyrir umhverfinu, skapa öryggi og gæta
þess að vanmeta ekki ótta og fordóma. Á öðru stigi þarf að þjálfa ýmis konar
færni sem hagnýt er í almennri ferðamennsku. Má þar nefna val og notkun á
búnaði, rötun, göngutækni, þjálfun styrks og þols, ásamt því að þjálfa sértækari
færni ef þörf er á, eins og að sigla bátum, veiða með stöng og flugu, eða klifra í
klettum. Þegar nemandinn getur ferðast um, öruggur og ánægður, er komið að
þjálfun þriðja stigsins sem byggir á því að auka vitund og þekkingu hans á
vistkerfinu. Það getur t.d. verið um plöntu- og dýralíf, jarðfræði og veður. Á
fjórða og síðasta stiginu er áhersla lögð á að auka vitund nemandans fyrir
umhverfisvandamálum, þannig að hann geti greint slík vandamál, bæði stór og
smá, og orðið ötull baráttumaður fyrir úrbótum og verndun náttúrunnar. Í
rannsókninni Úti er ævintýri eru þessir þættir skoðaðir í tengslum við
ferðaverkefni Smáraskóla.

2.8 Einstaklingar og hópar
Sú reynsla sem á sér stað í námi er oftast samspil milli einstaklinga og
hóps. Í rannsókninni á hálendisferðunum er litið til þess og því verður hér
gerð grein fyrir nokkrum hugtökum sem tengjast þeirri umræðu.
Fyrst ber að nefna að í rannsókninni eru hugtök eins og vinátta,
samskipti, tengsl og sjálfstraust skilin almennum skilningi. Nokkur
hugtök er litið á með sértækari hætti og verður hér gerð grein fyrir þeim.

2.8.1 Þróun persónuleikans
Í umræðu hér að framan um reynslu og nám hefur framlag John Dewey
skipt sköpum. Félagsfræðingurinn Georg Herbert Mead var
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samtíðarmaður Dewey og störfuðu þeir lengi saman að fræðistörfum og
höfðu gagnvirk áhrif á kenningar og pælingar hvors annars (Gestur
Guðmundsson, 2008:38).
Því er ekki úr vegi að leita í smiðju til Mead til að skerpa skilning á
þáttum er varða samspil umhverfis og þroska einstaklinga. Mead lítur svo
á að allir einstaklingar séu félagslegir frá fyrstu stundu og að þeir þroskist
með samskiptum; fyrst við móður og síðar við umhverfi sitt. Í bernsku
mótast sjálf (e. self) einstaklingsins í samskiptum við móðurina, en síðar
koma aðrir áhrifavaldar til sögunnar, einkum hinn merkingabæri eða
mikilvægi annar (e. the significant other). Við tökum meira mið af
sumum einstaklingum í umhverfi okkar en öðrum og því fjallar Mead um
hinn mikilvæga annan út frá rannsóknum sínum á samskiptum í hópum.
Kenningar Meads, sem fjalla um þróun einstaklingsins til félagsveru
fyrir tilstuðlan samskipta, gera greinarmun á innra sjálfi og því sem
kemur utanfrá. Þessi aðgreining á tveimur sjálfum er lýst með
hugtakaparinu me og I.85 Hugtakið me vísar til þess sjálfs sem kemur að
utan en I til þess sem kemur að innan. Ójafnvægi á milli þessara tveggja
mynda sjálfsins, þ.e. sjálfsmyndar einstaklingins og þeirrar myndar sem
aðrir hafa af honum, getur haft erfiðleika í för með sér fyrir hann. Þess
vegna er öllum nauðsynlegt að ná ákveðnu jafnvægi á milli þessara
tveggja þátta. Til að mynda getur verið mjög varasamt að láta eingöngu
hin ytri áhrif, þ.e. viðbrögð annars fólks, stjórna því hvernig við högum
okkur eða lítum á okkur sjálf. Þá er ekki síður varasamt að láta eingöngu
innri hugmyndir ráða ferðinni og taka ekkert tillit til þeirra endurgjafar
sem við fáum frá umhverfi okkar. Innra með okkur er alltaf samtal milli
þessa tveggja mynda eða hliða sjálfsins og það samspil hefur áhrif á
þróun persónuleikans (Gestur Guðmundsson, 2008:41).
Kenning Noddings um siðfræði umhyggjunnar fjallar í einfaldaðri
mynd um margskonar tengsl einstaklinga við sjálfan sig og umhverfi sitt
og mikilvægi þeirra fyrir menntun og þroska. Kennarar verða að skapa
forsendur fyrir tengslamyndun á milli barnanna og einnig að ná sjálfir að
búa til tengsl við nemendur sína. Roger Greenaway talar um að það að
skapa tengsl sé forsenda þess að hafa áhrif á annað fólk, en tengsl milli
einstaklinga eru ekki þau einu sem eru nauðsynleg, heldur þarf kennarinn
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Gestur Guðmundson telur að e.t.v. megi finna samsvörun á milli me og I við
íslensku orðin ég (I) og maður (me).
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einnig að skapa tengsl við fyrri reynslu nemenda sinna. Smám saman
öðlumst við þekkingu á okkur sjálfum og umheiminum, með því að skapa
tengsl á milli fortíðar, nútíðar og framtíðar. Athafnir sem leiða af sér að
börn eru ánægð með sjálf sig stuðla að persónulegum þroska. Ef í þessum
athöfnum felast einnig jákvæð samskipti við aðra stuðla þær að auknum
félagsþroska (Greenaway, 1990:18-19).

2.8.2 Hópaþróun
Oft er litið á ferðalög sem áhrifaríka aðferð til að stuðla að jákvæðri
hópaþróun. Í þessu samhengi er stundum talað um hópefli eða
liðsheildarvinnu. Með ferðalögum Smáraskóla var ætlunin að efla hópinn
og styrkja vináttu unglinganna. Til þess að átta sig betur á hugtakanotkun
og auka skilning á þeim ferlum sem eiga sér stað í hópaþróun er hér
fjallað um módel Tuckmans.

2.8.2.1 Módel Tuckmans
Líkan Tuckmans er mjög vinsælt og gagnlegt líkan um hópaþróun, þó
það sé ekki endilega það nákvæmasta. Sjálfur telur hann það m.a. vera
vegna þess að orðin sem hann valdi til að lýsa ferlunum hljóma vel og eru
eftirminnileg. Upprunalega skilgreindi hann aðeins fjögur stig í ferlinu
(1965) en við endurskoðun á líkaninu 1977 bætti hann fimmta stiginu við.
Taldi hann að sér hefði yfirsést að allir hópar þurfi „lúkningu“ (e. closure)
þegar skilgreindum og eðlilegum líftíma hópsins er lokið (Björn
Vilhjálmsson og Jakob F. Þorsteinsson, 2007:62-64).
1. Mótunarstigið (e. forming)
Á mótunarstiginu eru meðlimir hópsins að læra hver á annan og á
viðfangsefni hópsins. Hópurinn er óöruggur og meðlimir hans reyna að
meta stöðu sína innan hans; hvers vænst er af þeim, hvaða áhrif þeir muni
hafa, hvernig hinum muni líka við þá, hvernig þeir muni vinna saman og
hvernig hinir séu – hópurinn á eftir að byggja upp traust. Það er margt
sem dregur að sér athygli hópsins og þess vegna nær hann litlum árangri í
settum verkefnum.
2. Ágreiningsstigið (e. storming)
Þegar meðlimir hópsins hafa vanist hverjir öðrum betur fara þeir að takast
á innbyrðis í sókn sinni eftir góðri stöðu innan hópsins. Þetta lýsir sér í
gagnrýni á hugmyndir og óþolinmæði vegna skorts á árangri í verkefnum

107

hópsins. Þessi átök einkenna stig 2 en ef það þróast farsællega skapast
traust og meðlimir hópsins geta tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og
tilfinningar. Á þessu stigi hefur hópurinn litla aukaorku til að vinna að
markmið og viðfangsefnum sínum.
3. Umræðustigið (e. norming)
Meðan á umræðustiginu stendur, mótast meðvitaðar eða ómeðvitaðar
reglur hópsins um hvernig meðlimir hans ætla að ná markmiðum sínum.
Þannig er samstöðu náð um hvaða eða hvers konar samskipti gagnist eða
gagnist ekki til að takast á við viðfangsefnin á uppbyggilegan hátt.
Skoðanaskiptin verða virkari, meðlimirnir verða ákafir og andstaða
minnkar. Jafnframt láta meðlimirnir sér annt um líðan hvers annars og
veita hver öðrum stuðning og aðstoð. Hópurinn fer að tala um „við“ í stað
„þeir“ og viðurkennir hóphlutverkin.
4. Árangursstigið (e. performing)
Á fjórða stiginu, árangursstiginu, nær hópurinn niðurstöðu um samskipti
og vinnulag, og vinnur samkvæmt þeirri niðurstöðu. Allir taka þátt í að
finna lausnir á vandamálum, framkvæma breytingar og umgangast deilur
og ágreiningsmál á uppbyggilegan hátt. Meðlimirnir þekkja veikleika og
styrkleika hvers annars og hlutverk sín í hópnum. Metnaður, frumkvæði
og nýsköpun endurspegla umræðurnar og verkin, og erfitt verður fyrir
einstaklinga að draga lappirnar því hópurinn gerir það að umtalsefni á
næsta fundi og vill sjá breytingar. Hópurinn er stoltur af verkum sínum og
það drífur hann áfram. Ekki ná allir hópar þessu stigi.
5. Frágangur (e. adjourning)
Þegar verkefni eða verkefnum hópsins er lokið lýkur einnig líftíma hans
og hann er formlega leystur upp og gengið er frá lausum endum. Þessu
stigi getur fylgt kviði vegna aðskilnaðar, söknuður og sterkar tilfinningar
í garð leiðtogans og annarra í hópnum (Tuckman, 2001:66). Þörf er að
vinna með þetta stig til að skapa lúkningu fyrir þátttakendur.
Módel og kenningar um hópaþróun gefa okkur hugtök til að ræða um
það sem fram fer í hópum og hjálpa okkur við að sjá samhengið. Um er
að ræða flókið ferli og hópar geta til að mynda farið fram og til baka í
þessu ferli.
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3

Lýsing á viðfangsefni rannsóknar

Í þessum kafla er leitast við að lýsa fyrirkomulagi ferðalaga í Smáraskóla,
eins og staðið var að málum árið 2007, þegar rannsóknin var gerð86.
Fjallað verður um markmið ferðanna, tilurð þeirra og um áfangastaði.
Síðan er lauslega greint frá vinnulagi í ferðunum og tekin saman tafla um
þátttöku á tímabilinu 1998-2007. Því næst eru settar fram upplýsingar um
kostnað við ferðirnar og hann borinn saman við kostnað við
utanlandsferðir í öðrum skólum. Nokkrar breytingar hafa átt sér stað á
undanförnum árum varðandi fyrirkomulag ferðanna og framkvæmd og
verður að lokum gerð grein fyrir þeim breytingum.
Hugmyndafræði ferðalaganna hefur ekki verið sett fram með
heildstæðum hætti í rituðu máli af hálfu skólans né starfsmanna hans og
upplýsingar á vef skólans um ferðirnar eru takmarkaðar. Kristín
Einarsdóttir kennari við Smáraskóla árið 2007 hefur kynnt ferðaverkefnið
víða og stuðlað að viðgangi þess og útbreiðslu. Kristín var hvatamaður
þess að farið var af stað með ferðalög í skólanum í því formi sem þau
voru þegar rannsóknin var gerð og hafði umsjón með ferðunum allt frá
upphafi. Við þessa samantekt er stuðst við kynningu hennar á ferðunum
(glærur), viðtal sem tekið var við hana í apríl 2008 og gögnum frá
skólanum. Einnig er stuðst við viðtal sem tekið var við Valgerði S.
Jónsdóttur, fyrrverandi skólastjóra Smáraskóla, í mars 2008. Ítarlegustu
skrásettu gögnin sem unnið er með eru úr gæðakerfi fyrir Smáraskóla
(Gæska) sem var í vinnslu árið 2007. Þar er að finna tilgang/markmið og
framkvæmdalýsingar á ferðum í 2. – 10. bekk. Ekki er vitað til þess að
gæðakerfið sé aðgengilegt og eru þessar lýsingar því birtar í viðauka 3,
lesendum til glöggvunar.
Markmið
Þegar rýnt er í markmið ferðalaganna í Smáraskóla eru meginmarkmið í
öllum ferðunum að efla félagsþroska og félagsvitund nemenda, að styrkja
sjálfsmynd þeirra og styrkja hóptengsl.
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Lýsingin er unnin til að betur megi átta sig á viðfangsefni rannsóknarinnar og
til að skrá niður í meginatriðum fyrirkomulag ferðaverkefnisins, en það hefur
ekki verið gert áður. Einnig gefst með þessu tækifæri á að lýsa þeim breytingum
sem orðið hafa fram til haustsins 2010.
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Í hverri ferð er unnið með mismunandi markmið, allt eftir því hvert er
farið, hver er aldur nemenda og hve lengi er dvalið. Samantekin
markmiðin eru eftirfarandi:
a) Að efla félagsþroska nemenda og auka sjálfstraust þeirra og
styrkja sjálfsmynd
b) Að gefa nemendum tækifæri til að takast á við verðug verkefni.
c) Að kynna nemendum réttir, að kynna fyrir þeim í hverju
fjallgöngur felast og kenna þeim að bera ábyrgð á eigum sínum.
d) Að kynna nemendum náttúru landsins, jurtaskoðun og sjávarföll,
fuglalíf og fjörugróður.
e) Að gefa nemendum tækifæri á frjálsum leik í óheftu umhverfi.
f) Að kynna þeim fjallamennsku og náttúru Íslands.
g) Að kynna nemendum hálendi Íslands og náttúrufegurð.
h) Að gera nemendur færa um að útbúa sig til fjallaferða og kynna
þeim fjallaferðir sem afþreyingu.
Ofangreind markmið falla vel að almennum markmiðum
aðalnámskrár grunnskóla og markmiðum í einstökum greinum hennar
eins og í náttúrufræði og íþróttum, líkams- og heilsurækt.
Litið er á verkefnið sem lið í styrkingu sjálfsmyndar og forvörn gegn allri
vanlíðan, en það er ekki kynnt gagnvart nemendum sem forvarnarverkefni.
Aðdragandi og áfangastaðir
Smáraskóli tók til starfa haustið 1994 og fljótlega var farið að huga að
útivistarstefnu skólans. Í upphafi var áhersla lögð á daglega útivist87
nemenda og var m.a. komið á ákveðnu skipulagi varðandi leiki barna í
frímínútum, þannig að þar væri bæði lögð áhersla á skipulagða og
sjálfsprottna leiki. Fljótlega var áhersla lögð á ferðalög og vettvangsferðir
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Umfjöllun um upphaf útivistar í Smáraskóla er í lokaverkefni til B.Ed prófs:
Ásta Björk Agnarsdóttir, Eva Jóhannesdóttir (2007). Útivist útikennsla
frímínútur: hugmyndir um aukna útivist í grunnskólum.
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og farið var í fyrstu ,,réttarferðina“ 1995. Á sama ári var byrjað að gista
með 6 ára börn í skólanum. Það var svo árið 1997 sem fyrst var genginn
„Laugavegurinn“, á milli Landamannalauga og Þórsmerkur, með
nemendur í 8. bekk. Nokkur andstaða var við ferðirnar í upphafi, bæði
meðal foreldra og kennara, en skólastjórinn var mjög áfram um að halda
ferðunum áfram og þróa verkefnið enn frekar. Ári síðar var farið með
sama hóp í hjólaferð um Fjallabak Nyrðra og árið þar á eftir, þegar þessir
nemendur voru í 10. bekk, var farið í gönguferð um Síldargötur frá
Hvalfirði og yfir í Skorradal.88 Á þessum fyrstu árum voru ferðalög í
öllum árgöngum að mótast en smám saman komst ákveðið fyrirkomulag
á verkefnið. Til viðbótar við réttarferðir fyrir nemendur 2. – 4. bekkjar
var bætt við ferð í fræðslusetur Landverndar í Alviðru fyrir 5. bekk, í
fræðasetrið Gróttu fyrir 6. bekk og ferð í skólabúðirnar Reyki fyrir börn í
7. bekk. Á unglingastiginu tóku hálendisferðirnar svo við sem greint
hefur verið frá.
Til að draga upp heildarmynd af ferðalögum Smáraskóla var
fyrirkomulag þeirra árið 2007 með eftirfarandi hætti:
1. bekkur gistir í skólanum eina nótt í október eða nóvember.
Nemendur mæta klukkan 6 að kvöldi með sínum bekk, með útbúnað til að
gista. Haldin er kvöldvaka með foreldrum sem að henni lokinni fara hver til
síns heima. Nemendur sofa á dýnum á gólfi skólastofunnar sinnar og að
morgni taka þeir til sitt dót, borða morgunverð og halda heim á leið.
2. 3. og 4. bekkur fara í ferðalag austur fyrir fjall um miðjan
september og gistir þá hver árgangur saman í félagsheimilum á svæðinu. Í
þessari ferð er margt mjög líkt og í sex ára gistingunni, sameiginlegur
kvöldverður, kvöldvaka, sofið í einni kös, morgunverður. Að loknum
morgunverði er farið í fjárréttir, nánar tiltekið Klausturhólaréttir í
Grímsnesi. Eftir réttina er gengið í kringum Kerið í Grímsnesi og síðan
farið í Þrastarlund þar sem börnin bregða á leik, fá hádegisverð og halda
svo heim. Þessar ferðir eru kallaðar réttarferðir.
5. bekkur fer í umhverfis- og fræðslusetur Landverndar í Alviðru
í Ölfusi, oftast að hausti. Þar er börnunum sýnd náttúra svæðisins; gerð
rannsókn og unnið úr henni. Eins og í hinum ferðunum er kvöldvaka og
gisting. Þessi ferð er kynjaskipt.

88

Ári síðar var svo genginn Kjalvegur hinn forni en síðan voru gönguferðir fyrir
þennan aldur aflagðar og hjólaferðir teknar upp.

111

6. bekkur hjólar frá Smáraskóla, meðfram sjónum 15 kílómetra leið
í Gróttu á Seltjarnarnesi. Eftir hjólaferðina sem tekur um það bil tvo
klukkutíma eru börnin í frjálsum leik í eynni, enda nóg við að vera og
síðan er kvöldverður, kvöldvaka og svefn. Farið er út í Gróttu á fjöru á
eiði sem svo flæðir yfir, og eyja verður til. Um morguninn er hjólað aftur
til baka í skólann. Í þessari ferð er farangur nemenda og matur, sem er
sameiginlegur, fluttur í eyna. Þessi ferð er kynjaskipt.
7. bekkur fer í fimm daga ferð í skólabúðirnar að Reykjum í
Hrútafirði oftast í mars eða apríl. Þar er dvalið á heimavist og nemendur
taka þátt í fjölbreyttri dagskrá þar sem m.a. er fléttað saman íþróttum,
leikjum, fjármálafræðslu, náttúrufræði og kvöldvökum.
8. bekkur gengur Laugaveginn, frá Landmannalaugum í
Þórsmörk. Þessi ferð er líklega hápunktur ferðanna. Hér er gengið milli
skála um það bil 50 kílómetra leið á fjórum dögum. Í þessari ferð er alltaf
hjálparsveitarmaður hafður með, til vonar og vara ef einhver meiðist, og
sem tekur ábyrgð á rötun ef veður versnar. Laugavegsgangan er
kynjaskipt, sem kom til vegna þess að skálarnir rúmuðu í upphafi ekki
allan árganginn. Í þessari ferð er sameiginlegur matur sem og í ferð
níunda bekkjar.
9. bekkur hjólar þriggja daga leið um Fjallabak nyrðra. Fyrsta
daginn er hjólað frá Landmannahelli í Landmannalaugar (um 20 km) og
þar er gist. Annan daginn er hjólað austur Fjallabak nyrðra yfir ár og læki,
upp og niður brekkur og gist í Hólaskjóli (um 40 km). Þriðja daginn er
hjólað frá Hólaskjóli niður Skaftártungu og komið á þjóðveg númer eitt
hjá Eldvatni (40 km). Rúta fylgir hópnum alla leið. Í þessari ferð er auk
hjálparsveitarmanns, hjólaviðgerðarmaður sem sér um viðgerðir á hjólum
nemenda ef þarf. Hjólaðir eru um 100 km samtals.
10. bekkur fer í tveggja daga hjólaferð frá Laufafelli á
Landmannaafrétti framhjá Álftavatni og í Hvanngil þar sem er gist.
Þaðan er svo hjólað niður á Einhyrningsflatir. Í hjólaferðunum fylgir rúta
hópnum þannig að nemendur þurfa ekki að hafa nestið á hjólunum,
heldur er það geymt í rútunni. Hjólað er um 70 km.
10. bekkur fer í tveggja daga útskriftarferð þar sem farið er í Bláa
lónið, Flúðasiglingu á Hvítá, gistingu og heimferð með viðkomu í
Draugasetrinu á Stokkseyri. Útskriftarferðin var hugsuð sem skemmtiferð
en ekki eins mikil áhersla lögð á markmiðin sem áður er lýst.
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Til viðbótar við þessi ferðalög eru svokallaðar hóla- og fjallaferðir,
sem eru dagsferðir farnar að vori. Hver árgangur fer á eitt fjall.
Eftirfarandi fjöll er farið á:
1. bekkur: Öskjuhlíð, 2. bekkur: Úlfarsfell, 3. bekkur: Þorbjarnarfell,
4. bekkur: Búrfellsgjá, 5. bekkur: Þingvellir – Skógarkot – Öxarárfoss,
6. bekkur: Dyradalur – Botnadalur, 7. bekkur: Reykjadalur,
8. bekkur: Helgafell, 9. bekkur: Esjan og 10. bekkur: Elliðavatnshringur
Ferðalög Smáraskóla eru (árið 2007) fjölbreytt og stigvaxandi
varðandi lengd og viðfangsefni. Í öllum ferðum er reynt að hafa
umsjónarkennara með í för, ásamt ferðafulltrúa, nokkrum foreldrum í
yngstu bekkjunum, ásamt sérfræðingi í hjólaviðgerðum í hjólaferðum og
björgunarfólk í hálendisferðum 8. – 10. bekkjar.
Allar ferðirnar eru farnar að hausti, nema ferð að Reykjum, sem er í apríl.
Auk þessara ferða er farin útskriftarferð að vori í 10. bekk. Ferðirnar eru farnar
að hausti því að markmiðið er að styrkja tengsl nemenda og vonast til þess að
það hafi jákvæð áhrif á skólastarfið um veturinn.
Fyrstu árin er áhersla lögð á að þjálfa nemendur í að gista að heiman, sjá
um dótið sitt og að byggja upp traust til kennara og starfsfólks skólans og þá
eru börnin einungis með sínum bekk en í öðrum ferðum ferðast árgangurinn
saman, annað hvort í heild eða kynjaskipt (í 5., 6. og 8. bekk).
Endurtekning einkennir ferðirnar í 2. – 4. bekk og þar er lögð áhersla á
að kynnast sveitamenningu, náttúru og að takast á við áskoranir við hæfi
eins og að ganga í kringum Kerið í Grímsnesi. Ferðin í Alviðru er
kynjaskipt og áhersla lögð á fræðast um náttúru Íslands og vinna ýmis
verkefni tengd henni. Hjólaferðin í Gróttu, sem einnig er kynjaskipt, er
fyrsta ferðin sem reynir á líkamlega, þegar hjólað er úr skólanum í
Fræðasetrið í Gróttu. Þar er hjólaferðin verkefni dagsins og í eynni fá þau
að njóta sín í frjálsum leik. Ferðin að Reykjum stendur í fimm daga og þá
reynir á hina félagslegu hlið, að vera lengi að heiman bæði með börnum
úr sínum skóla og börnum úr öðrum skóla annars staðar að af landinu.
Þegar kemur að hálendisferðunum hafa nemendur öðlast þjálfun í því að
ferðast, sjá um dótið sitt, fara eftir ferðareglunum og vera lengi að
heiman. Nú sleppir láglendinu og íslenska hálendið tekur við. Langar og
erfiðar dagleiðir og gisting í fjallaskálum. Laugavegsgangan er lengsta
hálendisferðin og þar ferðast strákar og stelpur sitt í hvoru lagi. Í 9. og 10.
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bekk eru hjólaðir hálendisvegir. Fyrra árið er ferðast í þrjá daga en síðara
árið í tvo. Í lok 10. bekkjar er farið í tveggja daga útskriftarferð.
Vinnulag
Mótað hefur verið mjög skýrt vinnulag varðandi undirbúning og
framkvæmd ferðalaganna. Of langt mál er að lýsa vinnulagi ferðanna í
smáatriðum en ef litið er sérstaklega á hálendisferðirnar á unglingastigi er
áhersla lögð á:
 Markvisst vinnulag varðandi undirbúning og framkvæmd ferðanna.
 Að verkaskipting milli starfsmanna sé skýr (ferðafulltrúi,
björgunarsveitarmaður, hjólaviðgerðamaður, umsjónarkennari og
annað starfsfólk).
 Líkamlega krefjandi ferðir.
 Vakandi meðvitund í öryggismálum.
 Að matar- og svefnmál séu skýr: Hollur matur og nægur svefn89.
 Skýrar ferðareglur eins og að ganga frá búnaði fyrir morgunmat,
allir hjálpist að, lesið fyrir unglingana í rútunni, kennarar dreifa
sér um rútuna.
 Ferðahraða sé stillt í hóf og mið tekið af ferðahraða þeirra sem
hægast fara og reynt að halda hópinn. Rík áhersla lögð á að
ferðin sé sameiginlegt verkefni nemenda en ekki keppni.
 Ferðirnar eru ekki skylda en nemendur hvattir til að taka þátt.
Talað um „skyldu við sjálfan sig að fara“.
Við útskrift í 10. bekk fá allir viðurkenningar fyrir að hafa farið í
ferðalögin, þeir sem hafa farið í allar ferðir fá sérstakar viðurkenningar.
Einnig er veitt sérstök viðurkenning, ef ástæða þykir, til þess nemanda
sem hefur sýnt sérstakt framtak eða viðhorf í ferðunum. Viðurkenningin
kallast ,,hetjuskapur á hálendinu.“

89

Höfundur hefur síðustu 20 ár farið með ýmsa hópa í ferðalög, m.a. á vegum
skóla, félagsmiðstöðva og íþróttafélaga. Ekki er óalgengt er að sælgæti og snakk
sé meðferðis í slíkum ferðalögum og lítið sofið. Það er helst í ferðalögum á
vegum skátanna, sem ég tók þátt í sem barn og unglingur, sem fyrirkomulag var
með jafn skýrum hætti og í ferðum hjá Smáraskóla.
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Þátttaka
Upplýsingum um þátttöku í hálendisferðum Smáraskóla var safnað. Til
voru upplýsingar um árin 1998 og 1999 (að vísu vantaði upplýsingar um
heildarfjölda í bekk og því var ekki hægt að reikna út hlutfall), 2000,
2001, 2005 og 2007, sjá töflu 2.
Tafla 2. Þátttaka í hálendisferðum Smáraskóla 1998, 1999, 2001, 2005, 2005, 2007.
Heildarfjöldi
Fór í ferð
Hlutfall nemenda Ástæður fyrir að fara
Ár
Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur ekki
8-2 bekkur
2007
13
11
13
11
100%
100%
8-1 bekkur
2007
14
11
14
10
100%
91%
9. bekkur
2007
13
15
11
8
85%
53% 1 erlendis
9. bekkur
2007
12
17
9
9
75%
53%
10. bekkur
2007
9
15
4
11
44%
73%
10. bekkur
2007
7
14
6
12
86%
86%
8-2 bekkur
2005
8
13
7
11
88%
85% 1 brúðkaup, 1 vill
ekki fara, 1 veik
8-1 bekkur
2005
12
14
12
14
100%
100%
9-1 bekkur
2005
15
15
14
11
93%
73% 3 erlendis , 1
fimleikar, 1 fer ekki,
9-2 bekkur
2005
16
14
14
12
88%
86% 2 erlendis, 1 úti á
landi, 1 mót
10-2 bekkur 2005
12
11
8
6
67%
55% 4 langar ekki*, 1 úti
á landi, 1 meidd,
10-1 bekkur 2005
9
12
8
6
89%
50% 3 langar ekki, 1
meidd, 1 með gesti,
1 ekki í líkamlegu
ástandi
10-3 bekkur 2005
9
14
6
6
67%
43% 4 erlendis, 3 langar
ekki
8-F bekkur 2001
16
8
12
7
75%
88% 3 langar ekki, 1
hestamannamót, 1
veikindi móður
8-H bekkur 2001
13
7
9
6
69%
86% 1 treystir sér ekki, 1
meiðsl, 2 fer ekki
8-Þ bekkur 2001
12
10
10
10
83%
100% 1 erlendis, 1
meiddur
9-1 bekkur
2000
14
12
11
7
79%
58% 2 veikir
9-2 bekkur
2000
9
11
7
7
78%
64%
10-2 bekkur 2000
2
4
10-1 bekkur 2000
7
6
9-2 bekkur
1999
8
4
9-1 bekkur
1999
7
8
8-2 bekkur
1998
8
5
8-1 bekkur
1998
9
10
Meðaltal
81%
75%
* langar ekki=nennir ekki, langar ekki, hefur ekki áhuga.
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Kostnaður
Umræða um kostnað vegna skólaferðalaga hefur verið töluverð og svo
virðist sem kostnaður sé ein af meginástæðum þess að ekki er farið í
skólaferðalög. Mikilvægt er því að draga fram raunverulegan kostnað
vegna slíkra ferða og ræða um hann í samhengi við skólastarf. Til þess að
leggja mat á þennan þátt var tekinn saman kostnaður við hálendisferðir
Smáraskóla haustið 2007.
Kostnaður er að sjálfsögðu umtalsverður enda er um að ræða
rútukostnað, gistingu og mat fyrir 113 börn í sex gistinætur eða níu daga.
Samtals 678 máltíðir og jafnmörg gistipláss. Rútur og jeppar sem notaðir
eru til farangursflutninga t.d. á Laugaveginum eru dýr og viðhaldsfrek
tæki og þar af leiðir að leiga á þeim er alltaf stór hluti kostnaðarins.
Upplýsingar um skiptingu kostnaðar vegna hálendisferða nemenda í
Smáraskóla haustið 2007 má sjá í töflu 3.
Tafla 3. Skipting kostnaðar vegna hálendisferða Smáraskóla haustið 2007.
Kostnaðarþáttur

Kostn. á nem

Rúta og farangursflutningur í Laugavegsgöngunni,
8. bekkur

Kostnaður.

11.778 kr.

530.000 kr.

Gisting á Laugaveginum og Landmannalaugum,
fyrir 8. og 9. bekk

3.111 kr.

140.000 kr.

Rúta í hjólaferð, 9. bekkur

6.667 kr.

240.000 kr.

Gisting í Hólaskjóli og Landmannalaugum,
9. bekkur

2.278 kr.

82.000 kr.

Rúta í hjólaferð, 10. bekkur

5.000 kr.

160.000 kr.

Gisting í Hvanngili, 10. bekkur

1.200 kr.

38.400 kr.

Matur (8. og 9. bekkur)

3.671 kr.

297.312 kr.

Kostn. v. hjálparsv.fólks og hjólaviðgerðarmanns

1.593 kr.

180.000 kr.

35.297

1.667.712 kr.

Samtals*

*Ekki er lagt mat á launakostnað skólans vegna kennara.

Til að mæta þessum kostnaði greiða nemendur fyrir ferðirnar.
Nemendur áttu þess kost að safna fyrir öllum kostnaði við ferðirnar með
fjáröflunum. Mismunur á milli kostnaðar og tekna var 312.312 kr. sem
skóli greiddi. Spyrja má hvort þessi kostnaður sé eðlilegur og hvort hægt
sé að réttlæta að nemendur eigi að safna fyrir ferðunum eða að foreldrar
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og/eða opinberir aðilar greiði þennan kostnað. Lög um grunnskóla
takmarka verulega möguleika skóla á að rukka foreldra og því er reynt að
safna fyrir ferðum sem þessum.
Tafla 4. Greiðslur nemenda vegna hálendisferða Smáraskóla haustið 2007.
Ferð

Kostnaður á nemenda

Samtals

Laugavegsganga, 45 nem.

17.000 kr.

765.000 kr.

Hjólaferð 9. bekkur, 36 nem.

10.000 kr.

360.000 kr.

Hjólaferð 10. bekkur, 32 nem.

6.000 kr.

192.000 kr.

33.000 kr.

1.317.000 kr.

Samtals

Þegar mat er lagt á það hvort hálendisferðirnar séu dýrar er hér til
samanburðar tekið dæmi um utanlandsferð skóla sem hluta af námi nemenda.
Árskóli á Sauðárkróki fer árlega með nemendur í 10. bekk í ferð til Danmerkur
og tekur ferðin sex daga. Danmerkurferðin er ekki hefðbundið „skólaferðalag“
vegna þess að hún er hluti af gagnkvæmum nemendaheimsóknum, en þar eru
nemendur Árskóla að endurgjalda heimsókn danskra nemenda frá því um
haustið. Mjög markvisst er staðið að undirbúningi ferðarinnar og þátttakendur,
sem verja stórum hluta ferðarinnar í samskipti við Dani, koma að jafnaði heim
mjög ánægðir og reynslunni ríkari. Almenn sátt ríkir um þessar ferðir meðal
foreldra, nemenda og kennara. Kostnaður við slíka ferð vorið 2007 með 51
nemanda, var eftirfarandi:
Tafla 5. Kostnaður vegna Danmerkurferðar í Árskóla vorið 2007.
Kostnaðarþáttur

Kostnaður á nemenda

Flugmiðar

Samtals

23.000 kr.

1.173.000 kr.

5.100 kr.

260.000 kr.

10.000 kr.

510.000 kr.

Gisting

2.950 kr.

150.000 kr.

Matur

2.950 kr.

150.000 kr.

43.980 kr.

2.243.000 kr.

Rúta innanlands
Ferðir erlendis

Samtals*

*Ekki er lagt mat á launakostnað skólans vegna kennara.

Nemendur söfnuðu fyrir öllum kostnaði við ferðina með ýmiskonar
fjáröflunum og unnu sér einnig fyrir rútukostnaði innanlands með vörslu við
gangbraut, í frímínútum, á skólasafni og ýmsum verkefnum fyrir skólann.
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Samtals kostnaður nemenda við allar hálendisferðir Smáraskóla, 9
dagar, er 33.000 kr. og fyrir 6 daga Danmerkurferð Árskóla er kostnaður
um 44.000 kr. Þegar skoðaður er kostnaður á dag á nemanda er hann í
Smáraskóla 3.667 kr. og í Árskóla 7.330 kr.
Kostnaður við ferð til útlanda er eðlilega mun meiri. Markmið þessa
samanburðar er að draga fram upplýsingar um ólíkan kostnað og vekja
athygli á því að kostnaður einn og sér ræður ekki mestu um hvort að
ferðalög festa sig í sessi sem ríkur þáttur í skólastarfinu eður ei.
Hér er ekki lagt mat á gildi ferðalaganna heldur er ætlunin að vekja athygli
á að almenn sátt ríkir um Danmerkurferðir Árskóla þrátt fyrir verulegan
kostnað, en erfiðlega hefur gengið að halda hálendisferðum Smáraskóla áfram
vegna þess að talað er um að of dýrt sé að fara svona ferðir. Vera kann að
fjárhagur foreldra sé mismunandi á Sauðárkróki og í skólahverfi Smáraskóla,
en líklega spila fleiri þættir inn í sem full þörf er að skoða nánar þótt það verði
ekki gert að þessu sinni.90
Breyttar áherslur
Frá árinu 2008 hafa verið gerðar ýmsar breytingar á ferðalögum í
Smáraskóla. Nýir skólastjórnendur tóku við árið 200791 og vorið 2008
hætti Kristín Einarsdóttir störfum. Breytingar voru gerðar á lögum um
grunnskóla sem tóku gildi árið 2007 og á aðalnámskrá, sem bannaði
skólum að krefja nemendur um greiðslu vegna vettvangsferða sem eru
hluti af skyldunámi þeirra. Þessar breytingar hafa orðið til þess að
áherslum hefur verið breytt. Skólinn tók upp samstarf við Ferðafélag
Íslands um framkvæmd hálendisferðanna árin 2008 og 2009. Því
samstarfi var hætt 2010 eftir að í ljós kom að kostnaður vegna þess
fyrirkomulags var mun meiri en við það fyrirkomulag sem áður var við
lýði. Í töflu 6 er samanburður á ferðalögum Smáraskóla 2007 og 2010.92

90

Ég er þeirrar skoðunar, sem áhugavert er að rannsaka, að viðhorf stjórnenda og
kennara ráði mestu um hvort sé farið í ferðalög og þá hvernig ferðalög, en ekki
þættir eins og kostnaður. Ég veit samt sem áður að kostnaður er veruleg hindrun,
ekki síst nú á tímum niðurskurðar og versnandi fjárhags heimila.
91
Árið 2009 urðu aftur breytingar á stjórn skólans og Friðþjófur Helgi Karlsson
ráðinn skólastjóri.
92
Upplýsingar eru fengnar úr skólanámskrá Smáraskóla og samtali við
deildarstjóra unglingadeildar annars vegar og samkvæmt upplýsingum sem
rannsakandi safnaði 2007 hins vegar.
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Tafla 6. Samanburður á ferðalögum í Smáraskóla 2010 og 2007.
2010 (vor og haust)
10. bekkur haust

2007 (vor og haust)
Tveggja daga hjólaferð frá
Laufafelli

10. bekkur vor

Útskriftarferð í Hvolskóla á
Hvolsvelli í maí, flúðasigling
o.fl., ein gistinótt.

Útskriftarferð í maí, flúðasigling
niður Hvítá, Draugasetrið ofl.,
ein gistinótt.

9. bekkur haust

Hjólaferð um Fjallabak í byrjun
sept. frestað, stefnt á ferð vor
2011 á Laugar í Sælingsdal.

Hjólaferð um Fjallabak í byrjun
september, tvær gistinætur

8. bekkur haust

Laugavegsganga í byrjun
september, gist í 3 nætur.

Laugavegsganga í byrjun sept.,
gist í 3 nætur. Kynjaskipt.

7. bekkur vor

Skólabúðirnar að Reykjum í
Hrútafirði, fjórar gistinætur.

Skólabúðirnar að Reykjum í
Hrútafirði, fjórar gistinætur.

6. bekkur haust

Ferð í Gróttu féll niður en
áform um að fara á næsta ári.

Hjólaferð í Gróttu í okt, áhersla á
frjálsan leik, ein gistinótt.

5. bekkur haust

Ferð í Alviðru, áhersla á náttúruskoðun, ein gistinótt. Kynjaskipt.

4. bekkur

Réttarferð í sept., ein gistinótt.

3. bekkur

Réttarferð í sept., ein gistinótt.

2. bekkur

Réttarferð í sept., ein gistinótt.

1. bekkur

Gist í skólanum eina nótt hvor
bekkur.

Vegna niðurskurðar á fé til aksturs o.fl. var ekki farið í neina hóla- og
fjallaferð skólaárið 2009-2010. Skólaárið 2010-2011 stendur til að
endurvekja þessar ferðir og er þá ætlunin að foreldrar taki verkefnið að
sér sem hluta af foreldrasamstarfi í bekkjum93. Reykjaferð féll niður eitt
ár en eftir það komu foreldrar meira að þeirri ferð varðandi fjáröflun og er
stefnan sú að svo verði áfram. Í vaxandi mæli koma foreldrar og
nemendur sjálfir að fjáröflun og undirbúningi ferðanna.94 Verulegar
breytingar hafa orðið á ferðaverkefni Smáraskóla sem er, að sögn
deildarstjóra unglingadeildar, vegna niðurskurðar á fé til skólans. Ekki er
93

Sjá í Pistil frá skólastjóra á http://smaraskoli.is/Pistlar_skolastj/Pistill_okt10.pdf
Í undirbúningi er lengri vorferð 10. bekkjar vorið 2011 og eru það nemendur
sjálfir sem standa að fjáröflun vegna hennar.
94
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lengur gist með fyrsta bekk í skólanum né farið í réttarferðir með 2.-4.
bekk. Hætt hefur verið við haustferð í 10. bekk. Áfram er farið á Reyki
með 7. bekk, Laugavegsgöngu með 8. bekk (sem er ekki lengur
kynjaskipt), hjólaferð í 9. bekk og vorferð í 10. bekk.
Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu Smáraskóla lítur út fyrir að
gera eigi frekari breytingar á ferðaverkefni skólans. Í fundargerð
skólaráðsfundar 27. apríl 2010 kemur fram að „Ferðalög eru ekki inni á
dagatalinu. Starfshópur í skólanum vinnur að skipulagi ferðanna.
Hugmyndin er að halda ferðum í 4., 6. 8. og 10. bekk.“95
Ljóst má vera að Smáraskóli er ekki lengur með heildstætt
ferðaverkefni í 1.-10. bekk en áfram er farið í ferðalög í 7.-10. bekk.
Áherslur á útinám er enn að finna í skólanum og svo virðist sem að nú
eigi að færa það nær skólanum, en í áætlun um endurmenntun kennara
skólaárið 2010-2011 er að finna eftirfarandi:
Útikennsla og grenndarnám. Markmið verkefnisins eru að
allir kennarar skólans öðlist verklega færni til að fara með
námið út úr skólastofunni og nýta skólalóðina og hið frábæra
nærumhverfi skólans til kennslu.96

95

Sjá á http://www.smaraskoli.is/skolaradsfundargerdir/Skolaradsfundur_fundargerd_
27.%20apr%C3%ADl_2010.pdf
96
Sjá í Pistill frá skólastjóra á http://smaraskoli.is/Pistlar_skolastj/Pistill_okt10.pdf
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4

Rannsóknaraðferð

Hálendisferðalög Smáraskóla urðu fyrir valinu sem viðfangsefni
rannsóknarinnar vegna áhuga rannsakanda og stjórnanda innan skólans á að
skrá niður og rannsaka ferðalögin. Eftir samtöl við ferðafulltrúa og
skólastjóra var gerður samningur við skólann um verkefnið, sjá viðauka 1.

4.1 Rannsóknarspurningar
Rannsóknarspurningar er í meginatriðum þrjár, en einnig voru settar fram
undirspurningar:
1. Hver er hugmyndafræði hálendisferða Smáraskóla og hvernig
samræmist hún kennslufræðum útivistarlífs, úti- og ævintýranáms?
a. Hver er kenningarlegur eða hugmyndafræðilegur grunnur
ferðalaga af þessum toga?
b. Hverju vilja skólastjórnendur og kennarar ná fram með
hálendisferðunum?
c. Hvernig er staðið að ferðunum?
d. Hvaða þættir í ferðunum skipta miklu máli?
2. Hver er reynsla þátttakenda af hálendisferðum með Smáraskóla?
a. Hvernig upplifa unglingar og kennarar ferðirnar?
b. Hvert er gildi reynslunnar af ferðunum fyrir unglinga og
kennara að þeirra mati?
c. Hvernig eru samskipti og tengsl þátttakendanna í ferðunum?
d. Hverjir eru áhrifaþættirnir?
e. Hvað er það við ferðirnar sem unglingarnir telja að hafi
áhrif á þá sjálfa, hópinn og samskiptin?
f.

Hvernig er unnið með reynslu þátttakenda?

3. Hvaða tækifæri gefa ferðalögin til að vinna með siðfræði
umhyggjunnar?
a. Í hverju felst kenningin um siðfræði umhyggjunnar?
b. Hvaða vinnulag, aðstæður eða atburður í hálendisferðunum
stuðla að eða þjálfa siðfræði umhyggjunnar?
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4.2 Rannsóknarsnið
Valið var samsett rannsóknarsnið (e. mixed methods design97) en þar eru bæði
nýttar eigindlegar og megindlegar rannsóknar aðferðir. Samsett
rannsóknarsniði hefur verið beitt í vaxandi mæli innan félagsvísindanna og
víðar (Creswell, 2003:208; Flick, 2006:32). Þessi tegund rannsóknarsniðs
hefur verið kölluð „þriðja aðferðafræðilega hreyfingin“ (e. a third
methodological movement), þar sem megindlegar rannsóknir eru hin fyrsta og
eigindlegar rannsóknir önnur hreyfingin. Samsett rannsóknarsnið hefur ýmsa
kosti og er áhugavert þegar hagnýt tengsl (e. pragmatic combination) eru gerð
á milli eigindlegra og megindlegra rannsókna. Bryman hefur greint ellefu
mismunandi tegundir við að setja saman eigindlegar og megindlegar
aðferðir98. Samsetningin getur m.a. falið í sér margskoðun99 (e. triangulation),
þar sem megindlegar og eigindlegar niðurstöður eru tengdar með nánari
skoðun. Einnig geta niðurstöður úr megindlegum og eigindlegum rannsóknum
stutt hverjar aðra; ólíkum rannsóknaraðferðum er þá beitt til að þær geti vegið
hver aðra upp og gefið heildstæðari mynd. Ólíkar rannsóknaraðferðir geta
greint ólíka þætti þess sem er rannsakað, þannig geta megindlegar aðferðir
betur greint formgerðir (e. structural features), en eigindlegar aðferðir greint
ferli (e. processual aspects). Einnig getur, að mati Bryman, samsett snið leyst
vanda eigindlegra rannsókna með því að auka almennt yfirfærslugildi
niðurstaðnanna, ásamt því sem eigindlegar niðurstöður geta skýrt út tengsl á
milli ákveðinna breyta í megindlegum niðurstöðum (Flick, 2006:33).

97

Ýmis ensk hugtök eru notuð um blandað rannsóknarsnið s.s. integrating,
synthesis, qualitative and quantitative methods, mulitmethod og
multimethodology
98
Einnig eru til útskýrandi snið (e. explanatory) og könnunarsnið (e.
exploratory), margprófunarsnið (e. triangulation). Innan þessara sniða geta verið
ólíkar áherslur á vægi megindlegra- og eigindlegra gagna, í hvaða röð þeim er
safnað og þau greind (Creswell, 2003:214-18).
99
Tvær íslenskar þýðingar eru til á „triangulation“: þríprófun og margprófun.
Mér finnst of djúpt í árina tekið að nota hugtakið prófun um það ferli sem ég fer
með niðurstöður mínar í gegnum. Niðurstöðurnar voru skoðaðar út frá nokkrum
sjónarhornum (kennari, nemandi, rannsakandi) og með ólíkum aðferðum (t.d.
megindlegum spurningalista, eigindlegum viðtölum og dagbókarbrotum). Ég
nota því hugtakið margskoðun.
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Samsett rannsóknarsnið hefur því ýmsa kosti sem ætlunin var að nýta í
rannsókninni á hálendisferðum Smáraskóla. Markmiðið var að afla
fjölbreyttra gagna til að lýsa, greina og túlka viðhorf og hegðun
unglinganna með fjölbreyttum hætti. Smám saman gerði ég mér grein
fyrir þeim ókostum eða áskorunum sem fólust í rannsóknarsniðinu;
yfirgripsmikil söfnun gagna (upplýsinga), mjög tímafrek greining bæði
eigindlegra og megindlegra gagna og sú krafa að rannsakandi þekkti vel
til fjölbreyttra rannsóknaraðferða (Creswell 2003:210).
Nemendur
24. 08 og 22.10.07

Megindleg gögn

Spurningalistar fyrir

Foreldra 29.10.07

Kennara
27. 05.08
Fyrrv. skólastjóra
8.03.08
Samsett
rannsóknarsnið
Ferðafulltrúa
3. 04.08
Viðtöl við

Vettvangsathugun í
þrem ferðum
ág/sept ´07
Eigindleg gögn

Nemendur
17.09.07 og
13.05.10
Rýnihóp kennara
17.09 .07

Myndir úr fjórum
ferðum ág/sept ´07
Dagbókarbrot
nemanda 8., 9. og
10. bekk sept. ´07

Mynd 15. Yfirlit yfir hið samsett rannsóknarsnið

Eftir á að hyggja hefði verið einfaldara að velja annað rannsóknarsnið þar
sem þetta var mín fyrsta rannsókn. Ásetningur minn í upphafi var að læra af
rannsóknarferlinu og öðlast skilning, helst djúpan, á rannsóknarefninu. Þegar
upp er staðið tel ég það hafa tekist, sem og að setja fram trúverðuga, en ekki
gallalausa, fræðilega greiningu og niðurstöðu.
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Í samsettu rannsóknarsniði er mismunandi hvernig er staðið að
samsetningunni varðandi söfnun og greiningu hinna eigindlegu og
megindlegu gagna. Í minni rannsókn var eigindlegum og megindlegum
göngum safnað að mestu á svipuðum tíma (sjá yfirlit á mynd 15), en við
úrvinnslu var meiri áhersla lögð á eigindlegu gögnin.

4.2.1 Áherslur í samsetningu
Í áætlun um framkvæmd rannsóknarinnar var litið til fjögurra þátta: (1) Í
hvaða röð gögnum yrði safnað, (2) hverjar yrðu áherslur í greiningu
gagnanna, (3) á hvaða stigi yrðu tengdar saman niðurstöður úr
eigindlegum og megindlegum gögnum og (4) hvaða fræðilega sjónarhorni yrði beitt í rannsókninni (ef einhverju) (Creswell, 2003:211).
Gögnum var safnað nokkuð samhliða í þremur áföngum haustið 2007,
vorið 2008 og vorið 2010, sjá nánar í kafla 4.6. Greining gagna fór fram
2008, 2009 og 2010. Árin 2008 og 2009 var hluti eigindlegra gagna
greindur, þ.e. viðtöl við stjórnendur og unglinga. Veturinn 2009 til 10 var
unnið með megindleg gögn, þ.e. spurningakönnun fyrir nemendur. Vorið
2010 voru megindleg og eigindleg gögn skoðuð í heild sem
undirbúningur fyrir síðara viðtal við nemendur. Sumarið 2010 var unnið
að greiningu síðari viðtalanna og gagnanna í heild.
Fræðilegt sjónarhorn í rannsókninni er hugmyndafræði um
reynslumiðaða menntun (e. experiential education) sem hefur mótað,
bæði meðvitað og ómeðvitað, sýn mína á kennslu, nám og reynslu.
Undirbúningur gagnasöfnunar (gerð viðtalsvísa og spurningakannana),
framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla er undir sterkum áhrifum frá
reynslumiðaðri menntun. Vera má að það sé umdeilanlegt hvort
reynslumiðuð menntun standi undir því að vera kenningarlegur grunnur,
enda hér nefnd hugmyndafræði.

4.3 Þátttakendur
Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í 8., 9. og 10. bekk, kennarar og
stjórnendur Smáraskóla. Einnig var spurningalisti lagður fyrir foreldra en
vegna mistaka hjá rannsakanda var ekki hægt að vinna úr þeim gögnum.
Heildarfjöldi kennara við skólann árið 2007 var 46 og svöruðu 30
þeirra spurningakönnun sem lögð var fyrir á kennarafundi 27. maí 2008.
Viðtöl voru tekin við Kristínu Einarsdóttur ferðafulltrúa og Valgerði S.
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Jónsdóttur skólastjóra. Viðtal var tekið við rýnihóp, sem í voru níu
kennarar skólans.
Fjöldi nemenda í 8., 9. og 10. bekk og þátttaka þeirra í ferðum árið
2007 er sýnd í töflu 7.
Tafla 7. Þátttaka nemenda í hálendisferðum Smáraskóla árið 2007.
Hlutfall
nemenda

Heildarfjöldi

Fór í ferð

drengir

stúlkur samtals

drengir stúlkur samtals drengir

stúlkur

8. bekkur

27

22

49

27

21

48

100%

95%

9. bekkur

27

26

53

25

18

43

93%

69%

10. bekkur

25

32

57

20

17

37

80%

53%

79

80

159

72

128

91%

73%

56

Þátttaka í hálendisferðum Smáraskóla er valfrjáls (ekki skylda nema
við sjálfan sig, eins og Kristín orðar það). Þátttaka í ferðunum er mjög
góð í 8. bekk en minnkar í 9. og 10. bekk. Athygli vekur að umtalsverður
munur er á þátttöku kynjanna, þar sem t.d. rétt um helmingur stúlkna
tekur þátt í 10. bekk en um 80% drengja. Þátttaka í þessum ferðum árið
2007 samanborðið við sömu ferðalög undanfarin ár er svipuð.
Heildarfjöldi nemenda í 8. – 10. bekk í Smáraskóla haustið 2007 var
159, 79 drengir og 80 stúlkur. Þátttaka í spurningakönnun fyrir ferð var
að meðaltali 82% og eftir ferð 73%.
Á töflu 8 má sjá þátttökuna sundurliðaða eftir bekk og kyni. Að
meðaltali var svörun vel viðunandi en athygli vekur lág svörun drengja í
10. bekk í spurningakönnun eftir ferð, eða 20%, sem þarf að taka tillit til
við túlkun á niðurstöðum. Að meðaltali svarar hærra hlutfall stúlkna
könnuninni fyrir og eftir ferð. Hlutfallið fyrir ferð er 88% og eftir ferð
89%, en hjá drengjunum er það 77% fyrir ferð og 57% eftir ferð.

125

Tafla 8. Þátttaka í spurningakönnun nemenda fyrir og eftir ferð.

Stúlkur

Drengir

Heild

Þáttt. í Fjöldi
Þáttt. í Fjöldi
Þáttt. í Fjöldi
könnun nem. Hlutfall könnun nem. Hlutfall könnun nem. Hlutfall
Könnun
fyrir ferð
8. bekkur

18

22

82%

25

27

93%

43

49

88%

9. bekkur

26

26

100%

20

27

74%

46

53

87%

10. bekkur

26

32

81%

16

25

64%

42

57

74%

70

80

88%

61

79

77%

131

159

82%

8. bekkur

20

22

91%

20

27

74%

40

49

82%

9. bekkur

25

26

96%

20

27

74%

45

53

85%

10. bekkur

26

32

81%

5

25

20%

31

57

54%

71

80

89%

45

79

57%

116

159

73%

Könnun
eftir ferð

4.4 Val á viðmælendum
Í rannsókninni þurfti að finna viðmælendur, bæði úr hópi unglinga og
kennara, sem höfðu reynslu af hálendisferðunum. Hér er gerð grein fyrir
vali viðmælenda. Allir viðtalsvísar eru í viðauka 5.
Kennarar og stjórnendur
Niðurstaðan var að taka viðtöl við tvo starfsmenn; fyrrverandi skólastjóra
Smáraskóla, Valgerði S. Jónsdóttur og fyrrverandi ferðafulltrúa skólans,
Kristínu Einarsdóttur. Þegar ég hóf rannsóknina og gerði samning við
skólann voru þær báðar starfandi við skólann en hættu síðan báðar
veturinn 2007-2008.
Sú ákvörðun að taka viðtöl við Kristínu og Valgerði var vandlega
ígrunduð. Kristín hefur haft umsjón með ferðalögum Smáraskóla frá
upphafi og var einnig hvatamaður þess að farið var af stað með ferðirnar.
Val mitt á Valgerði stjórnast af því að hún starfaði sem skólastjóri við
Smáraskóla allt frá stofnun hans 1994 til 2007. Á þessu tímabili hófust
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hálendisferðirnar. Fram hefur komið í viðtölum mínum við kennara í
skólanum að Valgerður hafi verið mótandi afl í þróun þeirra og oft staðið
í ströngu við að verja tilvist ferðanna bæði gagnvart kennurum og
foreldrum. Val mitt á Kristínu og Valgerði er því tilgangsstýrt úrtak100 (e.
purposive sampling) (Silverman 2005:129; Punch 2006: 155). Með því að
velja þær er ég markvisst að leita eftir ákveðnum sjónarmiðum og reynslu
sem ég tel vera mjög mikilvæga í ljósi markmiða rannsóknarinnar og
rannsóknaspurninga. Reynsla og upplifun viðmælenda eru kjarni
viðtalanna við þá. Viðtölin voru hálf opin (e. semi-structured). Lagt er
upp með að ræða ákveðin þemu og búið að skilgreina nokkrar spurningar
(Kvale 1996: 124).
Viðtal við rýnihóp kennara var tekið 17. september 2007, nokkrum
dögum eftir ferðalög haustsins. Kristín Einarsdóttir boðaði á fundinn alla
þá kennara sem fóru með í haustferðirnar. Á fundinum voru sex konur og
þrír karlar, átta störfuðu sem kennarar við skólann og einn sem
námsráðgjafi. Kristín sat einnig fundinn. Markmið með viðtalinu var að
leggja mat á ferðirnar og fá fram sjónarmið viðmælenda um það hvaða
áhrif svona ferðir hafa á nemendur að þeirra mati.
Unglingar
Val á unglingum í viðtalið var einnig tilgangsstýrt úrtak. Valið byggði á því að
ég gæti nálgast viðmælendurna, að þeir hefðu tekið þátt í hálendisferð þá um
haustið (byggju yfir þeirri reynslu) og gætu tjáð sig um upplifun sína. Kristín
valdi nemendur fyrir viðtal eftir samráð við nokkra kennara í Smáraskóla sem
þekktu vel til nemenda. Val á nemendum miðaði að því að fá til viðtals ólíka
nemendur sem gætu tjáð sig ágætlega.
Viðtöl sem tekin voru 17. september 2007 voru við þrjá drengi og níu
stúlkur. Einstaklingsviðtöl voru tekin við einn dreng og eina stúlku í 8.
bekk og 9. bekk, samtals fjögur viðtöl.
Eins og áður segir voru fjórir nemendur valdir úr 10. bekk (einn
strákur og þrjár stúlkur) og þeir beðnir um að taka myndir í ferðinni.
Þegar í viðtalið kom hafði fjölgað í hópnum. Stúlkurnar höfðu fengið
vinkonur sínar til liðs við sig. Tvö viðtöl voru því tekin við tvær stúlkur
og eitt viðtal við þrjár stúlkur. Drengurinn kom einn í viðtalið. Nokkrir
rannsakendur hafa bent á að gott sé að taka viðtöl við börn í pörum því
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Einnig nefnt markmiðsúrtak.
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þau séu afslappaðri með vinum sínum og hjálpi hvort öðru við að svara
spurningunum heiðarlega (Jóhanna Einarsdóttir, 2005:526). Það var
einnig reynsla mín. Stúlkurnar voru mjög afslappaðar og málgefnar.
Einnig kom það fyrir að þær leiðréttu hver aðra eða drógu fram andstæð
sjónarmið. Viðhorf þeirra var meira ígrundað, því ólík sjónarmið á sömu
upplifun komu fram101.
Jafnt kynjahlutfall var í hópi viðmælenda í 8. og 9. bekk en verulegt
kynjaójafnvægi var í hópi viðmælenda í 10. bekk. Að hluta til skýrist það
af því að stúlkurnar tóku vinkonur (samtals fjórar) með sér í viðtalið.
Við val á viðmælendum fyrir síðara viðtalið, 15. maí 2010, var reynt
að rétta hlutfallið aðeins af. Ætlunin var að taka aftur viðtöl við fimm
unglinga, þrjá stráka og tvær stúlkur á ólíkum aldri. Önnur stúlkan mætti
ekki í viðtalið og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir tókst ekki að ná í hana. Því
voru tekin viðtöl við dreng sem var að ljúka 10. bekk, 17 ára dreng í
framhaldsskóla, 18 ára dreng í framhaldsskóla og 17 ára stúlku einnig í
framhaldsskóla. Viðmælendurnir sem voru í framhaldsskóla voru allir að
vinna með skóla.

4.5 Mælitæki
4.5.1 Eigindleg mælitæki
Viðtöl í þessari rannsókn eru notuð fyrst og fremst til að átta sig á reynslu
viðmælenda af hálendisferðunum. Fylgt hefur verið ráðum Kvale: „Ef þú
vilt kynnast því hvernig fólk skilur heiminn er best að spyrja það“ (Kvale
1996:1). Viðtöl við kennara voru opnari og viðtalsvísir með frekar fáum
spurningum (semi-structured). Viðtölin við unglingana voru mun
formaðri og fleiri spurningar lagðar til grundvallar.
Í viðtölum við 10. bekkinga voru ljósmyndir, sem þeir tóku, notaðar til
að gefa rannsakanda betri innsýn í upplifun þeirra og til að styðja
þátttakendur við að lýsa reynslu sinni. Í raun var það neyð sem rak mig til
þess að nota myndir sem rannsóknaraðferð í rannsókninni, því ég gat ekki
komist með í hjólaferð 10. bekkjar eftir að henni hafði verið frestað.
Viðmælendum voru afhentar einnota myndavélar fyrir ferð og höfðu þeir
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Sem dæmi má nefna að einni stúlku fannst stuðningur (hrós) samnemenda
vera vaxandi eftir því sem leið á ferðina, en önnur var ekki á sama máli.
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frjálst val um af hverju þeir tóku myndir. Þeim var síðan sagt að þegar
heim væri komið ættu þau að segja rannsakanda ferðasögu sína með
aðstoð myndanna.
Rannsóknir sýna að notkun mynda í rannsóknum með börnum er
athyglisverður kostur (Jóhanna Einarsdóttir, 2005:523) og myndir hafa verið
notaðar í fjölbreyttum eigindlegum rannsóknum, s.s. í menntunarfræðum,
sálfræði, félagsfræði og nýverið í rannsóknum á ævintýranámi (Loeffler,
2004:539). Myndir er hægt að nota í rannsóknum með ýmsum hætti, m.a. til
að fá viðmælendur til að segja frá reynslu sinni (Silverman 2005:163; Flick
2006:235). Loeffler vitnar í Carlsson sem heldur því fram að myndir veiti
rannsakandanum betri skilning á reynslu þátttakandans en hið talaða eða
skrifaða orð eitt og sér (Loeffler, 2004:540).102
Rýnihópur. Þeir kennarar sem tóku þátt í hálendisferðum haustið
2007 hittust á fundi og ég stýrði umræðunni. Ég hafði undirbúið einfaldan
viðtalsvísi. Rýnihópnum var ætlað að leggja mat á ferðina (hvað tókst vel,
hvað má betur fara) og segja frá sínum skoðunum á því hvaða áhrif
hálendisferðirnar hafa á unglingana. Ég reyndi eftir fremsta megni að
kalla fram ólík sjónarmið með því að segja að öll sjónarmið væru leyfileg
og að ekki væri tilefni til að rökræða um einstök atriði.
Markmið mitt var einnig að átta mig á aðstæðum í skólanum, skynja
þá umræðu sem var í gangi um þennan þátt skólastarfsins, fá fóður í
tilgátur mínar um ferðirnar og kynna mig innan kennarahópsins (Flick,
2006:197).
Vettvangsathuganir. Vettvangsathuganir voru þátttökuathuganir (e.
participant observation) því ég var þátttakandi í ferðunum og hafði með
veru minni áhrif á það sem gerðist. Fyrir ferð útbjó ég lista um atriði sem
áhugavert væri að skoða. Ég skráði hjá mér nótur á vettvangi en notaði
mest hljóðupptökutæki og tók myndir. Á kvöldin hlustaði ég á
hljóðupptökur dagsins og skráði hjá mér vettvangsnóturnar.
Á vettvangi reyndi ég oft að draga mig til hliðar og fylgjast með því
sem fram fór. Þrátt fyrir að eiga sér stað í víðáttu hálendisins eru ferðalög
að mörgu leyti í „litlu rými“ og því gat nærvera mín haft mikil áhrif.
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Að vinna með myndir sem rannsóknaraðferð fannst mér mjög gefandi. Þegar
unglingarnir sögðu mér ferðasögu sína og lýstu myndunum varð staða þeirra í
viðtalinu önnur, þeir höfðu frumkvæðið og sögðu mér frá í stað þess að svara því
sem ég spurði um.
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Vettvangsathuganir gáfu mér raunverulega tilfinningu fyrir því sem fram
fór í ferðunum.
Dagbókarbrot var skriflegt verkefni sem lagt var fyrir af kennurum í
íslenskutíma (sjá viðauka 6). Nemendur voru beðnir um að rifja upp
ferðina; hverju þau mundu best eftir, hvað var leiðinlegast, hvað
skemmtilegast, ásamt því að lýsa því hvernig þeim leið þegar þau luku
ferðinni. Einnig voru þau beðin um að leggja mat á það hvaða áhrif ferðin
hefði haft á þau sjálf og aðra nemendur.

4.5.2 Megindleg mælitæki
Spurningakannanir
Fjórar spurningakannanir voru lagðar fyrir: Fyrir nemendur fyrir og eftir
ferð, kennara og foreldra. Sjá spurningalista í viðauka 7.
Fyrri spurningakönnun nemenda var fjölrituð og lagði rannsakandi
hana fyrir sjálfur, en könnun eftir ferð var vefkönnun sem tölvukennari
skólans lagði fyrir. Spurningar voru opnar og lokaðar. Flestar lokuðu
spurningarnar voru á fjögurra stiga likert kvarða (mjög ósammála –
ósammála – sammála – mjög sammála). Til þess að „neyða“ svarendur til
að taka afstöðu var ekki gefinn kostur á miðgildi.
Hluti af könnununum var Sjálfsmatskvarði Rósenbergs
(e.
Rosenberg´s Selfesteem Scale) sem er 10 spurninga listi sem mælir
hugsanir og tilfinningar einstaklinga gagnvart sjálfum sér. Um er að ræða
10 mismunandi staðhæfingar sem eru á fyrrgreindum likert kvarða. Hver
spurning gefur núll til þrjú stig, þ.e. núll fyrir mjög ósammála og þrjú stig
fyrir mjög sammála. Helmingur spurninganna er með öfugan kvarða til að
koma í veg fyrir að auðvelt sé að misnota skalann.
Athygli vekur lægra svarhlutfall í síðari könnuninni. Upphaflega stóð
til að leggja báðar kannanirnar fyrir sem vefkönnun en vegna þess að ekki
var laus tími í tölvustofu, þegar til stóð að leggja þá síðari fyrir, var
ákveðið að gera það með hefðbundnari hætti. Þessi mismunur á fyrirlögn
getur veikt samanburð þeirra.103 Markmiðið með því að leggja könnun
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Það var aftur á móti góð reynsla fyrir rannsakanda að prófa báðar þessar
aðferðir. Mat mitt er að þó svo að vefkönnun sé auðveldari varðandi úrvinnslu
séu ýmsir annmarkar á henni. Mér fannst nemendur ekki taka henni eins
alvarlega. Í könnuninni var ekki hægt að skrifa athugasemdir við spurningar sem
nokkuð var um í fyrri könnuninni og gerði túlkun svaranna betri.
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fyrir bæði á undan og eftir ferð var að athuga hvort greina mætti mun t.d.
á sjálfsmatskvarða Rósenbergs. Ekki gafst tækifæri til að leggja
könnunina fyrir fljótlega eftir ferð og var hún ekki framkvæmd fyrr en
40-50 dögum eftir ferð. Samanburður á milli kannana var því óréttmætur.
Eigi að síður voru niðurstöðurnar áhugaverðar; m.a. töldu 75% nemenda í
8. bekk að sjálfstraust sitt hefði aukist eftir ferðina.

4.6 Framkvæmd á gagnasöfnun
Áður en rannsóknin hófst var tilkynnt um hana til Persónuverndar, gerður
samningur við Smáraskóla og foreldrum tilkynnt með tölvupósti frá
skólanum hvað stæði til (sjá bréf í viðauka 2).104 Fyrirspurn barst til mín
frá einu foreldri sem vildi afla frekari upplýsinga um rannsóknina og var
góðfúslega orðið við því.
Gögnum var safnað í þremur áföngum; I árið 2007, II árið 2008 og III
árið 2010. Megin gagnasöfnun fór fram haustið 2007.
I - Eigindleg gögn 2007:
Þátttaka í þremur vettvangsferðum.
9. bekkur – drengir og stúlkur: Hjóluð 100 km. leið frá
Landmannahelli, austur Fjallabak-nyrðra og að Eldvatni, 27. –
29. ágúst. Var með í allri ferðinni.
8. bekkur stúlkna: Laugavegsganga 27. – 30. ágúst 2007. Var með
frá kvöldi 29. ágúst til loka ferðar (gönguleiðin frá Emstrum í
Þórsmörk).
8. bekkur drengir: Laugavegsganga 28. – 31. ágúst 2007, fjöldi
nemenda um 20. Var með frá kvöldi 30. ágúst til loka ferðar
(gönguleiðin frá Emstrum í Þórsmörk).
Viðtöl við 12 nemendur 17. september. Viðtölin fóru fram í
heimilisfræðistofu Smáraskóla og voru tekin upp á stafrænt
hljóðupptökutæki. Viðtalsvísir var undirbúinn.
Söfnun dagbókarbrota nemenda í 8. – 10. bekk. Íslenskukennarar í
Smáraskóla lögðu verkefni, sem kallað var dagbókarbrot, fyrir alla
104

Tilkynnt var að rannsakandi færi með í ákveðnar ferðir, tæki viðtöl við
nemendur og legði fyrir þá könnun fyrir og eftir ferð.

131

nemendur í kennslustund. Frásagnir bárust frá 43 í 8. bekk, 32 í 9. bekk
og 22 í 10. bekk, samtals 97 af þeim 128 sem fóru í ferð (76%).
I - Megindleg gögn 2007:
Spurningakönnun lögð fyrir alla nemendur fyrir og eftir ferð.
Spurningakönnun fyrir ferð (samtals 35 spurningar) var lögð fyrir 24.
ágúst 2007, skömmu áður en nemendur fóru í hálendisferðirnar. Hún var
ljósrituð og rannsakandi lagði hana fyrir alla nemendur með því að ganga
í bekki. Síðari spurningakönnunin (samtals 51 spurning) var lögð fyrir 22.
október 2007 sem vefkönnun. Rannsakandi lagði þá könnun ekki fyrir
sjálfur heldur hafði tölvukennari skólans umsjón með því.
Spurningakönnun lögð fyrir foreldra 29. október. Vegna mistaka var
ekki hægt að vinna úr henni.
II- Eigindleg gögn 2008
Viðtöl við Kristínu og Valgerði. Viðtöl voru tekin við fyrrverandi
skólastjóra Smáraskóla, Valgerði S. Jónsdóttur, 8. mars og fyrrverandi
ferðafulltrúa skólans, Kristínu Einarsdóttur, 3. apríl. Undirbúinn var viðtalsvísir
fyrir bæði viðtölin. Viðtölin fóru fram á heimilum viðmælenda.
II- Megindleg gögn 2008:
Spurningakönnun lögð fyrir kennara á kennarafundi 27. maí.
Könnunin var lögð fyrir í upphafi fundar áður en rannsakandi hélt erindi
um rannsóknina. Hún var ljósrituð og byggð upp af opnum og lokuðum
spurningum.
III-Eigindleg gögn 2010
Viðtöl við fjóra nemendur 13. maí. Viðtölin fóru fram í kaffihúsi í
Smáralind og í Smáranum, íþróttahúsi Breiðabliks105 og voru tekin upp á
stafrænt hljóðupptökutæki. Viðtalsvísir var undirbúinn og hann tók mið
af úrvinnslu þeirra gagna sem aflað hafði verið 2007 og 2008. Tæp þrjú
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Reynt var að hafa viðtalið á stað þar sem að viðmælendur væru öruggir; á
heimavelli. Viðmælendum var boðið að velja stað en það gekk erfiðlega og því
var ákveðið að hittast á kaffihúsi í Smáralind. Tvö viðtöl voru tekin þar en
staðurinn hentaði ekki vel, lítið næði og hávaði. Síðari viðtölin tvö voru tekin í
félagssaðstöðu í Smáranum, íþróttahúsi Breiðabliks. Þar vorum við á eiginlegum
„heimavelli“ þeirra.
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ár voru liðin frá ferðalögunum og upplifunin var ekki eins nálæg í tíma.
Viðmælendur höfðu átt kost á að melta upplifanir sína og reynslu.

4.7 Úrvinnsla
Fjölbreyttum gögnum hafði verið safnað og úrvinnsla þeirra var
krefjandi. Viðtölin voru notuð sem aðal rannsóknargögn en vettvangsathuganir og spurningalistar nýttust til að draga upp heildstæðari mynd og
margskoða ákveðin þemu sem fram koma í viðtölunum.

Þemu

Mynd 16. Margskoðun á þemum.

Margskoðun er gerð til að styrkja niðurstöðurnar, en það getur verið
varasamt að nota margskoðun. Í því sambandi er mikilvægt er að hafa í
huga ráð Fieldings og Fieldings og vinna annars vegar út frá
kenningarlegu sjónarhorni (e. theoretical perspective) eða módeli og hins
vegar velja aðferðir og gögn sem gefa frásagnir af kerfum eða merkingu
innan þessa samhengis. (Silverman 2005:221-122).
Öll gögnin fjalla með einhverjum hætti um félagslegan veruleika og
mat þátttakenda á reynslu sinni og sjálfum sér. Það er því ekki verið að
athuga (para saman) gögn sem lýsa ólíkum þáttur, heldur sama
veruleikanum með ólíkum hætti.
Þó svo að hinn kenningarlegi grunnur, reynslumiðuð menntun, sé frekar
hugmyndafræði en kenning, þá byggir hún á fjölbreyttum aðferðum við að
„læra af reynslunni“, eða ígrunda reynsluna. Ígrundunin byggir líka á þessum
ólíku sjónarhornum (ég, við og verkefnið). Með því að skoða lýsingar t.d.
stjórnenda og unglinga fáum við fram upplýsingar sem gefa sýn á merkingu
einstaklinganna og kerfið (ferlið) sem reynslan gerist í.
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Reynsla

Mynd 17. Reynsla séð út frá nokkrum sjónarhornum.

Með viðtölum við kennara, skólastjóra og nemendur gefst einnig
kostur á að skoða reynslu þessara aðila og fá þannig fram heildstæðari
mynd af reynslunni. Reynsla á sér ekki stað í tómarúmi og þegar verið er
að lýsa reynslu af hálendisferðunum gefur það heildstæðari mynd að sjá
hana frá nokkrum sjónarhornum.
Greining gagna stóð yfir í nokkur ár eins og að framan greinir. Fyrst
var tekið afrit af öllum hljóðupptökum (viðtöl og vettvangsnótur). Viðtöl
voru öll afrituð orð fyrir orð. Hlustað var margsinnis á viðtölin og þau
lesin tvisvar til þrisvar yfir og hugmyndir nóteraðar. Allur textinn var
síðan settur í forritið QSR NVivo (2.0.163) og unnið með viðtölin þar.
Viðtölin við Kristínu og Valgerði voru greind fyrst eftir hugtökum og
þemum en síðan myndaðir flokkar.
Viðtalsvísir úr viðtölum við unglingana var notaður til fyrstu greiningar á
viðtölunum. Fyrst voru öll viðtölin við unglingana greind eftir spurningum.
Síðan voru spurningarnar flokkaðar í fjóra flokka, sem að hluta voru mótaðir
fyrirfram. Þá voru greindir ýmsir lyklar (e. codes) (atriði/hugtök) sem
unglingunum varð tíðrætt um og/eða rannsakandi kallaði sérstaklega eftir.
Búnir voru til flokkar (e. categories) eða þemu. Rannsóknarspurningarnar voru
síðan lagðar ofan á greininguna og athugað hvar hægt væri að leita svara við
þeim í gögnunum. Forritið QSR NVivo kom að góðum notum við að draga
saman þemu og flokka sem var skrifað út frá í kafla 5, þar sem gögnin eru
kynnt, greind og rædd.
Í viðtölum við 10. bekkinga áttu þau að nota myndir til að segja ferðasöguna. Í lok hennar voru þau beðin um að velja eina til tvær myndir sem væru
lýsandi fyrir ferðina. Eftir þetta val hafði rannsakandi níu myndir. Hverri mynd

134

fylgdi stuttlýsing frá viðmælanda þar sem hann rökstuddi val sitt. Þessar níu
myndir voru efnisgreindar (e. content analysis) og sú greining sett í samhengi
við lýsingar viðmælenda. Einnig voru allar myndir sem nemendurnir tóku
efnisgreindar í anda Sharples106 (Silverman, 2005:163).
Spurningalisti úr vefkönnun var settur inn í excel töflureikni og
gögnin hreinsuð (forprófanir teknar út o.fl). Fyrri spurningalistinn var
síðan sleginn inn í sama skjal. Öll úrvinnsla á spurningalistanum fór fram
í excel, bæði á lokuðum spurningum og opnum. Einnig voru dagbókarbrotin slegin inn í excel og gerðar ýmsar flokkanir á þeim.
Þegar hafist var handa við að skrifa kafla 5, þar sem gögnin eru kynnt,
greind og rædd, voru öll gögnin höfð undir. Unnið var út frá ákveðnum
þemum og efni víða að notað til að lýsa og draga upp myndir. Þannig urðu til
eigindleg gögn úr opnum spurningum hins megindlega spurningalista og
megindleg gögn urðu til þegar myndir voru flokkaðar og settar í töflu.
Við framsetningu tilvitnana í ritgerðinni er textinn færður nær ritmáli,
klipptar burtu endurtekningar og hik. Ef hluti tilvitnunar er felldur úr er
notaður hornklofi með þremur punktum á milli [...] til að tákna úrfellingu.
Þetta er gert til að gera viðtalsbútana hnitmiðaðri og læsilegri.
Áreiðanleiki og réttmæti
Samsett rannsóknarsnið þar sem beitt er margskoðun (e. triangulation)
hefur þann kost að auka áreiðanleika niðurstaðna, því tilraun er gerð til að
staðfesta, þver-réttmæta (e. cross-validate) og bera saman niðurstöður.
Það telst einnig vera kostur að safna bæði megindlegum og eigindlegum
gögnum að megninu til á sama tíma, eins og gert var í þessari rannsókn,
því þá hefur rannsakandi í höndunum fjölbreyttari gögn til að túlka sama
tímabilið (Creswell 2003:216). Það er vandasamt verk að túlka reynslu
annarra, en það var hlutverk rannsakandans í þessari rannsókn. Til að
stuðla að réttari túlkun á reynslu þátttakenda voru niðurstöðurnar kynntar
aðilum107 sem áttu hlutdeild í þeirri reynslu sem til umfjöllunar er.
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Myndirnar voru flokkaðar í mynd í/af skála - mynd í rútu - mynd með eða af
fólki - landslagsmyndir. Ekki var greint eftir aldri eins og hjá Sharples enda allir
ljósmyndarar á svipuðu reki.
107
Ritgerðin í heild var send til yfirlestrar í Smáraskóla og stofnuninni gefinn
kostur á að gera athugasemdir við textann.
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5

Hugmyndafræði, reynsla og umhyggja: Gögnin
kynnt, greind og rædd

Tilgangur með rannsókninni Úti er ævintýri er að lýsa reynslu nemenda
og kennara af ferðalögum í Smáraskóla og skoða hvaða áhrif ferðalögin
hafa á nemendur sem einstaklinga og hóp108. Ég er meðvitaður um að
erfitt er að mæla áhrifin með skýrum hætti, enda má gera ráð fyrir að þau
séu fjölþætt. Með því að rýna í fræðin og framkvæma rannsókn vakti fyrir
mér að skilja m.a. hvaða þættir hafa þar áhrif og af hverju. Tilgangur
rannsóknarinnar er einnig að lýsa því hvernig staðið er að ferðunum og
hverju skólastjórnendur og kennarar vilja ná fram með þessum þætti
skólastarfsins, ásamt því að draga fram það sem skipuleggjendur slíkra
ferða í framtíðinni þurfa að hafa í huga.
Afrakstur 109 rannsóknarinnar er hér settar fram í þremur hlutum sem
samsvara rannsóknarspurningunum.
Reynsla er grundvallarhugtak í ritgerðinni og í anda þess tekur
framsetning niðurstaðna mið af Reynslunámshring Kolbs sem áður hefur
verið lýst (sjá kafla 2.5.2.3). Leitast er við að byggja upp hvern kafla með
hliðsjón af reynslunámshringnum, en í honum felst ákveðin aðferð við að
vinna með reynsluna skipulega í fjórum stigum, með það að markmiði að
læra af reynslunni.
Upplifun (1) eða reynsla er fyrsta stigið og hér eru það
hálendisferðirnar sem eru upplifunin. Annað stigið er ígrundun (2), eða
umræða um hvað gerðist. Á þessu stigi er rétt að vinna með nokkur lög
eða sjónarhorn sem eru ég, hinir (hópurinn) og verkefnið. „Ég“ er
upplifun mín af ferðunum birtist hér m.a. í minnispunktum rannsakanda
úr vettvangsferðum og myndum sem teknar voru. „Hinir“ er upplifun
unglinga og starfsmanna sem voru í ferðalögunum og birtist mér einkum í
viðtölunum, en einnig í svörum þeirra við spurningalistum og
dagbókarbrotum. „Verkefnið“ sem er framkvæmd ferðalaganna og
vinnulag á vettvangi, birtist mér víða, bæði í rituðum gögnum, viðtölum,
108

Í rannsókninni er einungis skoðuð reynsla þeirra sem fóru í hálendisferðirnar.
Sannarlega væri áhugavert að skoða reynslu þeirra sem ekki fóru en það var ekki
viðfangsefnið að þessu sinni.
109
Afrakstur er hér settur fram sem result frekar en sem conclusion og því er
kaflinn nokkuð langur og ítarlegur.
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myndum og vettvangsnótum. Þriðja stig reynslunámshringsins er
alhæfingin (3), eða lærdómurinn sem draga má af ígrunduninni. Vert er
að geta þess að ritgerðin er þeim annmörkum háð að í henni felst
ígrundun höfundar og túlkun hans á þeim gögnum sem var safnað og
unnið með.110 Við úrvinnslu gagnanna var efni ritgerðarinnar kynnt
fulltrúum Smáraskóla og fyrrverandi ferðafulltrúa skólans og þeim gefinn
kostur á að setja fram sín sjónarmið varðandi efnistök og niðurstöður.
Ígrunduninni hefur því að nokkru leyti verið hleypt út og hún viðruð í
samtölum og rökræðum en eigi að síður er hún fyrst og síðast mat
einstaklings. Fjórða stigið hjá Kolb er beiting (4), sem felur í sér að nýta
þann lærdóm sem næst fram með alhæfingunni í nýrri framkvæmd, eða
upplifun í raunveruleikanum. Vonandi getur rannsóknin sem gerð var og
hér er fjallað um nýst við framkvæmd ferðalaga í Smáraskóla og víðar
þegar fram líða stundir.

5.1 Hugmyndafræði ferðalaganna og vinnulag
Fyrsta rannsóknarspurningin er hver er hugmyndafræði hálendisferðanna og hvernig samræmist hún hugmyndafræði útivistarlífs, úti- og
ævintýranáms?
Hugmyndafræði ferðalaganna, eða ferðaverkefnis Smáraskóla eins og
það er kallað í rituðu efni, er ekki skráð með heildstæðum hætti.
Hugmyndafræðin er eigi að síður til og hún birtist höfundi í frásögnum
starfsmanna, unglinga og því ritaða efni sem til er.
Eins og áður segir er hér stuðst við viðtöl við umsjónarmann ferðanna,
Kristínu Einarsdóttur, og fyrrverandi skólastjóra Smáraskóla, Valgerði S.
Jónsdóttur, ásamt viðtali við rýnihóp sem myndaður var af starfsmönnum
skólans. Umfang viðtalanna við starfsfólkið var samtals 109 síður (307
mínútur). Viðtöl voru einnig tekin við unglinga (nánari lýsing á þeim í
kafla 4) og spurningar sem tengjast tilgangi ferðalaganna eru skoðaðar.
Til þess að öðlast sannari tilfinningu fyrir ferðalögunum fór rannsakandi í
þrjár ferðir og skráði vettvangsnótur ásamt því að taka fjölda mynda.
Einnig voru skoðuð skrifleg gögn frá skólanum, m.a. drög að
gæðahandbók skólans, skólanámskrá og fréttir af vef skólans. Við
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Við söfnun, greiningu og úrvinnslu gagnanna var beitt aðferðafræðilegum
tökum og reynt að gæta hlutleysis og hafa fagleg vinnubrögð í heiðri.
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úrvinnslu gagnanna er litið til fræðilegrar umfjöllunar um útivistarlíf, útiog ævintýranám.
Uppbygging kaflans er í anda reynslunámshrings Kolbs þar sem
ígrundun á hugmyndafræði111 er sett fram út frá sjónarhóli skólans (hið
ritaða sjónarhorn), frá sjónarhólum þátttakenda (unglinganna,
starfsmanna og stjórnenda) og verkefninu sjálfu (vinnulagi
hálendisferðanna eins og rannsakandi sér það). Að lokum eru settar fram
alhæfingar eða lærdómar í stuttu máli.

5.1.1 Ígrundun um hugmyndafræði ferðalaganna
5.1.1.1 Hugmyndafræði – hið ritaða sjónarhorn
Skilgreiningar
Í lýsingu á ferðalögunum í drögum að gæðahandbók Smáraskóla (kafli 3)
kemur fram að megin markmið þeirra sé að efla félagsþroska og
félagsvitund nemenda, að styrkja sjálfsmynd þeirra og styrkja hóptengsl.
Í ferðaverkefninu í heild (1. – 10. bekkur) eru skilgreind markmið er
tengjast útivist (s.s. fjallgöngur, búnaður, fjallamennska og fjallaferðir
sem afþreying), náttúru (s.s. jurtaskoðun, sjávarföll, fuglalíf, fjörugróður,
náttúrufegurð og hálendi Íslands) og öðrum þáttum eins og að takast á við
verðugt verkefni, kynnast fjárréttum og fá tækifæri fyrir frjálsan leik. Ef
einungis eru skoðuð markmið hálendisferðanna þá eru þau þríþætt:
1. Að efla félagsþroska nemenda og auka sjálfstraust þeirra og
styrkja sjálfsmynd.
2. Að kynna þeim fjallamennsku, að gera þá færa um að útbúa sig
til fjallaferða og kynna þeim fjallaferðir sem afþreyingu.
3. Að kynna nemendum hálendi Íslands og náttúrufegurð.
Með hliðsjón af þessum markmiðum er áhugavert að finna efnislega
samsvörun markmiðanna við hina fræðilegu umfjöllun hér að framan; um
hugmyndafræði útivistarlífs, úti- og ævintýranáms (sjá kafla 2.2.2).
111

Frá upphafi ferðaverkefnis Smáraskóla hefur hugmyndafræðin þróast og tekið
breytingum; í ferlinu hafa aðilar lært af reynslunni. Hér er fjallað um þá
hugmyndafræði sem var í gangi árið 2007. Síðan þá hefur hún eðlilega þróast
áfram og breyst.
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Gair (1997) setur útinám fram sem ás þar sem tvö svið,
námsgreinatengd og ævintýratengd viðfangsefni, eru hvort á sínum enda.
(Ferðalög Smáraskóla eru nær ævintýratengdum viðfangsefnum á þeim
ás). Þegar leitað er í smiðju Gilbertson (2006) sést að megináherslan er á
að þroska samskiptafærni og tengsl við sjálfan sig og aðra, en einnig á að
skilja vistfræðileg tengsl í umhverfinu og að þroska líkamlega færni. Í
ferðunum er því unnið með öll svið útináms samkvæmt Gilbertson.
Skilgreiningar á ævintýranámi ná mjög vel að lýsa því sem áætlað er
að gera í hálendisferðunum. Skilgreining Prouty (2007)112 nær vel að
fanga markmið og tilgang ferðanna. Samsvörunin liggur einkum í að
reynslan eigi sér stað í beinum tengslum við náttúruna og að útkoman
snerti aðallega þroska einstaklings og hóps, bæði innri þroska
einstaklings og félagslegan þroska hópa og einstaklinga. Munurinn á
skilgreiningunni og veruleikanum felst í hópastærð. Prouty leggur áherslu
á litla hópa, en 40-60 unglingar í hálendisferð geta ekki talist smár hópur.
Hugtakið útvistarlíf (d. friluftsliv) er víðfeðmt og flókið er að staðsetja
ferðalög Smáraskóla innan hinnar norrænu útivistarhefðar. Sænska
skilgreiningin113 á það sammerkt með hálendisferðunum að hreyfing og
upplifun á fjölbreytileika náttúrunnar eru kjarnaþættir. Útivistarlífið á
Norðurlöndunum hefur á liðnum árum verið nýtt í auknum mæli í
uppeldislegum tilgangi og talað hefur verið um stofnanavæðingu þess.
Þar er kröfunni um að það eigi sér einungis stað í frítímanum vikið til
hliðar og áhersla lögð á menntun, leiðsögn og uppeldi í, um og með
útivistarlífi. Þetta þýðir að kennarinn, eða sá sem leiðir hið uppeldislega
starf, þarf á meðvitaðan hátt að nota aðferðir útivistarlífsins til að kenna
úti í náttúrunni, fjalla um hana eða vinna með hana. Svíar líta svo á að í
útivistarlífi felist að vera úti og hreyfa sig í þeim tilgangi að skipta um
umhverfi og upplifa náttúruna án krafna um árangur eða keppni. Í

112

Skilgreining Prouty: Beint og virkjandi reynslunám sem tekur til persónunnar
í heild og hefur áhrif á hana í reynd. Um er að ræða virkt nám og reynslu sem
oftast gerist í nánum samskiptum við náttúruumhverfi, á sér stað innan lítilla
hópa og felur í sér raunverulega eða skynjaða áhættuþætti. Niðurstaðan er bundin
óvissu en áhersluatriði eru þroski einstaklings og hóps, innri þroski einstaklings
og félagslegur þroski (Prouty o.fl., 2007:229).
113
Skilgreining: Í útivistarlífi felst að vera úti og hreyfa sig í þeim tilgangi að
skipta um umhverfi og upplifa náttúruna án krafna um árangur eða keppni
(Näringsdepartementet, 1999:20).
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meginatriðum er þetta það sama og gert í í hálendisferðunum, en þar er
m.a. lögð áhersla á að ferðirnar séu ekki keppni.
Módel Edinger er einnig gagnlegt þar sem hann dregur fram ólík svið
útivistarlífsins sem felast í keppni við náttúruna, afþreyingu í náttúrunni
og samsömun með náttúrunni. Hálendisferðirnar eru í ljósi markmiðanna
næst því að vera afþreying í náttúrunni.
Tengsl ferðalaganna við skólastarfið
Skólanámskrá er samkvæmt lögum „nánari útfærsla á aðalnámskrá
grunnskóla um markmið, inntak náms og námsmat, starfshætti og mat á
árangri og gæðum skólastarfs. Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu
grunnskóla og aðstæðum og skal endurskoða reglulega“ (Lög um
grunnskóla nr. 91/ 2008).
Í skólanámskrá114 2007-2008 er engin umfjöllun um ferðalög
Smáraskóla en fram kemur að:
Verið er að vinna að endurskoðaðri áætlun vegna lengri
ferða í ljósi þess að ekki er leyfilegt að krefja foreldra um
greiðslu ferðakostnaðar. Einnig er verið að leita að
stuðningsaðilum til að fjármagna þessar ferðir.
Í skólanámskrá Smáraskóla (2008-2009) er umfjöllun um
ferðaverkefni skólans stutt og ekki er að sjá að vísað sé til ferðalaganna í
almennri umfjöllun um stefnu eða hugmyndafræði skólans.
Athygli vekur að í umfjöllun um einelti í skólanum bæði í
skólanámskrá 2007-2008 og 2008-2009 er ekki vísað til þess að
ferðalögin séu m.a. hugsuð til að vinna gegn því. Frásagnir kennara um
áhrif ferðalaganna á einelti gefa þó fullt tilefni til þess (sjá nánar í 6.2.1.3
Hugmyndafræði – sjónarhóll starfsmanna).
Þegar litið er á fréttir á vef skólans er nokkuð oft sagt frá
ferðalögunum og víða á vefnum eru myndir úr ferðalögum notaðar.
Ferðaverkefnið hefur oft verið kynnt munnlega innan og utan skólans og
vakið athygli á ráðstefnum og í fjölmiðlum. Segja má að það sé hluti af
jákvæðri sjálfsmynd skólans og einn þeirra þátta sem stjórnendur,
starfsfólk og nemendur eru mjög stolt af.
114

Skólanámskrárnar eru aðgengilegar á vef skólans á:
http://smaraskoli.is/?yfirf=18&aid=379
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Samantekt
Markmið og vinnulag við undirbúning og framkvæmd ferðalaga
Smáraskóla eru vel skilgreind í drögum að gæðahandbók skólans og af
því sem þar kemur fram má sjá hvað skýrasta samsvörun þeirra við
ævintýranám115, en einnig er sterk samsvörun við útinám almennt og
útivistarlíf. Hugmyndafræði ferðalaganna og uppeldis- eða menntunarlegt
gildi þeirra birtist hvorki með skýrum hætti í skólanámskránni né virðast
þau vera samþætt öðrum þáttum skólastarfsins. Þessi þáttur í
skólastarfinu vekur eigi að síður ánægju innan skólans og vel er gerð
grein fyrir honum, svo sem með fréttum á heimasíðu skólans.

5.1.1.2 Hugmyndafræði – sjónarhóll stjórnenda
Hugmyndafræði ferðaverkefnis Smáraskóla birtist með skýrari hætti í
máli starfsmanna og nemenda en í hinum skriflegu gögnum.
Verkefnið var mótað í samvinnu starfsfólks Smáraskóla en
áhrifamestir við þá mótun voru tveir starfsmenn, þær Valgerður S.
Jónsdóttir (VSJ) skólastjóri 1998-2007 og Kristín Einarsdóttir (KE)
kennari og umsjónarmaður ferðalaganna 1996-2008 (í ritgerðinni er hún
oftast nefnd ferðafulltrúi). Valgerður og Kristín hafa báðar sterka sýn á
skólastarf og segja má að starfskenning þeirra sé vel mótuð. Ekki ber að
skilja það sem svo að sýn þeirra sé sú sama þó að sjá megi ákveðnar
sameiginlegar áherslur svo sem mikilvægi sterkrar reynslu, að líkamlegt
erfiði efli nemendur og að útivist – og það að vera í skóla – sé og eigi að
vera skemmtilegt.
Valgerður kom til starfa við Smáraskóla eftir mastersnám í Englandi
og tók vel í hugmyndir Kristínar um ferðalög með nemendur.
Hugmyndafræðin sem liggur að baki er, að sögn Valgerðar, tengd við
fræðimenn eins og Bruner og Dewey. Með því að móta heildstætt
útivistarverkefni er skapað samhengi þar sem endurtekning, vaxandi
áskorun og öruggt umhverfi gefur nemendum tækifæri til að eflast.
VSJ: Ég hef alltaf haft að leiðarljósi að efla krakkana og gefa
þeim tækifæri. Þetta er almennur grunnskóli, við erum með
þau í skólaskyldu í 10 ár og ég hef alltaf haft það að
115

Nánar tiltekið víðtækt ævintýranám því gerðar eru kröfur til nemandans um að
hann taki ábyrgð á gerðum sínum og þoli ýmsa erfiðleika sbr. kafli 2.2.2.2 um
skilgreiningar á ævintýranámi.
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leiðarljósi að efla krakkana og það var alveg byrjunin með
göngunni í sundið [Gengið frá Smáraskóla í Kópavogslaug,
um 1,5 km]. Ég vil gera krakka káta, hressa, kröftuga og
öfluga til að takast á við lífið.
Valgerður nefnir einnig námsspíral og hina ríku lífsreynslu.
VSJ: Já, þetta er bara námsspírall. Samfélagsfræðin,
samfélagsævintýrið var byggt á því að hugsanlega kemurðu
að sama efni en börnin eru orðin eldri, þau eru orðin
reynsluríkari og eiga möguleika á að sjá þetta, í allt öðru
samhengi. Ég er líka alltaf að hugsa um þessa ríku, djúpu
lífsreynslu.
Hér er leitast við að byggja ofan á fyrri þekkingu nemandans og gefa
honum kost á að vaxa með því að takast oft á við svipuð verkefni, en
reynslunni ríkari í hvert skipti.
VSJ: ... en bara gangan í kringum Kerið í einni halarófu, hún
er alveg rosalega stórbrotin upplifun fyrir þessa krakka. Og
sjá þau fara þarna ár eftir ár, þau fara þarna sem sagt þrjú ár í
röð, og sjá þau og fylgjast með þeim labba í kringum Kerið
og sjá þau verða áræðnari og áræðnari og montnari og
montnari og stoltari og stoltari eftir því sem að þau fara
þarna oftar. Og það er náttúrulega það sem fólk fattar ekki í
sambandi við... en við vorum samt alltaf að segja þeim það...
að við erum náttúrulega alltaf að skapa öryggi með því að
þau fari þarna þrisvar sinnum, í þessa sömu réttarferð og í
fyrsta sinn sem þau fara í réttirnar [...] þá þora þau varla að
kíkja yfir garðann og svo um leið og þau eru komin í fjórða
bekk, þá eru þau farin að hella sér inn í almenninginn og
draga og svo framvegis.
Hér má m.a. sjá tengingu við samfelluna í reynslunni sem Dewey
leggur áherslu á; að unnið sé út frá reynslu þátttakenda og byggt sé ofaná
hana. Í stað þess að láta þá sífellt glíma við ný og ný viðfangsefni er
réttara að sjá til þess að þeir verði leiknari í því að fást við hluti sem þeir
þekkja fyrir (Dewey 2000a:85).
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Hugmyndafræðin sem Kristín hefur að leiðarljósi byggir á því að búa
til sigra og hlýja samveru.
KE: Ég held að það sé mikilvægast að þessir krakkar upplifi
þann sigur og þau verði stolt af sjálfu sér og þau verði
tilbúnari að takast á við erfiðleika í lífinu og þau viti að það
skiptir ekki máli hvort maður blotnar aðeins í tærnar, maður
lifir það af og maður getur látið sér líða aðeins illa í
smástund, það er ekkert stórmál. Svo jafnar maður sig
einhvern veginn á því. Geta búið saman í skála í einni kös og
missa svolítið kúlið. Það að stelpurnar upplifi það að þær
geti verið ómálaðar, missi svolítið þennan unglingafront og
þessi óskaplega hlýja og vinskapur sem myndast á milli
þeirra. Svo er þetta bara ferlega skemmtilegt, bara ógeðslega
gaman. Ég segi það, og stend algjörlega við það, að það eru
engir ferðafélagar eins skemmtilegir eins og unglingar.
Hér má sjá tengsl við þekkt stef frá Hopkins og Putnam (1993) sem
fjalla um það að kynnast sjálfum sér – með því að takast á við áskoranir
og ævintýri, kynnast öðrum – með þátttöku í sameiginlegri reynslu og
umræðum, og kynnast náttúrunni – með beinni upplifun.
Að skóli eigi að vera skemmtilegur er ákveðið leiðarstef í máli
Kristínar og rök fyrir því sækir hún í eigin reynslu. Athyglisvert er hve
Kristín hlær mikið í viðtalinu en það undirstrikar bæði ást hennar á
ferðalögunum og sýn hennar á að skóli eigi að vera skemmtilegur.
KE: Ég sem sagt labbaði Laugaveginn rétt eftir að ég byrjaði
að kenna í Smáraskóla. [...] mér leiddist sjálfri alveg
gífurlega í skóla. Hætti í skóla 18 ára, fór svo aftur í skóla 36
ára. [...] Ég vildi sem sagt ekki að mínum nemendum leiddist
í skólanum. Ég gat bara ekki hugsað mér að vera með eins
ofboðslega leiða nemendur og ég hafði verið. [...] Svo þegar
ég er að ganga þarna Laugaveginn, þá var ég allan tímann að
hugsa... þetta gætu krakkar, það er alveg hægt að fara hérna
með krakka og ég sting upp á því við Valgerði skólastjóra
sem að á náttúrulega allt í þessum ferðum. Hún er sjálf skáti
og henni finnst þetta bara upplagt og það þurfti ekkert mikið
að ræða þetta. Henni fannst þetta bara... auðvitað, auðvitað
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gerum við þetta. Og var strax dálítið æst yfir þessu. Og við
sem sagt fórum þarna fyrst með áttunda bekk 97.
Valgerður og Kristín sækja því báðar hugmyndir sínar í persónulega
reynslu og áhuga sinn á útivist og yfirfæra þær og umbreyta í trú á
ferðalög sem námsaðferð. Kveikjuna að hálendisferðunum er einnig að
finna í forvera Hálendishópsins (sjá nánar í kafla 2.2.2.2), svokallaðs
Drake hóps.
KE: [...] ... ég var nýbúin að kynnast þessari fjallamennsku,
einmitt í gegnum manninn minn og gegnum þetta
[ferðaþjónustu] fyrirtæki og ég var búin að vera að elda upp
á fjöllum í nokkur sumur og var búin að sjá útlendingana
líka fyllast aðdáun og líka það. Ég vann inn á
unglingaheimili á meðan ég var í Kennó og þegar ég byrjaði
í Kennó. Þar var kona [...] sem var í fyrstu Drake ferðunum
[...] Og hún var búin að lýsa fyrir mér, og ég man að ég
hugsaði: ef þetta er svona ofboðslega gott fyrir krakka sem
eru í einhverju rugli, er þetta þá ekki bara jafn gott fyrir
krakka sem eru bara venjulegir, að takast á við eitthvað
svona [...] ég sá bara einhverja sýn, eitthvað sem ég gerði
mér kannski ekki grein fyrir. Svo er þessi stuðningur
Valgerðar algjörlega ómetanlegur.
Hugmynda- og kennslufræði ferðalaganna er því sótt í svipaðar
kenningar og útivistarlíf og úti- og ævintýranám gera. Þess ber þó að geta
að ekki sjást nein merki, hvorki í gögnum frá skólanum né í viðtölunum,
um að sótt sé með formlegum hætti í þá kennslufræði. Það orðfæri sem
notað er í faglegri umræðu um útivistarlíf og úti- og ævintýranám getur
gefið þeim sem fjalla um þann þátt skólastarfs, sem ferðalög Smáraskóla
eru, ákveðið tungumál og hugtök.
Mat rannsakanda, sem byggt er á viðtölunum, er það að persónuleg og
fræðileg sýn Kristínar og Valgerðar á skólastarf og uppeldi hafi haft
megináhrif á mótun og þróun ferðalaganna en ekki ákveðin stefna
stjórnvalda, hvorki innan sveitarfélagsins né hjá ríkinu. Valgerður og
Kristín komu ekki að auðu borði, því að skólaferðalög og vettvangsferðir
hafa löngum verið hluti skólastarfs, en sérstaða Smáraskóla er mjög mikil
bæði varðandi skipulag, umfang og innihald.

145

5.1.1.3 Hugmyndafræði – sjónarhóll starfsmanna
Tekið var viðtal við 9 kennara við Smáraskóla, 6 konur og 3 karla.
Umfang viðtalsins var 32 síður en það tók 63 mínútur. Uppbygging
viðtalsins var einföld en viðmælendur voru beðnir um að ræða um
ferðirnar, hvað gengur vel, hvað má betur fara og reynt var að fá fram
þeirra sjónarmið á því hvað þeim finnist nemendur fá út úr þessu, bæði
sem einstaklingar og hópur. Í máli kennaranna mátti sjá samsvörun við
þætti í máli Valgerðar og Kristínar um mikilvægi þess að hafa gott
heildarskipulag á ferðunum:
En annars held ég... mér fannst skipulagið hafa verið mjög
gott og ég held að svona ferðir standi og falli með
stjórnandanum. Ég held að það hafi mjög mikið að segja,
hver stjórnar þessu því að... Þetta skipulag er alveg frábært,
það er engin spurning.
Ýmsar ábendingar komu fram um það sem betur mátti fara varðandi
hagnýt mál s.s. mat, útbúnað, upplýsingar um nemendur og fleira sem
ekki er flókið að endurskoða.
Helstu þættirnir sem fram koma í viðalinu við kennarana er að
ferðirnar séu tækifæri fyrir nemendur til að vinna sigra og vera stolt.
Þau eru að sigrast á einhverju á hverjum einasta degi, fjóra
daga í röð... sjálfan sig. Það eru lofthræddir einstaklingar að
labba á klettabrún og labba yfir þessa ömurlegu brú þarna
þegar maður kemur niður í Þórsmörk... þær eru alltaf að
takast á við eitthvað svona og þær voru sumar sko að
niðurlotum komnar. Svo ef maður fór að reyna að tala við
þær þá var alltaf: Nei þetta er sko allt í lagi sko og þú veist.
Þær voru bara hetjur. Þetta er að gera þeim svo gott,
félagslega og andlega og líkamlega. Finnst þetta bara snilld.
Almennt finnast kennurum ferðirnar skemmtilegar, en þær geta reynt
mjög á þá, stundum gengur vel en stundum illa:
Ég hef farið á Reyki tvisvar og fór með þessum hópi á Reyki í 7.
bekk og... við vorum náttúrulega í skýjunum við [nafn á kennara]
þegar við komum heim... það var bara yndislegt að vera þarna,
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maður var bara í fríi. Bara að skemmta sér. Þetta er bara húsmæðraorlof að fara á Reyki. Í alvörunni. En... og samanburðurinn við árið á undan var náttúrulega þá að ég var grátandi á
fimmtudeginum, ég var komin með svo mikla heimþrá.
Heimþrá er hér ekki af völdum fjarlægðar frá heimili, heldur vegna
þess að ferðin var mjög erfið og það birtist í þessari tilfinningu. Árið eftir
eru aðrar tilfinningar sem bærast með henni:
Og ég er að segja það að vera uppi á fjalli, nú á ég lítinn strák
sem er tveggja ára sem ég var náttúrulega farin að sakna helling,
en samt náði ég alltaf einhvern veginn að gleyma því að ég væri
uppi á fjalli og það var bara svo stutt í gleðina.
Áberandi var hvað kennararnir voru ánægðir með hvað nemendurnir
voru duglegir og hvernig þeir tókust á við erfiðar líkamlegar áskoranir og
sýndu þrautseigju. Verkefnin sem unglingarnir glíma við eru ekki það
sem þau fást við venjulega og
... sumir krakkar hafa aldrei gert, eins og að vaða ár og verða
illa blautur og kaldur, þetta er ákaflega gott í svona ferðum,
lenda í veseni...
Og myndaðir tengsl þó að þú værir skíthræddur við krakkana.
Sammála, það er nefnilega það sem þroskar, það gerir
takmarkið svo miklu meira virði. Þú borðar þennan mat sem
að fyrir þig er settur og þú varst kaldur og komst yfir það,
gafst ekki upp.
Sumir töldu ferðalögin styrkja þá sem voru sterkir en að hinir sem eru
veikburða fari ekki.
Ég held að þarna sé vettvangur [...] sem styrkir þá sterku sem
mér finnst mjög gott. Að þeir sem eru mjög veikburða, þeir fara
ekki. [Spyrill: Þá félagslega og líkamlega?] Já þá bara í sér, mjög
veikir. Þannig að það eru þessir krakkar sem fara og þá hugsa ég
sérstaklega út í 10. bekkjar ferðina. Þau eru búin að fara í 8. bekk,
svo heltast einhverjir úr lestinni þegar kemur að 9. bekk og svo
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heltast enn fleiri úr væntanlega þegar kemur að 10. bekk en [...]
sem sagt þessi sterku sem þrauka þetta alla leið í gegn. Mér finnst
það svolítill sigur fyrir þau.
Þó svo að jákvætt sé að styrkja þá sterku þá er umhugsunarvert það
sjónarmið sem hér er sett fram, um að þeir sem eru mjög veikburða fari ekki
með. Við nánari skoðun má finna staðfestingu þessa sjónarmiðs þegar
nemendur skýra ástæður fyrir því að þeir fara ekki í ferð. Þar nefna þeir að þeir
treysti sér ekki eða séu ekki í góðu líkamsástandi (sjá töflu 2). Um örfá tilvik er
að ræða. Einnig er hægt að halda hinu gagnstæða fram; að þessar ferðir styrki
sérstaklega þá veiku, svo sem þegar sigrast er á einelti.
Umfram margt annað telja margir kennarar unglingana mynda sterkari
tengsl, að vinátta þeirra aukist og að stundum takist að vinna bug á neikvæðum
samskiptum eins og einelti. Gefum tveimur umsjónarkennurum orðið:
Mér fannst eiginlega skemmtilegast að sjá hvað þetta hafði
góð áhrif á krakkana, stelpurnar [var í ferð bara með
stelpur]. Og eiginlega frábærasti ávinningurinn af þessari
ferð er hvað mínar stelpur varðar er að það lagaði einelti í
bekknum. [Annar kennari bætir við:] Líka hjá mér.
Og það var ein sem ætlaði ekki að koma útaf einelti eða fannst
allt vera ömurlegt og hún yrði bara ein. Ég talaði við hana og
bað hana um að koma og hún kom. Sér örugglega ekki eftir því
núna því [það] löguðust algjörlega samskiptin í bekknum við
þetta. Og þessi leiðindi úr sögunni í þessari ferð, þannig að það
er eiginlega toppurinn finnst mér. Svona ferð þú veist þetta er
akkúrat rétta tækið til að vinna úr svona málum.
Þau tvö andstæðu sjónarmið sem hér koma fram um að styrkja þá
sterku (sem er í anda „survival of the fittest“) og að efla þá veiku er
umhugsunarvert. Svo virðist að innan hugmyndafræðinnar geti verið rými
fyrir þessa andstæður, sem leiðir til ákveðinnar togstreitu. Í máli
umsjónarmanns ferðanna og margra kennara116 kemur mjög sterkt fram
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Einnig sá ég á vettvangi í ferðunum mörg dæmi um stuðning við þá sem áttu
erfitt með að yfirstíga verkefni ferðarinnar; hvort sem það var að komast upp
brekku eða að vera einmana.
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rík áhersla á að styðja við þá sem standa höllum fæti og að þessar ferðir
séu kjörinn vettvangur til þess.
Á máli kennarana má sjá að ferðirnar skapa áskoranir sem eru líkamlega
erfiðar og reyna á félagslega, en þær gefa einnig tækifæri til að styrkja vináttu
nemendanna og vinna gegn neikvæðum samskiptum. Þessir þættir samræmast
allir hugmyndafræði útivistarlífs, úti- og ævintýranáms.
Að taka ákvörðun um að fara í ferð getur verið ákveðinn þröskuldur
sem sumum getur reynst erfitt að yfirstíga. Fyrir því geta t.d. verið
félagslegar eða líkamlegar ástæður. Nátengt þessu er umræða sem lengi
hefur átt sér stað í úti- og ævintýranámsfræðunum um skyldu eða val stutt
með hvatningu (e. compulsion or encouragement). Togstreitan stendur á
milli þess að virða rétt ungs fólks til sjálfstæðra skoðana annars vegar og
hins vegar að skylda það til að takast á við áskoranir. Kurt Hahn var
sammála því að virða ætti skoðanir fólks, en jafnframt ætti að leiða ungt
fólk til að takast á við áskoranir sem geta leitt til sjálfsskilnings (e. selfdiscovery). Það væri jafnvel vítavert að ýta því ekki í þá átt (Hahn (1967)
í Hopkins og Putnam, 1993:25-26).

5.1.1.4 Hugmyndafræði – sjónarhóll nemenda
Í viðtölunum sem tekin voru við nemendur í maí 2010, þrem árum eftir
ferðirnar, voru þeir m.a. spurðir að því hvers vegna þeir teldu skólann
standa fyrir ferðunum. Algengt svar var að þeir hefðu ekki mikið velt því
fyrir sér, „aldrei spáð í því þannig, þetta hefur bara alltaf einhvern veginn
verið þarna“ og spurningin virtist koma þeim á óvart.
Ég veit það ekki, þegar ég var lítill og vitlaus þá fannst mér
þetta alltaf bara til þess að láta okkur leiðast. Ég honestly
veit það ekki, hvort þau vilji fá okkur til þess að vera, þú
veist, samheldin sem hópur eða fara út að hreyfa okkur eða
skoða náttúruna eða... ég veit ekki.
Oftast nefna þau hinn félagslega þátt:
Til að kannski kynnast krökkunum betur og þau kynnast
hinum krökkunum betur og betra verði á milli krakkanna.
... þetta var allavega nýtt fyrir mig, ég hafði aldrei farið
svona, gengið allan daginn eða hjólað. Sofið svo og haldið
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svo áfram næsta dag. Það var eitthvað alveg nýtt. Það var
gaman að þessu.
Nokkur nefna einnig að með þessu sé skólinn að reyna að gera námið
skemmtilegt, ekki að vera „endalaust inni að læra“.
Greina má sameiginlega þræði í lýsingum unglinganna og kennaranna,
einkum varðandi það að kynnast betur og auka samheldni. Ýmsir fleiri
þættir koma fram bæði í máli starfsfólks og nemenda, báðir hóparnir tala
t.d. um að stelpurnar séu ómálaðar í ferðunum. Skilja má þá umræðu á
þann veg að í ferðunum, geti maður meira verið maður sjálfur, þurfi ekki
að „fela sig á bak við farðann“. Unglingarnar nefna þetta atriði í tengslum
við muninn á ferðum þar sem eingöngu stelpur eru með, eins og í
Laugavegsgöngunni í 8. bekk, og ferðum sem blandaðir hópar úr 9. og
10. bekk fara í. Í viðtali við tvær stúlkur úr 10. bekk kemur fram:
Einhvern veginn stelpurnar gera mikið mál út af því að vera
ómálaðar og málaðar því ég meina strákarnir eiga einhvern
tímann eftir að sjá þig ómálaða, skiptir ekki máli. Ég meina
þú veist þeir vita samt alveg hvernig þú lítur út ef þú ert [...]
ómáluð. [Spyrill: Finnst þér þetta dálítið vera maður sjálfur
og ekki maður sjálfur?] Já, kannski... þú ert kannski ekki
beint að fela þig bak við farðann en svona smá.
Það er samt svona einhvern veginn hluti af henni, eins og það
eru bara ákveðnar týpur sem eru svona. Bara máluðu sig frá tólf
ára aldri og... [...] Einu sinni smakkað, þú getur ekki hætt.
Ýmislegt fleira nefna nemendur sem tengja má hugmyndafræði
ferðalaganna en um það er fjallað í kaflanum um gildi ferðalaganna. Þó
má minnast á hér að nemendum er kynjaskiptingin hugleikin. Stúlkur
virðast vera mjög ánægðar með að sumar ferðir séu kynjaskiptar en
strákarnir síður eins og fram kemur hér á eftir í kaflanum um vinnulag.

5.1.1.5 Verkefnið; vinnulag í hálendisferðunum
Við upphaf rannsóknarinnar árið 2007 voru liðin rétt um 10 ár síðan
ákveðnu skipulagi á ferðalögum og vettvangsferðum Smáraskóla var
komið á. Á þessum áratug höfðu mótast ákveðnar hefðir þar sem
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markvisst var unnið með ferðalög og vettvangsferðir frá 1. – 10. bekk og
innan skólans var þetta kallað Ferðaverkefni Smáraskóla. Til að skilja
hugmyndafræðina sem liggur að baki ferðunum þarf að rýna í það
skipulag eða fyrirkomulag (hér kallað einu orði vinnulag) sem unnið er
eftir. Hér á eftir er reynt að skoða það sem gerist í raun og segja má að
endurspegli ákveðna hugmyndafræði í verki. Greindir eru þrír mikilvægir
þættir. Í fyrsta lagi samfella, endurtekning og þjálfun, í öðru lagi öryggi,
áskoranir og hættur og í þriðja lagi kynjaskipt ferðalög.
Samfella, endurtekning og þjálfun
Í þessari rannsókn eru einkum skoðaðar hálendisferðirnar sem fram fara í
8. – 10. bekk Smáraskóla, en ekki verður vikist undan því að skoða
skipulagið í heild. Athygli vekur sú heildarhugsun og samfella sem höfð
er að leiðarljósi í ferðaverkefninu. Svo virðist sem þessi samfella hafi
orðið til smám saman m.a. vegna áhuga kennara á því að bjóða sínum
árgangi upp á útivistartengt nám og þó einkum vegna þess að einn aðili í
skólanum bar ábyrgð á verkefninu í heild.
Þetta heildstæða fyrirkomulag er mjög í anda kenningarinnar um
umhverfisnám (sjá kafla 2.7.1). Í kenningunni er að finna fræðileg rök
fyrir mikilvægi þessa fyrirkomulags, en vert er þó að taka fram að í
viðtölum við kennara, eða öðrum gögnum sem skoðuð voru, komu ekki
fram beinar vísanir í þessa kenningu. Kenningin fjallar um hvernig
þátttakandinn verður læs og öruggur í umhverfinu, þannig að hann geti
notið þess í allri sinni fjölbreytni og hvernig kennarinn þjálfar
umhverfislæsi.
Þegar Kristín lýsir fyrirkomulagi ferðanna kemur mjög skýrt fram að
markvisst er unnið að því að skapa öryggi og þjálfa færni. Í 1. bekk,
þegar nemendur fara í fyrsta sinn í ferð117 sem felur í sér að þau þurfa að
gista í skólanum, eru þau þjálfuð bæði í að vera heila nótt að heiman og
að sjá um dótið sitt.
KE: Við höfum það þannig að þau gista í stofunni sinni. Og
foreldrarnir hjálpa þeim; já þarna viltu sofa... og hjálpa þeim,
ákveða hvar þau vilja búa um sig. Og þau koma með bangsa
með sér og það er svolítið mikið mál og setja bangsann
117

Í fyrsta bekk er eingöngu bekkurinn saman en síðar er allur árgangurinn
saman í ferðum, nema þegar ferðirnar eru kynjaskiptar.

151

þarna... þú veist. Þau spila hálftíma, klukkutíma við foreldra
sína, þá er þetta svona samverustund með foreldrunum.
Foreldrarnir hafa þar hlutverk og eru með börnunum til að byrja með
en síðan fara þeir. Foreldrar eiga einnig kost á að koma með í
réttarferðirnar í 2.-5. bekk, og þannig eru sköpuð tækifæri fyrir foreldrana
til að kynnast börnum og kennurum, átta sig á ferðalögunum og veita
barni sínu þann stuðning sem með þarf. Á meðan börnin eru á þessum
aldri er dagskráin svipuð á milli ára, en gist er á nýjum stað á hverju ári.
Endurtekning er rík; t.d. er alltaf farið í réttarferð og heimsókn í Kerið er
alltaf innifalin.
KE: Ég held að þau upplifi sig sem mjög örugg ef þau eru að
fara á sama staðinn. Þau fara í nýtt félagsheimili... ég held að
það skipti máli, að þau upplifi sig örugg og kunni þetta
örugglega. Og þeim finnst þetta ferlega gaman. Þau eru
voðalega leið yfir því í fjórða bekk [...] að eiga aldrei eftir að
fara í réttarferð. [...] Og þetta er náttúrulega eins og
sveitakrakkar vita, það er alltaf gaman að fara í réttir. Maður
fer ekkert bara einu sinni í réttir frekar en að jólin séu einu
sinni. Svona endurtekning er ekki leiðinleg.
Í göngunni niður í Kerið felst einnig glíma við ytri áskorun því að það
reynir bæði á stóra og smáa að ganga niður að vatninu, þar sem farið er
niður bratta brekku, að passa sig að detta ekki og að koma ekki af stað
grjóthruni. Þessi endurtekning er mikilvæg til að skapa öryggi en einnig
til þess að þjálfa færni í því að ferðast saman í einum hóp, þar sem bæði
þarf taka tillit til heildar og einstaklinga.
Markvisst er unnið með fyrsta og annað þróunarstigið í aðlögun að
náttúrunni, þ.e. að komast af og öflun færni. Smám saman eflast
nemendur og verða þjálfaðri í því að ferðast. Skapaðar hafa verið
forsendur fyrir því að nemendur geti átt góð og uppbyggjandi samskipti
og notið þess sem felst í þriðja stigi, þ.e. að öðlast samband við menn og
náttúru. Í ferðunum hefur markvisst verið skapað öryggi og traust og
stuðlað hefur verið að grunnfærni sem nauðsynleg er til að ferðast. Allt
þetta hefur verið byggt upp smám saman. Kristín lýsir hvað felst í þjálfun
í því að ferðast:
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Bara þetta að vera ekki að fíflast í rútunni... þú veist... vita
það hvar þessi mörk eru, til dæmis að fara með gítar og vera
bara að syngja og þau eru að syngja sín eigin lög, ekki þetta
María, María. Þú veist það er alveg hægt að hafa gaman. Þau
kunna að hafa bara rosalega gaman fyrir sig, án þess að fara
yfir einhver mörk. [...] Kunna bara að skemmta sér. [...] þau
kunna bara að umgangast hvert annað í ferðinni þannig að
það líði öllum vel.
Með þessar forsendur í farteskinu eru síðan í hálendisferðunum
skapaðar raunverulegar áskoranir sem felast til dæmis í því að ganga 50
km gönguleið (Laugaveginn) eða hjóla 100 km um Fjallabak, oft á tíðum
við óblíðar aðstæður og í glímu við hættur sem þátttakendur upplifa sem
raunverulegar. Í viðtalinu nefnir Kristín fjölmörg dæmi um það sem
greint er sem áskoranir eða sigrar. Þegar hún er spurð um hvaða reynslu
hún telji ferðirnar gefa nemendum segir hún m.a. :
Sérstaklega í níunda bekkjar ferðinni, af því að það er farið
svolítið hátt upp, þá höfum við stundum lent í vondu veðri.
Og ég hef talað um það við þau hvernig það hafi verið að
lenda í þessu vonda veðri og þá voru þau sátt og „manni leið
bara ennþá betur að koma í skálann.“ Ég held að þau upplifi
dálítið mikið svona sigur í ferðunum... og ég held að þau
upplifi líka mikið svona viðbrögð frá fjölskyldu og fullorðnu
fólki þegar þau eru að segja frá þessu. Ég held að þau fái
svona einlæga athygli og alvöru hrós fyrir þetta [...] í
jólaboðinu eru þau að segja frá því að þau hafi nú gengið
Laugaveginn, alveg 50 km og hjólað 100 km. [...] Það eru
þarna brekkur tvær í hjólaferðinni, þær virðast vera
óyfirstíganlegar, en allir komast upp. Þau labba bara með
hjólin sín upp og komast öll upp og ég er alveg sannfærð um
það að það er þeim mjög mikilvægt að sigrast á svona... [...]
erfiðleikum. Og ég nota þetta alveg. [...] Ég segi um
samræmdu prófin núna, þetta er bara brekka.
Myndlíkingin sem Kristín notar þarna, um að samræmdu prófin séu
„bara brekka“, er ein af mörgum sem fram koma í frásögnum hennar og
Valgerðar. Þær sjá í ferðalögunum ýmsar skírskotanir til skólastarfsins og
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lífsins sjálfs. Slíkar samlíkingar ferðalags við lífið sjálft þekkjum við
líklega öll, bæði úr hversdaglegri umræðu, skáldskap og ýmiskonar
lífsspeki. Fyrir þátttakendur í ferðunum skapast tækifæri til að gera þessar
líkingar persónulegar og þær öðlast því dýpri og skýrari merkingu. Þeir
kennarar sem eru með unglingunum í ferðunum geta í almennu
skólastarfi með ýmsu móti vísað til þessara ferðalaga og nýtt þau til að
skapa merkingu í námi og lífi nemendanna.
Mikilvægur þáttur í kenningunni um umhverfisnám er samband eða
tengsl við menn og náttúru. Yfirlýst markmið ferðalaganna er að efla slík
tengsl og fjölmörg dæmi um það koma fram í viðtölunum. Kennarar tala
einnig um tengsl sem þeir ná við nemendur svo sem sjá má þegar einn
þeirra lýsir samskiptum sínum, veturinn eftir ferð, við bekk sem hafði orð
á sér fyrir að vera mjög erfiður:
En mig langar líka að nefna annað, þetta að fá að kynnast
krökkunum á annan hátt en inni í skólastofunni. Ég held að
til dæmis hafi maður unnið helling á eins og með þennan 9.
bekk. Það getur verið erfitt að koma í nýjan bekk og það er
bara gagnkvæm virðing held ég bara... það sem af er. Ég átti
von á einhverju ægilega erfiðu og strembnu verkefni þarna
inni í stofu. En ég hef ekki lent í neinu veseni... Ég veit ekki
hvort krökkunum finnst það beint en mér finnst það, ég er
búin að kynnast krökkunum á annan hátt heldur en yfir
bókunum. Maður veit kannski aðeins svona hvernig er hægt
að taka á léttari strengi með þeim og hérna. Mér finnst það
hafa skilað sér.
Að mati kennaranna myndast ekki eingöngu ný tengsl, heldur brotna
einnig upp tengsl á milli unglinganna, og oft verður það að forsendum
þess að ný tengsl myndist:
Líka svolítið gaman að fylgjast með því hvernig klíkurnar
brotna upp svona akkúrat í hjólaferðinni. Þau kannski byrja
saman, eru í svona langri línu, þá blandast þetta miklu meira
heldur en annars staðar. Það er hluti af því sem maður sér
sem árangur í framhaldinu.
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Tengslin við náttúruna koma ekki sterkt fram, þó svo að
viðmælendurnir lýsi náttúrunni oft sem mjög fallegri eða hrikalegri. Í
viðtölunum við fyrrum nemendur, sem tekin voru árið 2010, var spurt um
hvort að þau teldu reynslu sína hafa breytt sýn þeirra á tengsl manns og
náttúru. Þeim fannst spurningin helst til of háfleyg, löng þögn myndaðist
og þau skildu spurninguna ef til vill ekki sama skilningi og spyrillinn.118
Einna helst skildu þau hana á þann veg að verið væri að spyrja hvort að
þau væru meiri umhverfissinnar:
Erum við að fara út í pólitík? Ég er nú enginn sérstakur
umhverfisverndarsinni sko, ekki þannig sko en það er
náttúrulega allt gott í hófi. Veri það virkjanir eða öfga
græningja vitleysisbull.
Í gögnunum er ekki hægt að greina að nemendur hafi náð fjórða stigi,
huglægni, enda gerir kenningin ekki ráð fyrir því fyrr en eftir langvarandi
kynni af náttúrunni.
Öryggi, áskoranir og hættur
Að glíma við ytri áskoranir og upplifa hættu, hvort sem hún er
raunveruleg eða ekki, er ekki óumdeilt. Ýmis dæmi má finna um
andstöðu foreldra og kennara þegar þeir telja að börnum sé stofnað í
óþarfa hættu. Þáttur í ferðaverkefni Smáraskóla var gönguferð í Kerið í
Grímsnesi með nemendur í öðrum, þriðja og fjórða bekk. Kristín lýsir
atviki í einni ferðinni á þessa leið:
Það er þegar foreldrarnir standa á bílaplaninu og krakkarnir
eru að labba hringinn, þá er svolítið bratt niður þarna beint á
móti... já, við sjónlínu. Þannig að þau eru þarna að standa
upp á og foreldrunum virðist þau standa þarna á brúninni.
Sko einn pabbinn sagði: það er ekki spurning hvort heldur
hvenær einhver deyr í þessari ferð hérna og ég er farinn upp
á Stöð 2 með myndband til að klaga ykkur.
Gera má ráð fyrir að mat hinna fullorðnu, bæði foreldra og kennara, á
hættum sé mismunandi og því ekki óeðlilegt að upp komi ótti sem þessi. Í
118

Þörf hefði verið á því að umorða spurninguna og laga hana að orðalagi
unglinga.
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samfélagi okkar er sterk tilhneiging til að forðast allar hættur og að
vernda börn með öllum ráðum. Mikilvægt er því að vanda mjög allt
áhættumat og vera viðbúin að ræða þessi mál og færa rök fyrir því sem er
gert. Formlegt áhættumat er ekki til staðar í ferðalögunum en í raun er
mjög vel gætt að öryggismálum og afstaða til áhættu er nokkuð skýr:
Eins og ég [KE] segi þá hafa komið upp gagnrýnisraddir á
það að þetta sé glæfralegt og ég hef alveg velt því fyrir mér
hvort ég ætti að skipta um göngu [Kerið] en það er mjög
erfitt að finna einhverja göngu nokkurs staðar þar sem er
engin hætta. Búrfellsgjáin þú veist... þar eru gjár alveg niður
til helvítis sem dæmi sko.
Þegar nánar er rætt um upplifaðar hættur og hvort máli skipti að þær
séu til staðar segir Kristín:
Ég sé ekkert nema jákvætt við þetta, að það þurfi að fara
varlega... við erum að kenna þeim það, að fara eftir reglum í
svona ferðum. Það eru hættur og maður fer eftir reglum og
ef maður fer eftir reglunum þá er allt í lagi. Eins og að fara
yfir á grænu ljósi. Það er hættulegt að fara yfir á rauðu ljósi.
Ég held að krakkarnir upplifi þetta ekki sem eitthvað
hættulegt... það eru fullt af foreldrum sem aldrei hafa farið í
neitt svona. [...] Og eru bara skíthræddir við allt.
Öryggismálin eru að sjálfsögðu ofarlega í huga foreldra og oft erfitt að
vinna með áhyggjur þeirra:
VSJ: Ég held að þetta sé miklu meira vandamál einstakra
foreldra heldur en vandamál við ferðirnar skilurðu. Til
dæmis eitt árið verður allt brjálað vegna þess að við erum að
fara með börnin í réttarferð og þá er nýbyrjað að tala um
belti í rútum. Og það verður uppi þvílíkt [áhersla] vandamál
[...] náði í formann umferðarnefndar Kópavogs, hann
Guðmund Þorsteinsson sem er ökukennari og námsstjóri í
ráðuneytinu til margra ára í umferðarmálum. Og hann kom
og reyndi að róa liðið en þá eru þarna örfáar... þrjár konur
sem er þvílíkt fjaðrafok í kringum og svo endalaus skrif...
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alltaf einhver skrif upp á skólaskrifstofu. Og þá riðlaðist allt
jafnvægið þar, allir verða óöruggir...
Ekki hefur því verið þrautalaust að koma þessum ferðalögum á og í
þeim efnum þurfti að sýna þrautseigju ekki síðri en þá sem nemendur
hafa þurft að sýna í lengstu ferðunum.
Meðvitund um mikilvægi öryggismála virðist vera mikil innan skólans
og vegna innra skipulags skólans skipti máli að einn og sami kennari
hefði umsjón með öllum ferðunum.
VSJ: Þess vegna var ég ekki tilbúin til að láta einhverja nefnd
sjá um þessi störf, það varð bara að vera einhver svona, sem bar
ábyrgð og þar m.a. öryggislega ábyrgð líka. Þess vegna setjum
við [...] hjálparsveitafólk inn í hálendisferðirnar og þegar við
gerðum það, þá bara... þá hætti rosalega mikið af þessu slæma
umtali. En mér finnst þetta alltaf vera breytilegt, þangað til að
síðustu þrjú árin áður en ég hætti, þá fannst mér þetta vera
komið í mikið jafnvægi.
Smám saman tókst Smáraskóla að koma á fót heildstæðu
ferðaverkefni þar sem nemendur á yngsta og miðstigi taka þátt í
fjölbreyttum ferðalögum og þjálfast í því að ferðast. Í hálendisferðunum
eru síðan skapaðar alvöru áskoranir sem felast t.d. í því að ganga 50 km
gönguleið (Laugaveginn), með samnemendum og kennurum, oft á tíðum
við óblíðar aðstæður og þar sem glímt er við upplifaðar hættur. Í
ferðunum eru skapaðar aðstæður sem í felst kraftmikil spenna sem byggir
bæði á tilfinningu fyrir öryggi og tilfinningu fyrir ójafnvægi. Þetta
ójafnvægi vísar til þess að einstaklingurinn er meðvitaður um ósamræmi
milli eldri þekkingar sinnar og nýrra upplýsinga. Við þetta verða til innri
átök vegna náttúrulegs vilja okkar til að bregðast við og skilja aðstæður
(Luckner og Nadler 1997:19). Hér er að verki líkingin um þægindasvæðið
þar sem stundum er vísað til þess að fara út af þægindasvæðinu yfir á
teygjusvæðið, þar sem þroski og nám eiga sér stað (sbr. kafli 2.5.3).
Áskoranir og áhætta gegna mikilvægu hlutverki í þessu samhengi.
Athygli vekur að allar lengri ferðir í ferðaverkefninu eru farnar að
hausti að undanskilinni vorferðinni í skólabúðirnar að Reykjum. Þetta
fyrirkomulag hefur þau áhrif að þau félagslegu tengsl sem myndast í
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ferðunum geta haft jákvæð áhrif á skólastarfið á komandi vetri. Einn
nemandi orðar þetta vel:
Auka samheldnina eða, þetta er náttúrulega bara æðislega
fínt... það er gaman að byrja árið svona sko.
Kennararnir eru almennt sammála þessu:
Má ég segja eitt, mér finnst tímasetningin á ferðunum vera
rosalega góð, að gera þetta svona strax í upphafi skólaárs.
Þetta þéttir hópinn og það eimir alveg af því lengi. Mér
finnst þessi tímasetning vera alveg númer eitt, tvö og þrjú.
Einnig er athyglisvert að þegar nemendur byrja á unglingastigi, eða
eru að fara í 8. bekk, fara þeir í tvær langar ferðir með stuttu millibili,
fimm daga vorferð að Reykjum og fjögurra daga Laugavegsgöngu að
hausti. Ef vel tekst til við að auka samkennd meðal nemenda í þessum
ferðum hefur unnist mikilvægur áfangasigur í því að móta jákvæðan
skólabrag á þeim félagslega mótandi árum sem unglingsárin eru.
Þetta fyrirkomulag er í samræmi við aðrar rannsóknir sem benda til
þess að útinám auki félagslega færni nemenda (sjá einnig í kafla 2.3 um
rannsóknir á útinámi). Þar kynnast einstaklingar fleiri flötum á
persónuleika hvers annars og það dýpkar tengsl milli nemenda og
kennara. Slík tengsl geta aukið samheldni nemendanna og leitt til færri
agavandamála og árekstra milli þeirra. Með tímanum getur útinám leitt til
bættrar bekkjarmenningar og betra starfsumhverfis bæði fyrir kennara og
nemendur (Woodhose 2000 og Cooper 1997 í Helena Óladóttir, 2010:28).
Framkvæmdalýsingar ferða Smáraskóla sem settar eru fram í
gæðakerfi skólans (Gæska) snúast flestar um undirbúning. Honum má
skipta í tvennt; annars vegar þarf að sinna hagnýtum málum eins og að
panta rútu, mat o.fl. og hins vegar er fjallað um að hvetja og sannfæra
nemendur um að taka þátt í ferðunum (t.d. með því að ganga í bekki,
ræða við nemendur og hringja heim). Mun minna er fjallað um þá
aðferðafræði (uppeldis- og kennslufræði) sem beita á í ferðunum. Skýrt er
fjallað um ferðatæknileg atriði sem hafa mikla þýðingu fyrir líðan
þátttakenda eins og:

158

Ferðafulltrúi heldur fund með þeim sem fara og fer yfir helstu
atriði, svo sem gönguhraða, svefntíma o.s.frv.
Í ferðinni sjálfri er áhersla lögð á að öllum nemendum líði vel,
ferðahraði sé miðaður við alla, allir fái góðan svefn bæði
nemendur og starfsfólk og að allir borði góðan og hollan mat.
Sælgæti er ekki leyft en starfsfólk er með rúsínur og súkkulaði
sem útbýtt er í nestisstoppum.
Kennarar sjá um að nemendur hjálpi til við matarundirbúning og
frágang.
Aftur á móti er ekkert er fjallað um hvaða kennarar er mikilvægt að
fari í ferðirnar (fyrir utan að það verði að vera einhver sem farið hefur
áður), hvernig nemendur eru virkjaðir til þátttöku, hvernig þeir eru hvattir
áfram eða þeir aðstoðaðir við að ígrunda reynslu sína og upplifun. Allir
þessir þættir snerta þá uppeldis- eða kennslufræði sem beitt er í ferðunum
og hvernig tengsl eru sköpuð milli almenns skólastarfs og ferðalaganna.
Til að mynda er umfjöllun kennara um áskoranir og hættur mikið tengt
því hvernig á að réttlæta hana gagnvart foreldrum, en síður hvernig þessir
þættir tengjast því að hnitmiða uppeldisfræði ferðanna. Hér er svigrúm til
að dýpa þekkingu kennaranna á þessum hættum og áskorunum og
hvernig hægt er að vinna með þær á þroskandi hátt.
Kynjaskipt ferðalög
Ekki er hægt að skilja við umræðuna um vinnulag og þá hugmyndafræði
sem þar birtist án þess að ræða um kynjaskiptar ferðir. Fram kemur í máli
stjórnenda og starfsmanna að þeim þyki mjög gott að hafa
Laugavegsferðina kynjaskipta, eða eins og einn kennari orðar það:
Mér finnst þetta bara frábærar ferðir og frábært að maður fái að
fara með, mér finnst það bara [hlær]. Ég er bara heppin að vera í
Smáraskóla. En ég hef labbað bæði með strákum og stelpum
Laugaveginn og mér finnst gott að hafa þetta kynjaskipt.
Kristín er mjög fylgjandi því að hafa sumar ferðir kynjaskiptar og segir:
Það verða einhver notalegheit á milli stelpnanna, og strákarnir
verða bara að fá einhvers konar útrás. Það verða alveg líka
notalegheit hjá þeim en ekki eins mikil og hjá stelpunum.
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Stúlkur í hópi unglinganna eru á sama máli og þær tala oft um
mikilvægi þess að kynnast stelpunum í hinum bekknum:
Sko ég veit það ekki alveg... það er líka svona með
stelpurnar í hinum bekknum, maður bara talar við þær. Þetta
er eins og einn bekkur þegar við erum öll þarna saman en
þegar okkur er alltaf skipt svona niður í skólanum og við
hittumst eiginlega ekkert nema við séum í hádegishléi og þá
erum við bara í svona sitthvorum hópunum. Og ef maður er
tvo daga saman þá fer maður að tala við hina krakkana.
Drengirnir vilja aftur á móti helst hafa stelpurnar með:
Mér fannst það ekkert skemmtilegt að fara bara með strákum
sko. Það er miklu skemmtilegra bara að hjóla með öllum.
Það var miklu meira að gerast einhvern veginn.
Sko ég hefði viljað hafa stelpurnar með, ekki út af
einhverjum kynferðislegum löngunum eða eitthvað svona
álíka. Þetta var bara... fannst vanta aðeins fjölbreytileika, [...]
það hefði verið mun skemmtilegra ef þær hefðu fengið að
vera með en ég held það hefði ekkert gengið. Náttúrulega,
skálarnir geta ekki [...] rúmað 50 og það hefði verið alltof
mikið að hafa svona marga krakka saman. [...] Æ ég veit það
ekki, æ þú veist samt held ég að stelpu- og stráka skipting
hafi bara verið góð í þessari ferð.
Nemandinn skilur ástæðuna fyrir kynjaskiptingu en þegar tekið er
viðtal við hann aftur þremur árum síðar er þessi þáttur honum mjög
ofarlega í huga:
En hérna, það var bara algjörlega toppurinn og líka eins og
Laugavegsgangan. Án þess að ég haldi því fram að ég sé
einhver svaka gaur eða gæi, þá var miklu skemmtilegra að
hafa ekki kynjaskipt. Ég er ekki að segja að þú veist, ég sé
svo hrifinn af stelpum eða finnist strákarnir leiðinlegir þá er
hitt bara miklu skemmtilegra... ég get eiginlega ekki lýst því
en stelpur eru svo æðislegar... En mér fannst það svona...
skemmtilegra. Að hafa þær með líka, þessi yndi.
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Kynjaskiptar ferðir eru ofarlega í huga margra þeirra sem rætt var við
og í vettvangsferðum rannsakanda var áberandi ólíkt andrúmsloft í
Laugavegsgöngu drengja og stúlkna. Vegna óláta drengjanna var erfitt að
hafa þá inni í skálunum þegar verið var að undirbúa mat en þess í stað
voru þeir úti að hamast í leikjum. Á sama tíma nutu stelpurnar þess að
vera inni að tala saman, sýna leikrit og hafa það huggulegt.

5.1.2 Ígrundaður lærdómur: Rannsóknarspurning 1
Í þessum kafla hefur verið leitast við að svara spurningunum hver er
hugmyndafræði hálendisferðanna og hvernig samræmist hún
hugmyndafræði útivistarlífs, úti- og ævintýranáms?
Hugmyndafræði hálendisferða Smáraskóla er ekki mótuð af ákveðinni
skilgreindri kennslufræði sem fjallar um að kenna eða læra úti. Þegar rýnt
er í viðtöl og þau skráðu gögn sem til eru samræmast ferðirnar einna helst
skilgreiningum á ævintýranámi þó svo að skýrar tengingar megi einnig
greina við skilgreiningar á útinámi og útivistarlífi.
Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum má greina hugmyndafræði
ferðalaganna á eftirfarandi hátt:
 Ætlunin er að skapa stigvaxandi áskoranir fyrir börn og unglinga
sem reyna á þau bæði líkamlega, andlega og félagslega.
 Ferðaverkefnið er heildstætt þar sem samfella, þjálfun og
endurtekning skapar öryggi.
 Ferðirnar eru erfiðar og skemmtilegar.
 Leitast er við að auka samkennd meðal barna og efla þau sem
einstaklinga.
 Náttúra og ferðalög eru mótandi afl.
 Stúlkum og drengjum er skapað svigrúm til að styrkja
kynjabundin tengsl með því að hafa sum ferðalögin kynjaskipt.
Í drögum að gæðahandbók skólans frá 2007 er markmiðum
ferðalaganna og verklagi við undirbúning ágætlega lýst en lýsing á
vinnulagi kennara við framkvæmd ferðlaganna sjálfra er takmörkuð.
Ferðalögin má flokka sem óhefðbundið nám sem reynir á þanþol
hefðbundins skólakerfis. Í Smáraskóla tókst að mæta ákveðinni andstöðu
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kerfisins sjálfs, meðal foreldra og kennara, með óbilandi trú á gildi
ferðalaganna fyrir börn og unglinga. Á síðastliðnum árum hefur verið
dregið úr ferðalögum skólans og má líklega rekja það annars vegar til
breytinga á lögum og aðalnámskrá um gjaldtöku vegna ferðalaga og hins
vegar breytinga í yfirstjórn skólans.
Þörf er á að styrkja tenginguna á milli hugmyndafræði hálendisferðanna, sem er í anda ævintýranáms, og vinnulags á vettvangi, einkum
þess sem lítur að kennslu- og uppeldisfræði ferðalaganna.
Ábendingar um það sem má bæta
1. Lýsa mætti betur hvaða kennarar ættu að fara með í ferðalögin
og leggja áherslu á að umsjónarkennarar og/eða þeir sem kenna
viðkomandi nemendum mikið á komandi vetri fari með.
2. Lýsa þyrfti nánar þeirri kennslufræði / uppeldisfræði sem beitt
er á vettvangi. Það á m.a. við um hvernig kennarar líta á hlutverk
sitt, hvernig unglingar eru virkjaðir til þátttöku og hvernig unnið
er með samskipti, hrós, aga og aðra mikilvæga þætti. Hlutverk
kennara sem vegvísis (kallað vejleder innan útivistarlífsins eða
facilitator innan úti- og ævintýranáms) þarf að styrkja.
3. Þjálfa ætti kennara í að beita kennslu- og uppeldisfræði útináms.
4. Öryggismál þarf að skilgreina nákvæmar svo sem hverjar séu
helstu hættur í ferðinni, hvað sé gert til að draga úr hættum,
hvernig brugðist sé við slysum og við hvaða aðstæður
hjálparsveitarmaður tekur yfir stjórn ferðarinnar.
5. Stjórnendur og starfsmenn skólans þurfa að festa ferðalögin
frekar í sessi, t.d. í skólanámskrá, og standa vörð um heildstætt
ferðaverkefni sem nær til allra árganga skólans.
6. Huga þarf vel að kostum og göllum kynjaskiptra ferða, en
ýmislegt bendir til þess að kynjaskiptar ferðir hafi jákvæð áhrif á
stúlkurnar.

5.2 Reynsla þátttakenda af hálendisferðunum
Kjarninn í rannsókninni felst í því að skoða reynslu þátttakenda í
hálendisferðum Smáraskóla, sem í þessu tilfelli eru unglingar (nemendur
í skilningi skólans) og hinir fullorðnu (kennarar í skilningi skólans).
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Megináhersla verður lögð á að draga upp mynd af reynslu unglinganna,
en þegar við á verður varpað ljósi á reynslu hinna fullorðnu. Í framhaldi
af lýsingu á reynslunni verður skoðað hvernig unnið er með reynslu
þátttakenda og í því samhengi unnið með reynslumiðað verklag frá AEE
(Association for Experiential Education) um reynslumiðað nám.

5.2.1 Viðtalsvísar og greining
Viðtalsvísar voru gerðir fyrir öll viðtölin. Viðtölin við starfsfólkið voru
opnari en viðtölin við nemendur og viðtalsvísirinn samanstóð af færri
spurningum. Í viðtölunum við skólastjóra og ferðafulltrúa spruttu fram
nýjar spurningar sem gáfu fyllri mynd af viðfangsefninu, en viðmælendur
voru mjög áhugasamir um að ræða efnið, höfðu mikinn áhuga á að koma
sjónarmiðum sínum og reynslu á framfæri. Byrjað var á því að greina
viðtalið við ferðafulltrúann, Kristínu Einarsdóttur, ítarlega með hliðsjón
af viðtalsvísi þess og eftir þemum. Viðtöl við Valgerði S. Jónsdóttur,
fyrrum skólastjóra, og við rýnihóp kennara voru einnig greind í þemu.
Einnig var tekið viðtal við þáverandi skólastjóra Smáraskóla, Sigurlínu
Sveinbjarnardóttur.119
Viðtalsvísir fyrir viðtölin við unglingana var lokaðri og honum fylgt
nokkuð nákvæmlega eftir. Viðtölin voru mislöng (17-38 mínútur) og
efniviðurinn rýr í sumum þáttum en ríkulegur í öðrum. Þegar á heildina er
litið fengust gagnlegar upplýsingar úr viðtölunum varðandi persónulega
reynslu unglinganna af ferðalögunum og gildi hennar fyrir þá. Einnig
komu viðhorf þeirra til þessa þáttar skólastarfsins vel í ljós.
Viðtalsvísir úr viðtölum við unglingana var notaður til fyrstu
greiningar á viðtölunum. Byrjað var á að greina öll viðtölin við
unglingana eftir spurningum sem síðan voru flokkaðar í fjóra flokka, en
þeir voru að hluta mótaðir fyrirfram. Síðan voru greind ýmis þemu, atriði
og hugtök sem unglingunum varð tíðrætt um og/eða rannsakandi kallaði
sérstaklega eftir.
Rannsóknarspurningarnar voru síðan lagðar ofan á greininguna og
athugað hvar hægt væri að leita svara við þeim í gögnunum.

119

Viðtalið við Sigurlínu er ekki hluti af þeim gögnum sem unnið var með því
rannsóknin var afmörkuð við ferðalögin haustið 2007 en efni viðtalsins var um
þróun ferðaverkefnisins eftir það.
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Niðurstöður rannsóknarinnar eru hér settar fram í fjórum hlutum og
hliðsjón tekin af þeirri flokkun sem fram fór í greiningunni:
1. Væntingar og undirbúningur: Á hverju áttu þau von, hvernig
undirbjuggu þau sig, hvernig undirbjó skólinn þau, ásamt
almennu viðhorfi til skólans, ferðalaganna í 1.-7. bekk og fleiru.
2. Ferðin sjálf, ferðasagan: Hvernig lýsa þau reynslu sinni, hver er
þessi reynsla, hvað er eftirminnilegt og fleira.
3. Gildi og áhrif reynslunnar: Hvaða áhrif hefur ferðin á þau sem
einstaklinga og hóp, hvað telja þau að hafi haft áhrif, hvaða máli
skiptir það sem þau upplifðu fyrir þau og fleira.
4. Eftir ferð: Hvaða áhrif höfðu ferðirnar eftir að komið var aftur í
skólann, hvað lærðu þau, nýtist sá lærdómur þeim í dag o.s.frv.

5.2.2 Undirbúningur og væntingar
5.2.2.1 Undirbúningur
Undirbúningur unglinganna var misjafn. Sumir ákváðu með skömmum
fyrirvara að taka þátt, ætluðu ekki í upphafi en ákváðu síðan að fara:
Hann var ekkert neitt sérlega góður sko. Þú veist ég átti svo lítið
af svona útivistardóti... Já mamma græjaði það bara fyrir mig.
Aðrir undirbjuggu sig mjög vel. Sumir unglinganna fóru með foreldrum
sínum í gönguferðir til að æfa sig og einhverjir gerðu sér jafnvel ferð á
Fjallabaksleið Nyrðri til að átta sig á aðstæðum fyrir hjólaferð 9. bekkjar.
Dæmi var um ungling sem var hjá sjúkraþjálfara til að koma sér í stand. Eftir
ferðina kom í ljós að gangan hafði haft jákvæð áhrif:
Ég spurði sjúkraþjálfarann hvort ég mætti fara eða ekki og
hann sagði bara: ,,Við látum það bara ráðast.“ Svo gekk það
bara og hann sagði: „Þetta var bara betra fyrir fótinn.“
Með viðtölunum var gerð tilraun til að greina hvernig ferðir í 1.-7. bekk
nýttust unglingunum sem undirbúningur fyrir hálendisferðirnar. Almennt
tengdu unglingarnir sjálfir þessi atriði ekki fast saman eða settu þau í
samhengi, en margir þeirra sögðust að sjálfsögðu hafa reynslu af að fara í
ferðalög. Sumum fundust ferðirnar í yngri bekkjunum „aldrei neitt rosalega
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gaman... Það var alltaf vondur matur og eitthvað“ og aðrir treystu meira á
sína persónulegu ferðareynslu, t.d. úr ferðum með pabba sínum. Kostnaður
vegna ferðanna vafðist ekki fyrir unglingunum; annað hvort sögðust þeir
hafa safnað fyrir honum sjálfir eða að mamma hefði borgað.

5.2.2.2 Væntingar
Hluti af rannsókninni fólst í því að átta sig á væntingum unglinganna fyrir
hálendisferðirnar. Þegar þau voru spurð á hverju þau hefðu átt von töluðu
unglingar í 8. bekk um að þau hefðu heyrt eldri nemendur tala um
ferðirnar en unglingar í 9. og 10. bekk töluðu um fyrri reynslu sína af
Laugavegsgöngu eða hjólaferð. Drengur og stúlka í 8. bekk orðuðu sínar
væntingar á þessa leið:
Yrði erfitt en, já, ég bara bjóst við að þetta yrði náttúrulega
skemmtilegt eins og þetta var og náttúrulega voru gerðar
ákveðnar kröfur til okkar að klára þetta.
Hryllilega erfiðri ferð. Og ekkert smá mikilli göngu og
harðsperrum, það var það sem ég átti von á.
Og drengur í 10. bekk segir:
Ég bjóst bara við því að hún yrði skemmtileg eins og hinar
ferðirnar.
Skemmtilegt og erfitt er ákveðið leiðarstef sem birtist í viðtölum við
nemendur um reynslu sína. Þrátt fyrir reynslu af erfiðum ferðum var
hjólaferðin í 9. bekk erfiðari en stúlkurnar bjuggust við:
Ég átti von á ekki svona vondu veðri og minni brekkum út af
því það var sagt við okkur... í fyrra. Þau sögðu við okkur að
þessi væri minn... meira svona beinn kafli en þetta var
eiginlega allt eins og brekka út af því að við hjóluðum á móti
vindi allan tímann og þetta var... svolítið svona, illt í
lappirnar. Ég bjóst ekki við því hefði annars tekið með mér
astmalyfið mitt.
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Já, ég bjóst ekki við því að mér yrði svona illt í rassinum...
Jú, ég fór í fyrra sko... og ég bjóst heldur ekki við að þetta
yrði svona erfitt, sem sagt á móti vindi.
Annar drengur var öllu svartsýnni:
Ég bjóst nú við að þetta yrði ekkert of skemmtilegt, það yrði
bara rigning allan tímann sko. [Spyrill: Var veðurspáin
þannig?] Nei, ég bara hélt það, eða út af það er svo oft
þannig þegar maður fer í svona ferðar.
Til að fá fram hlutlausa lýsingu á því hvers má vænta voru
viðmælendur beðnir um að segja frá því hvernig þeir myndu lýsa svona
ferðalagi og því sem búast má við fyrir jafnaldra í öðrum skóla, sem væri
að fara í svipaða ferð. Leiðarstefið um erfiði og skemmtun birtist skýrt í
þessum lýsingum:
Að þetta yrði erfitt en ótrúlega gaman, maður myndi kynnast
fleiri krökkum. Þetta er bara æðislega góð reynsla, maður
styrkir þolið og bæði líkamlega og andlega og hérna þetta er
bara toppurinn.
Allavega erfiðri og skemmtilegri ferð og... svo er maður líka
svo ánægður með sig þegar maður er búinn með þetta. Þá
verður maður svo glaður og þetta er bara ótrúlega
skemmtilegt og erfitt og gaman.
Unglingarnir eru einnig meðvitaðir um að ekki finnist öllum ferðir
sem þessar skemmtilegar, en engu að síður sé félagslega mikilvægt að
fara:
Mér finnst líka ógeðslega einstaklingsbundið hvernig fólki
finnst þetta, eins og ég á vinkonur sem fóru og fannst þetta
ekkert sniðugt en mér finnst þetta alveg bara frábært, mér
finnst ekki margt skemmtilegra en þetta.
En þú veist... en náttúrulega ef fólk vill ekki fara þá
náttúrulega vill það bara ekkert fara. Þú veist maður getur
náttúrulega ekkert pínt þau ef þau langar í rauninni ekkert að
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fara sko en... þetta breytir svo miklu eins og þú veist, eftir á
þá eru allir að tala um ferðina og þeir sem fóru ekki eru
svona pínu út úr og útundan. Maður, þú veist, festist svo
saman, hópurinn sko, og það er ekkert eitthvað bara já við
vorum tvær vinkonurnar þarna og við kynntumst betur og
þær eru kannski bestu vinkonur fyrir. Í staðinn fyrir að nýta
tækifærið og umgangast fólkið sem þú ert minna með. [...] Já
þú veist maður er að hjóla hlið við hlið svo bara, bleh bleh
svo bara hæ svo næsta hæ og hæ hæ.
Þeir vilja því ráðleggja jafnöldrum sínum að fara í slíkar ferðir:
Ég mundi fyrst og fremst segja þeim að þau eigi að fara, og
það sé bara skylda að fara af því að þegar maður er búinn að
fara þá sér maður alls ekki eftir því.
Í viðtölunum sem tekin voru við unglingana árin 2007 og 2010 kom
fram að viðhorf þeirra sem mæta til leiks sé mikilvægt:
Ég veit það ekki... er þetta ekki bara hver og einn ákveður
hverju þau eiga von á held ég. Ef maður sýnir viðhorfið og
sýnir attetútið (drengur í 8. bekk 2007).
Ef það er einhver sem hefur gaman af þessu eða langar að
hafa gaman að þessu. Kemur með svona svolítið jákvæðu
viðmóti. Þá er auðvitað bara, alveg sko mjög gaman að
þessu en svo eru hinir sem eru bara neikvæðir og nenna
ekkert að hafa fyrir þessu þá geturðu bara gleymt þessu. Þá
verður þetta náttúrulega svolítið öðruvísi (18 ára drengur
2010).
Eins og áður sagði taka væntingar unglinganna mið af fyrri reynslu.
Þannig miða unglingar í 9. bekk við Laugavegsgönguna í 8. bekk, og þau
sem eru í 10. bekk horfa til ferðanna árin á undan. Þau nefna yfirleitt ekki
ferðir sem þau hafa farið í yngri bekkjum.
Ástæður fyrir því að þau fara í ferðirnar hefur áhrif á væntingar þeirra.
Þegar litið er á svör nemenda úr spurningarkönnun sem gerð var fyrir og eftir
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ferð kemur í ljós að langflestir unglinganna hafa sjálfir ákveðið að fara í
ferðina. Á mynd 18 kemur fram hverjar nemendur telja helstu ástæður120
þess að þau fara í ferð, bæði áður en þau fara í ferðina og eftir. Samræmi er í
svörum þeirra fyrir og eftir ferð. Þegar valmöguleikinn önnur ástæða er
valinn er algengt að nefndur sé annar valmöguleiki, t.d. að hinir krakkarnir
ætla og að foreldrar eða vinir hafi hvatt sig.

Mynd 18. Ef já, hver er ástæðan?

Algengt er að þau segi einfaldlega að þau hafi langað til að fara og að það
sé gaman í ferðunum.
Ætla má að það að þau ákveða sjálf að fara með hafi áhrif á væntingar
þeirra og svör unglinganna undirstrika að þeir upplifa þetta sem eigið val.
Þetta er mikilvægt atriði, m.a. í ljósi þess að hugmyndafræði útináms
byggir á áskorun að eigin vali. Að eiga val um að taka þátt eða ekki
eykur eignarhald121 á því sem gerist. Þó svo að valið sé ekki algjört, því
að mikill þrýstingur getur verið frá foreldrum, kennurum eða vinum, þá er
eigi að síður mikilvægt að eiga val.
Þessi umræða vekur áhuga á að vita hverjar séu ástæður þess að þau
fari ekki í ferðirnar. Á mynd 19 sjást þær ástæður sem unglingar, sem
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Þessi spurning var ekki vel orðuð miðað við valmöguleikana. Réttara hefði
verið að spyrja hvað eða hverjir höfðu áhrif á ákvörðun unglingsins um að fara í
ferð.
121
Hugtakið eignarhald vísar hér til þess að nám er ekki eitthvað sem gerist fyrir
utan þig, heldur innra með þér. Aukið eignarhald er aukin tilfinning þátttakenda
fyrir hlutdeild í ferðunum og þeim náms- og þroskatækifærum sem þar eru.
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ekki ætla að fara í ferð, eða fóru ekki í ferðina, gáfu fyrir ákvörðuninni.
Nokkuð gott samræmi er á milli svara nemenda fyrir og eftir ferð.

Mynd 19. Ef nei, hver er ástæðan?

Dreifing er á svörunum og ástæður ýmsar. Þegar litið er á aðrar
ástæður er algengast að unglingarnir hafi verið uppteknir við annað, svo
sem að spila úrslitaleik í fótbolta, í fríi erlendis eða að vinna. Aðrir nefna
að þá langi einfaldlega ekki í þessar ferðir því þær séu leiðinlegar eða að
það sé betra að vera heima. Nokkrir nefna líkamlegar eða félagslegar
ástæður eins og að treysta sér ekki, vera veikur eða í lélegu líkamsástandi.

5.2.2.3 Heildarmynd um undirbúning og væntingar
Þegar á heildina er litið eru væntingar unglinganna til hálendisferða
Smáraskóla helst þær að ferðirnar séu erfiðar en skemmtilegar. Þeir telja
einnig að félagslega sé mikilvægt að taka þátt í þeim og að það skipti
máli með hvaða hugarfari mætt er til leiks. Langflestir svarendur tóku
sjálfir ákvörðun um að fara í ferðina, en sjá má að hvatning vina og
foreldra hefur áhrif, ásamt því að það skiptir unglingana miklu máli að
„hinir krakkarnir ætla“.
Áhugi rannsakanda beinist sérstaklega að hinum félagslegu áhrifum
og að mati unglinganna eru þau töluverð. Þess vegna er umhugsunarvert
að hluti nemenda fer á mis við þessi áhrif vegna þess að þeir taka ekki
þátt í ferðunum. Einnig ber að hafa í huga að þátttakan minnkar töluvert í
9. og 10. bekk. Jafnvel má gera ráð fyrir að nemendur geti lent utan
hópsins eða að þeir sem þegar eru útundan, og þora þess vegna ekki í
ferðirnar, aðgreinist enn frekar frá hópnum.
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Í viðtalshluta rannsóknarinnar var ekki lögð áhersla á að ræða við þá
sem ekki fóru til að fá fram sjónarmið þeirra. Spurningakönnunin nær þó
til þess hóps og þegar skoðaðar eru ástæður þess að unglingar taka ekki
þátt í ferðunum kemur í ljós að þær eru margar og misjafnar. Greina má
að rúmlega helmingur þeirra sem svarar nennir ekki, finnst svona ferðir
leiðinlegar eða var upptekinn við annað. Hluti hópsins, eða þrír til fjórir
af þeim sem svara, treystir sér ekki vegna veikinda, líkamsástands eða
hugsanlegra félagslegra ástæðna. Niðurstöðurnar birta því ákveðinn
siðferðislegan vanda: Á að hætta við ferðirnar, vegna þess að hluti
hópsins kýs að fara ekki með og á því á hættu að einangrast, en missa þá
um leið af tækifæri til að gefa þeim, sem kjósa að fara, tækifæri á að
styrkja sig félagslega? Ég tel mjög vafasamt að slík rök haldi og að slík
ákvörðun væri réttlætanleg. Til samlíkingar má nefna að engum dytti í
hug að hætta að kenna leikfimi eða íþróttir, vegna þess að hluti hópsins
vill ekki taka þátt, og býr því ef til vill við lakara líkamlegt ástand en þeir
sem duglegir eru að hreyfa sig. Við reynum frekar að hvetja sem flesta að
stunda líkamsrækt af einhverju tagi. Engu að síður er mikilvægt að
rannsaka frekar hugsanleg neikvæð félagsleg áhrif á þá nemendur sem
ekki taka þátt í ferðaverkefni Smáraskóla.

5.2.3 Ferðin sjálf, ferðasagan
Segja má að allt lífið lifum við í sögum og ferðasögur unglinganna
voru sannarlega fjölbreyttar. Í ferðunum sem ég tók þátt í heyrði ég
margar sögur þeirra; af fyrri ferðum, lífi þeirra122 og því sem var að gerast
í ferðinni. Sagan sem hér er reynt að draga fram er ferðasaga unglinganna
sjálfra. Hér verður þó ekki rakin atburðarás heldur reynt að lýsa upplifun
þeirra af hálendisferðunum. Efnið er fengið úr viðtölunum þar sem allir
viðmælendur sögðu sögur af upplifunum sínum með ýmsum hætti. Einnig
voru nemendur í 8., 9. og 10. bekk beðnir um að skrá niður nokkur
dagbókarbrot.
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Það kom mér í raun á óvart hvað sumir unglingar voru tilbúnir að deila með
mér sögum úr sínu eigin lífi. Þegar setið var saman á þúfubarði og nestið maulað
fóru sögurnar að streyma. Frægðarsögur, ævintýrasögur, en líka sögur af
erfiðleikum heima fyrir og atvikum sem reyndust þeim erfið. Ég hafði einungis
þekkt þau í einn eða tvo daga en samt höfðu þegar myndast þau tengsl að þeim
fannst óhætt að segja mér frá.
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5.2.3.1 Svipmyndir úr ferð
Hér verður byrjað á því að bregða upp myndum úr ferð nemenda í 10.
bekk en nemendurnir voru beðnir um að velja eina til tvær myndir sem
þau töldu að lýstu ferðinni vel. Alls átta unglingar völdu níu myndir.

Mynd 20. Myndirnar níu sem nemendur völdu og lýstu ferðinni vel.

Á öllum myndunum eru unglingar, tvær eru úr rútunni, ein af skála, ein er
tekin inni í skála, tvær af hópnum í stoppi og þrjár sýna útsýni.
Í stuttu máli má segja að „ferðasögurnar“ fjalli um samveruna í skálunum
eða rútunni, puðið á daginn og ýmis óhöpp og ævintýri sem eiga sér stað.
Erfitt er að greina ferðasöguna sem slíka frá umræðu um gildi sem
ferðalagið hefur fyrir unglingana, en byrjum á að skoða nokkrar myndir.
Erfiði og skemmtun
Leiðarstefið erfiði og skemmtun kemur fram þegar stúlka lýsir myndinni
sem hún valdi:
Af því að, bara svona sýnir svona krakkana líka, bara maður
getur alveg séð að allir eru ógeðslega þreyttir og blautir og
[Spyrill hlær]... bara sýnir ferðina, hvernig það var í
alvörunni og maður var að drepast í rassinum og... þetta var
ógeðslega skemmtilegt.
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Mynd 21. „Maður var að drepast í rassinum og... þetta var ógeðslega
skemmtilegt.“

Unglingarnir upplifa ekki bara líkamlegt erfiði heldur líka vosbúð. Þau
þurfa að gista mörg saman í skála og pissa á kamri. Hér lýsa tvær stúlkur
reynslu sinni:

Mynd 22. „Við erum búin með fyrsta daginn, byrjum næsta dag og allt
blautt.“
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Þegar er verið að leggja af stað fyrir erfiðan dag. Blautum
sokkum og blautum skóm. Já... blautum fötum og... öllu...
Við erum búin með fyrsta daginn, byrjum næsta dag og allt
blautt og þú veist... þar sem við gistum í skilur þú. Og hérna
voru allir að pissa úti og svona. [Flissa] Kamarinn var sko...
og fara að sækja vatnið í ána og svona.

Mynd 23. „Sýnir bara stemninguna í rútunni og hvað er gaman á leiðinni og
allir að spila og syngja saman.“

Samvera í rútu og skálum
Unglingarnir virðast njóta vel samverunnar í rútunni og skálunum. Það
kemur það vel fram bæði í viðtölunum og vali þeirra á myndum.
Af því að þessi sýnir bara stemninguna í rútunni og hvað er
gaman á leiðinni og allir að spila og syngja saman og svona.
Ánægja þeirra með samveruna í rútunni kom mér á óvart því almennt
finnst fólki ekki mjög gaman að sitja lengi í rútu.123 Fyrirkomulag á
rútuferðunum var í föstum skorðum, kennarar dreifðu sér um rútuna,
123

Að sjálfsögðu má sjá öndverða skoðun sem birtist t.d. í dagbókarbroti þar sem
rútuferðin var það leiðinlegasta við ferðina.
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Kristín las annað slagið spennandi framhaldssögu og sagði sögur. Það var
eðlilegur órói í unglingunum en flest virtust þau kunna að ferðast í rútu
og njóta þess. Þessi upplifun af rútuferðinni er í samhljómi við það sem
Kristín segir og nefnt hefur verið:
Þau kunna að hafa bara rosalega gaman fyrir sig, án þess að
fara yfir einhver mörk. [...] Kunna bara að skemmta sér. [...]
Þau kunna bara að umgangast hvert annað í ferðinni þannig
að það líði öllum vel.
Mikilvægi samverunnar í skálunum kemur víða fram og birtist m.a.
sem gagnrýni á hálendisferðina í 10. bekk þar sem aðeins er gist eina nótt.
Unglingarnir tala mikið um hvað það var notalegt að koma í skálana á
kvöldin eftir puð dagsins, samveran var þá laun erfiðisins. Eftir að hafa
lýst sorg124 yfir því að fara heim leggur ein stúlkan til.
... að allar ferðirnar ættu að enda á því að við færum... að
við myndum stoppa eins og í Þórsmörk og gista þar í staðinn
fyrir að fara beint heim.
Skemmtilegast – leiðinlegast
Í dagbókarbrotunum voru unglingarnir m.a. beðnir um að segja frá því
sem þeim þótti skemmtilegast og leiðinlegast í ferðinni. Það sem oftast er
nefnt sem skemmtilegast var að fara niður brattar brekkur, vaða ár og
vera saman í skálunum á kvöldin. Mörgum fannst einnig skemmtilegast
að ljúka ferðinni og fá sér pizzu í lokin.
Leiðinlegast var puðið. Unglingum í 8. bekk fannst leiðinlegast að
ganga yfir sandana miklu á Laugaveginum, og almennt það að labba
fannst mörgum leiðinlegt og erfitt. Ekki voru allir sáttir við ferðina og
einn segir: „... það var enginn tilgangur í þessari ÖMURLEGU FERÐ!“
Og öðrum fannst allt leiðinlegt nema það var „pínu fínt að vaða yfir ána“.
Ferðirnar eru ólíkar hvað varðar lengd, ferðamáta og umhverfi. Almennt
finnst unglingunum meira gaman að hjóla. Hjólið virkar að sumu leyti eins
og leiktæki sem gefur meiri möguleika á að ferðast hraðar; bruna yfir ár og
niður brattar eða langar brekkur og að hafa gaman af.

124

„Það var eiginlega bara sorglegt að vera að fara heim“.
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Ég veit að vinir mínir flestum fannst mjög gaman, bara útaf því
sem sagt að fá að fara í hjólaferð. Það var ekkert sérstaklega
margir sem fannst Laugavegsgangan eitthvað súper sko.
Fjölmörg fleiri tækifæri en að leika sér á hjólinu eru til staðar í
ferðunum. Í vettvangsnótum eru skráð dæmi um að unglingarnir setji upp
leikrit, spili á spil, væru að tuskast („gamnislag“), synda og leika sér í ám,
og á göngu var leikurinn „hver er maðurinn?“ vinsæll. Í leiknum gafst
krökkunum stundum tækifæri til að sleppa sér lausum og fara úr
„hefðbundnari“ hlutverkum unglingsins og verða barn á ný. Í því getur
falist ákveðin hvíld frá því að vera töffari eða pæja.
Ólík upplifun kynjanna?
Flestar tilvitnanirnar hér að framan eru fengnar úr viðtölum við stúlkur,
en þær voru í meirihluta þeirra unglinga sem rætt var við. Velta má fyrir
sér hvort þarna birtist einnig ólík kynjasjónarmið.

Mynd 24. Hlýlegt andrúmsloft og gleði.

Í vettvangsnótum mínum lýsi ég ólíkri upplifun við að koma í skála,
annars vegar með stúlkum og hins vegar með drengjum í 8. bekk, í þessi
tvö skipti ríkti ólíkt andrúmsloft.
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Með eins dags millibili hitti ég stúlkna- og drengjahópana sem þá voru
að ganga Laugaveginn. Ég hitti báða hópana í Emstrum, um
kvöldmatarleytið, eftir að þriðju dagleið var lokið. Hjá stúlkunum ríkti
hlýlegt andrúmsloft; þær höfðu verið að sýna leikrit, spjalla og hlægja.
Þær voru forvitnar og tóku mér mjög vel.
Daginn eftir kom ég aftur í sama skála til að hitta drengina og ferðast með
þeim lokadagleiðina. Þar var andrúmsloftið gjörólíkt; verið var að elda en
drengirnir voru ennþá úti að leika sér. Ekki var hægt að hafa þá inni í
fjallakofanum vegna fyrirgangs og láta. Strákarnir voru hressir, eða ‚svalir„,
eins og ég skráði hjá mér, og galsi í þeim. Þegar leið á kvöldið róaðist
stemmingin og drengirnir fengu í sig eirð til að sitja og spjalla. Tækifærin til
að mynda tengsl voru ólík og mér fannst drengirnir staddir á öðrum stað í
þroska, m.a. í ljósi hópaþróunar og samskipta á milli þátttakenda.

Mynd 25. Strákar úti.

Kennurum tókst vel að vinna með stemminguna í báðum tilfellum en
þarfir hópanna voru ólíkar.
Í þessari rannsókn var í upphafi ekki lögð áhersla á að skoða
kynjaþáttinn sérstaklega. En smám saman hefur hann orðið meira
áberandi í gögnunum. Ég tel að kynjasjónarmið í ævintýranámi og í
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útivistarlífi skipti miklu máli, en þau birtast m.a. í ólíkum samskiptum,
ferðahraða og ólíkri þörf fyrir næði, auk fleiri þátta. Margar stúlkur nefna
í viðtölunum að kynjaskipt Laugavegsganga hafi verið jákvæð og sama
viðhorf kemur fram í spurningakönnuninni.
Vert er að hafa í huga að í gögnunum sem safnað var og greiningin
byggir á, koma sjónarmið stúlknanna betur fram. Viðtölin voru flest við
stúlkur og spurningakönnuninni sem lögð var fyrir eftir ferð svöruðu mjög
fáir drengir í 10. bekk. Þetta ójafnvægi getur litað þá mynd sem greina má í
gögnunum og rannsakandinn er meðvitaður um það. Á móti kemur að slíkt
ójafnvægi er ekki að finna í ýmsum öðrum gögnum, svo sem
vettvangsathugunum og dagbókarbrotunum. Kynskiptar ferðir gefa
augljóslega tækifæri á annarskonar námi og þroska fyrir þátttakendur, en ég
tel mikilvægt að einnig sé boðið upp á kynjablandaðar ferðir eins og gert er.
Almennt má segja að drengirnir tali minna um samskiptin í ferðunum
en þeim mun meira um erfiðið og líkamlegar áskoranir. Stúlkurnar segja
meira frá samskiptunum og hinum félagslegu þáttum.
Hér hefur verið leitast við að draga fram brot úr ferðasögum
unglinganna, en í næsta kafla verður kafað dýpra í reynslu þeirra og gerð
tilraun til að átta sig á gildi hennar fyrir þá.

5.2.4 Gildi og áhrif reynslunnar
5.2.4.1 Gildi reynslunnar fyrir unglinga
Stóra spurningin fjallar líklega um hvaða gildi ferðir, eins og þær sem hér
er fjallað um, hafa fyrir unglinga. Svar við henni gefur okkur m.a. innsýn
í hvaða áhrif þær hafa á þá og hvers virði sú lífsreynsla sem fæst í
ferðunum er fyrir þá sem einstaklinga og hóp. Hér verður fyrst fjallað
stuttlega um vægi ferðalaganna í skólagöngu unglinganna og síðan verða
tekin fyrir nokkur þemu sem tengjast hópnum og einstaklingunum.
Vægi ferðanna í skólagöngunni
Reynt var að átta sig á hvaða vægi ferðalögin hafa í skólagöngu
nemendanna að þeirra eigin mati. Í viðtölunum voru ferðalögin og
tónlistarlífið í skólanum nefnd sem mikilvægir þættir í skólagöngunni:
Það eru náttúrulega þessar ferðir, það var frábært að fara í
þær. Og svo bara tónleikarnir sem voru haldnir og svona.
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Unglingur, sem er að ljúka grunnskóla, nefnir einnig tengsl sín við
starfsfólkið:
Bara frábært samband við alla sem vinna þarna... nokkurn
veginn. Bara alltaf verið svona... myndaði rosa sterk
sambönd við alla kennarana sem ég hef verið með og
gangaverði og bara gjörsamlega alla sem vinna þarna [...]
Pottþétt það. Það kemur strax upp í hugann.
Í huga þeirra sem rætt var við, skipa ferðalögin stóran sess í eigin
skólagöngu og tilfinningar úr þeim eru eftirminnilegar. Í viðtali sem tekið
var þremur árum eftir ferð segir einn drengurinn:
Það er sérstaklega þessi sko, þessi tilfinning þegar maður var
að klára. Hún lifir alveg sérstaklega sterkt, en annars er
þetta... ef maður hugsar útí sko skólann sem slíkan [...] þá
finnst mér samt einhvern veginn þetta [ferðalögin] standa
mér miklu nær jafnvel þó að það sé miklu lengra síðan þetta
gerðist... Þetta er án efa það allra jákvæðasta sem ég hef gert
í sambandi við skólann.
Þegar reynt var að ræða beint um gildi þeirrar reynslu sem
unglingarnir öðluðust í ferðunum eiga þau erfitt með að móta skoðanir
sínar, en segja til dæmis:
Ég hef bara ekki hugmynd sko, afrekaði náttúrlega að hjóla
allt sjálfur.
Ég held að það skipti ekki neinu máli, ég held bara að þetta
sé skemmtileg lífsreynsla.
Til að fá innsýn í gildi ferðanna þarf að fara „Krýsuvíkurleiðina“, eða
bakdyramegin að því. Reynt var að spyrja um þetta efni með ýmsum
hætti svo sem hvað það væri sem kæmi fyrst upp í hugann þegar
viðkomandi hugsaði um hálendisferðirnar. 18 ára drengur svarar:
Stína. (Hlátur) Nei ég veit það ekki, bara þetta var bara
einstök upplifun og bara svona fá að fara með nýju... Það var
svolítið öðruvísi sko.
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Hann lýsir því að ferðirnar séu einstök upplifun og annar unglingur
segist ekki hafa átt kost á að gera svona með öðrum:
Ég fer yfirleitt ekki í svona ferðir og mér finnst það rosalega
gaman, svona ferðir og réttarferðir og svona. Og fara með
einhverjum hóp að gista einhversstaðar... þú veist maður
gerir það ekkert svona sjálfur.
Athygli vekur einnig að hann nefnir ferðafulltrúann Kristínu. Þegar
nánar er spurt um það segir hann:
Þessar ferðir hefðu aldrei verið ef það hefði ekki verið fyrir
hana. [...] hún stendur á bak við þetta alveg sko... áhugi hennar
að fá að gera þetta alveg, maður fann það alveg bara. Það var
ekkert lítið og hún hafði svo gaman af þessu framan af...
Sem dæmi um þennan áhuga Kristínar nefnir hann hvatningu hennar í
ferðunum:
... ætli það hafi ekki verið í 9. bekkjarferðinni [...] annan
daginn að það var alveg svoleiðis viðurstyggilegt veður,
alveg vindur í andlitið og grenjandi rigning og hún var alltaf
einhvern veginn að reyna að peppa okkur upp: sko ef það
verður ekki gott veður þegar við komum yfir næsta háls þá ét
ég hattinn minn [...] og svo varð aldrei gott veður. Og hún
sagði að hún ætti engan hatt til þess að éta.
Hjá flestum koma fyrst upp í hugann minningar um hvað var gaman,
en einnig samvera stúlknanna:
Í Laugavegsgöngunni þá vorum við bara stelpur og
þekktumst það lítið að það var alltaf í grunnskólanum eða
yngri bekkjunum þá voru bara vinirnir saman og maður
þekkti ekkert hina, vissi ekki hverjir hinir í bekknum
[árganginum] voru. Þannig að í 9. bekk vorum við allar
saman og þá kynntumst við þannig. Það var dálítið gott fyrir
næstu árin, þessi þrjú þarna.
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Þessari stúlku fannst að grunnurinn að tengslum við hinar stúlkurnar í
árganginum hafi verið lagður í Laugavegsgöngunni.
Vægi ferðanna í huga barnanna er eðlilega mismikið en ljóst er að í huga
margra skipa þær mjög stórt hlutverk í skólagöngu þeirra í grunnskóla.
Ég – áhrifin á mig
Í upphafi verður hér gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningakönnun þar
sem spurt var hvort sjálfstraust nemendanna hafi aukist eftir ferðina. Sett
var fram fullyrðingin Sjálfstraust mitt hefur aukist eftir ferðina og gefnir
fjórir svarmöguleikar.
Tafla 9. Sjálfstraust mitt hefur aukist eftir ferðina
Mjög ósammála

7

Ósammála

34

Sammála

45

Mjög sammála

25

Um 63% svarenda eru sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu, en
37% mjög ósammála eða ósammála henni. Þegar litið er nánar á svörin og þau
skoðuð eftir kynjum og aldri kemur nokkuð önnur mynd í ljós. Á mynd 26 má
sjá að stúlkur taka síður afgerandi afstöðu en viðhorfið er svipað (62% stúlkna
og 64% drengja eru sammála eða mjög sammála).
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Mynd 26. Sjálfstraust mitt hefur aukist eftir ferðina, drengir og stúlkur.
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Þegar svör við þessari spurningu eru borin saman út frá bekkjum, eins
og gert er á mynd 27, kemur í ljós að unglingar í 8. bekk eru mest
sammála fullyrðingunni eða 75% þeirra, meðan nemendur í 9. og 10.
bekk skiptast í nokkuð jafn stóra hópa með og á móti fullyrðingunni.
Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist ferðin í 8. bekk hafa meiri
jákvæð áhrif á sjálfstraust að mati unglinganna.
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Mynd 27. Sjálfstraust mitt hefur aukist eftir ferðina, bekkir.

Tíu spurningar á listanum (nr. 24-33) voru byggðar á Sjálfsmatskvarða
Rósenbergs og voru þær notaður við að meta sjálfsmynd unglinganna.
Meðaltal sjálfsvirðingar unglinga fyrir og eftir ferð var eftirfarandi:
T afla 10. Skor unglinganna á Sjálfsmatskvarða Rósenbergs
Fyrir ferð

21,72

Eftir ferð

22,05

Eins og sjá má var gildið svipað fyrir og eftir ferð. Upphaflega stóð til
að láta unglingana svara spurningalistanum skömmu eftir ferð en það
tókst ekki og liðu um sex vikur frá því nemendur komu úr ferðinni þar til
spurningalistinn var lagður fyrir. Því má segja að þó svo að breyting hafi
komið fram sé ómögulegt að fullyrða nokkuð um tengsl sjálfsmats og
ferðalaganna.
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Mynd 28. Dreifing svara á Sjálfsmatskarða Rósenbergs, fyrir og eftir ferð.

Kvarðanum var skipt í sex flokka og athugað hve margir unglingar
væru í hverjum flokki. Á mynd 28 má sjá hve margir nemendur eru á
ákveðnu stigabili. Hér má sjá að hæpið er að bera saman, en 138 svara
fyrir ferð en 117 eftir ferð.
Áhugavert er að bera skor þeirra unglinga í Smáraskóla sem svöruðu
listanum við skor annarra unglinga. Í rannsókn sem gerð var meðal
nemenda í Kvennaskólanum árið 2010 í þeim tilgangi að kanna
sjálfsmynd þeirra og meta gagnsemi fræðslu um sjálfsmynd leiddi í ljós
að meðaltal sjálfsvirðingar var um 21 stig, sem talið var innan eðlilegra
marka (Arna Garðarsdóttir og Margrét Malena Magnúsdóttir 2010:iv). Í
rannsókn frá 2007 sem náði til 197 nemenda í 10. bekkjum á Norðurlandi
eystra var meðaltalið 20,77 (Jóhanna Bergsdóttir 2007:19). Meðaltal
sjálfsvirðingar hjá unglingum Smáraskóla var 21,72 fyrir ferð og 22,05
eftir ferð, sem er ívið hærra en í fyrrgreindum rannsóknum.
Ýmsar fleiri spurningar tengdust sjálfsmati (sp. 9, 10, 11, 12, 13, 22 ).
Þar má sjá að breytingar á þessu tímabili eru ekki miklar.
Spurningakönnunin benti til þess að ferðirnar hefðu jákvæð áhrif á
einstaklingana en erfitt reyndist að lesa hvernig breytingar um væri að
ræða úr megindlegu gögnunum. Því er leitað í viðtölin og önnur eigindleg
gögn til að draga fram þá merkingu sem ferðirnar hafa fyrir
einstaklingana.
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Mynd 29. Ég hef gott sjálfstraust, fyrir og eftir ferð
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Mér finnst spennandi að takast á við erfið verkefni, fyrir ferð
Mér finnst spennandi að takast á við erfið verkefni, eftir ferð
Mynd 30. Mér finnst spennandi að takast á við erfið verkefni, fyrir og eftir ferð.

Nokkuð fleiri eru tilbúnir til að takast á við erfið verkefni eftir ferð
eins og sjá má á mynd 30.
Stúlka í 8. bekk lýsir þeim áhrifum sem ferðin hafði á hana með
þessum orðum:
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Já það... það var bara ég trúði meira á mig. Ég trúði að ég
gæti klárað það sem mig myndi langa til að klára og ef ég
ætlaði mér það, þá gat ég það og það gerðist í ferðinni. Mig
langaði og ég ætlaði og ég kláraði þannig það var mjög
mikið þannig örugglega hjá flestum, en það var mikið
þannig hjá mér. Af því að ég var hrædd um, náttúrulega á
tímabili, að ég myndi ekki geta klárað, svo náði ég af því ég
ætlaði og þá var ég mjög ánægð.
Með því að fara endurtekið í ferðir öðlast unglingarnir meiri trú á
sjálfa sig og þeir telja að ferðirnar þroski sig líkamlega og andlega:
Þetta styrkir mann svo mikið bæði líkamlega og andlega og
já, bara, maður bara svona lærir að treysta bæði sjálfum sér
og líka á aðra eins og að fá styrk frá öðrum en treysta líka.
Ef ég kemst ekki upp þessa brekku þá gerir það enginn fyrir
mig. Það er enginn að fara að fljúga með mig heim. Ég verð
bara að gera þetta sjálf og hérna bara, já, eins og hún sagði,
þroskar mann rosalega og gefur manni bara fallega og góða
reynslu. Maður mælir með þessu fyrir alla.
Hér nefnir stúlka í 10. bekk nokkur atriði sem sjá má víðar; að treysta
á sjálfan sig og veita öðrum styrk. Ýmis önnur persónuleg atriði eru nefnd
eins og að ferðirnar veiti manni „tilfinningalega útrás [...] ef manni liði
illa yfir einhverju og ef þetta var erfitt þá hjólaði maður það bara af sér“.
Sum nefna einnig að þau verði „einhvernvegin reynslumeiri“ og fái
víðari sýn því að þau hafi búið við fábrotnari aðstæður til fjalla en þau eru
vön úr daglegu lífi:
Ég hef miklu víðtækari sýn, þú veist á bara Ísland og bara
allt. Sumir eins og kannski í útlöndum bara taka Afríku [...]
þau hafa ekki rennandi vatn og ekkert klósett. Þegar maður
hefur prufað þetta [...] ókei, ég veit að [...] þú finnur ekkert
hvernig er að búa í Afríku, skilurðu. En þú í alvörunni kemst
að því hvað þú hefur það gott og þetta er rosalega gaman.
Bæði drengir og stúlkur segja að þau græði líka líkamlega á þessu:
Já, ég fékk alveg mikla vöðva eftir þetta.
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... ég fékk bara meira þol eða eitthvað.
Líka að þola kulda.
Unglingarnir tala um að þau séu stolt af því sem þau hafa afrekað og
einnig að það sé gaman að segja öðrum frá því:
Ég var mjög stolt... við vorum líka mjög þreyttar, nýbúnar að
ganga yfir stóra á og vorum blautar og þreyttar og auðvitað
meiri hlutinn af okkur mjög sveittar. Við vorum ekki búnar
að fara í bað í þrjá eða fjóra daga en við vorum allar mjög
stoltar af okkur.
Í rýnihóp kennara voru einnig rifjaðar upp sögur af sætum sigrum og
stoltum unglingum sem náðu að klára eftir mikið erfiði.
Ég labbaði með stelpu þarna á Laugaveginum í hittifyrra
sem átti mjög erfitt og við urðum eiginlega að draga hana
upp allar brekkurnar og ýta henni niður. En gleðin þegar...
við áttum bara eftir að fara niður í Þórsmörkina. Allir farnir
á undan okkur, við vorum bara tvær eftir. Og svo lölluðum
við bara svona í spjalli og allar stelpurnar klöppuðu fyrir
okkur þegar við birtumst og það var... ég varð bara klökk,
það var svo frábært. Þær fögnuðu henni, hún var sko búin að
komast alla leið frá Landmannalaugum í Þórsmörk.
Við – áhrifin á hópinn
Í þessari umfjöllun um áhrif ferðanna á hópinn er byrjað á því að skoða
megindlegu gögnin en síðan er unglingunum sjálfum gefið orðið. Í
spurningakönnuninni voru fimm spurningar þar sem unglingar lögðu mat
á áhrif ferðarinnar annars vegar á samskipti og hins vegar á vináttu.
Samskipti – spurningakönnun
Spurt var um samskipti við aðra nemendur og hvernig svarendur telji sig
vera í mannlegum samskiptum. Á mynd 31 kemur fram að ¾ nemenda er
sammála því að þeir eigi auðveldara með samskipti við aðra nemendur
eftir ferð.
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43. Ég á auðveldara með samskipti við nemendur eftir ferð
Mynd 31. Ég á auðveldara með samskipti við nemendur eftir ferð.

Á mynd 32 má sjá að um 2/3 nemenda telja sig vera betri í
mannlegum samskiptum eftir ferð.
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38. Ég er betri í mannlegum samskiptum
Mynd 32. Ég er betri í mannlegum samskiptum eftir ferð.
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Vinátta – spurningakönnun
Þrjár spurningar tengdust vináttu, en þær snerust um hvort nemendur
hefðu orðið betri vinir, vináttan versnað eða þeir eignast nýja vini.
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42. Í ferðinni versnaði vinátta okkar nemenda

Mynd 33. Í ferðinni versnaði vinátta okkar nemenda.
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44. Í ferðinni urðum við nemendur betri vinir
Mynd 34. Í ferðinni urðum við nemendur betri vinir.
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45. Eftir ferðina þá hef ég eignast nýja vini
Mynd 35. Eftir ferðina þá hef ég eignast nýja vini.

Ljóst má vera að mikill meirihluti unglinganna telur að þátttaka í
ferðunum geri það að verkum að vinátta þeirra verði betri og um sex af
hverjum tíu telur sig hafa eignast nýja vini eftir ferðirnar. Á
unglingsárunum er mjög mikilvægt að eiga vini og það er jákvætt að
vináttan styrkist með þátttöku í ferðunum.
Tengsl á milli unglinganna
Í viðtölunum við unglingana var fjallað um hópinn út frá hugtökum eins
og samskipti, vinátta, tengsl, hegðun, framkoma, viðmót og viðhorf.
Þegar unglingarnar ræða um hópinn er það oft úr frá sjónarhólnum
„strákar / stelpur“ og „bekkirnir“. Þrátt fyrir að hafa sum hver verið
saman í skóla frá sex ára aldri þekkja þau krakkana í „hinum bekknum“
ekki vel. Í ferðunum kynnast þau betur þvert á bekkina. Eins og fram
hefur komið nefna stúlkurnar þennan þátt sérstaklega og þar hefur
Laugavegsgangan í 8. bekk ákveðna sérstöðu:
Það var mjög öðruvísi, það var náttúrulega af því við vorum
bara stelpur eiginlega fyrir utan [kennari] en þá náttúrulega
hegðuðum við okkur allt öðruvísi af því við vorum bara
stelpur og gátum talað saman í staðinn fyrir að vera þú veist
með fullt af öðrum krökkum og þá eru náttúrulega mikil læti.
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Af þessum orðum má draga þá ályktun að „læti“ séu hugsanlega af
völdum strákanna eða þeirrar togstreitu sem skapast getur á milli stráka
og stelpna. Kynjaskipt ferðalög taka ekki á þessari togstreitu á milli
kynjanna, en þau gefa svigrúm til að þroska tengsl, einkum á milli
stúlknanna. Einnig virðist að með auknum þroska og tækifærum á að vera
saman verði sambúð kynjanna betri. Þau verða „betri hvert við annað“
eins og ein stúlka orðaði það:
... það er náttúrulega búið að vera í gegnum öll árin...
strákarnir voru alltaf geðveikt leiðinlegir og sumt var óvart
og svona. En svo bara ég veit ekki, [í ferðinni] voru bara
allir rólegir og vinir bara.
Samt metur hún það svo að skemmtilegast sé að vera með stelpunum:
Það er náttúrulega alltaf skemmtilegast þegar maður er bara
með stelpum. Af því að þá getum við verið svo mikið bara
við, erum ekki bara hálfvitar...
Sumir eru mjög afdráttarlausir í skoðunum sínum eins og sést á
lýsingu unglings í spurningakönnun á því hverju jafnaldrar hans geta átt
von á í ferð:
Þetta er frábær ferð og ekki hugsa ykkur um því þetta er frábær
reynsla, allir verða betri vinir og enginn að hugsa um útlitið.
Annað sjónarhorn á vináttuna sem rætt var er það að eignast fleiri vini
eða þekkja betur þá sem maður þekkti fyrir. Sumir voru mest með vinum
sínum eða ferðuðust mest með sama hópnum (t.d. alltaf fremst eða
aftast). Aðrir voru á því að þeir eignuðust nýja vini:
Mér fannst ég kynnast þeim mun meira, þeim sem ég þekkti
ekki.
Reynt var að átta sig á því hvort breyting á samskiptum eða vináttu
hefði skilað sér þegar heim var komið, t.d. í samskiptum í bekknum.
Sumum finnst ferðin engu hafa breytt, en aðrir eru ekki vissir:
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Ekki eins mikil áhrif þegar við komum heim en hefur samt
áhrif, fólk skilur meira hvað manni finnst og hvað manni
líkar og hvað manni líkar ekki. Maður þekkir fólk meira
persónulega þú veist, já, og hvað manni líkar og hvað manni
líkar ekki og hvað manni finnst erfitt.
Svo virðist sem að í ferðunum geti unglingarnir meira verið þeir sjálfir
og birtist það m.a. í samskiptum við strákana þegar heim er komið:
Maður skilur fólk meira. Eins og í okkar bekk þá er maður
kannski ekki endilega að tala við strákana alveg eins og í
ferðinni og sagði bara hvað sem er en svo er maður bara...
einbeita sér að náminu...
Já eða þetta þú veist þetta er svona... þegar þú kemur heim
þá eru allir að tala um þetta og síðan bara þá líður vika og þá
er þetta bara gleymt. [...] En samt þú veist, ekki gleymt en...
já, manstu á Laugaveginum hjólaferðin... Já, þá byrjar maður
að tala um þetta eða þú veist þetta kemur í skömmtum. Þetta
er ekkert bara allan tímann.
Margir unglingar segja að vináttan hafi eflst og tengsl við hina
krakkana í árganginum orðið meiri. Þeir eiga þó stundum erfitt með sjá
þessa breytingu og lýsa henni.
Andrúmsloftið sem myndast í ferðunum einkennist bæði af ákveðinni
samkennd og stuðningi, sem verður bæði meðal unglinganna og vegna
hvatningar kennara. Þó verður einnig til samkeppni og kapp, einkum hjá
strákunum:
... en þetta var aldrei sko brjáluð samkeppni, eða jú það var
nú þarna síðasta daginn í 9. bekkjar ferðinni. Þá vorum við
held ég fjórir sem vorum þarna fyrstir og við vorum farnir að
finna að þetta var að verða búið. Þá var sko spítt í, það var
líka mjög gaman.
Tengsl við kennara
Það vakti athygli rannsakanda að þegar á heildina var litið voru samskipti
í ferðunum á milli kennara og unglinga mjög góð, unglingarnir fóru að

190

fyrirmælum og góður andi ríkti. Fylgst var með allri hjólaferð 9. bekkjar
haustið 2007, sem var að mörgu leyti mjög erfiður hópur. Hegðunar- og
agavandamál höfðu fylgt ákveðnum einstaklingum í árganginum í mörg
ár. Rík áhersla var lögð á að þessir einstaklingar færu með í ferðina, ólíkt
starfsháttum í mörgum skólum þar sem ólátabelgirnir eru skildir eftir
heima. Í Smáraskóla er litið á ferðirnar sem tækifæri til að vinna með
þessa einstaklinga. Þessir starfshættir eru ekki óumdeildir því að hættan
er sú að fórnarlömb þessara einstaklinga vilji ekki koma með í ferðirnar. Í
viðtölunum sem tekin voru þremur árum eftir þessa ferð kom fram það
sjónarmið að kannski hefðu einhverjir ekki komið í 9. bekkjar ferðina
vegna þess að allir máttu fara með. Í samtali við nemanda sem var í
ferðinni kom fram að hann hefði skráð sig eingöngu vegna þess að hann
hélt að „þeir“ færu ekki. Hann ætlaði að hætta við en móðir hans hvatti
hann til að fara.
Skýr verkaskipting er á milli kennara og gott vinnulag er í ferðunum.
Það skapar hinn ytri ramma og tryggir öryggi og vellíðan. Tengsl við
nemendur eru þó sköpuð með persónulegri hætti. Hrós er mikið notað til
að hvetja unglingana áfram og þeim er þakkað fyrir góða frammistöðu.
Gerð er krafa um kurteisi og að ferðafélagarnir sýni hver öðrum virðingu,
en umfram allt á að vera gaman; það er hlegið og lífsins notið saman. Á
meðvitaðan hátt gefa kennararnir unglingunum svigrúm til að vera
saman, einkum á kvöldin í 9. og 10. bekkjar ferðunum.
Fyrir kennarana er mikilvægt að nýta ferðirnar til að skapa tengsl við
unglingana. En hvernig finnst unglingunum hegðun, viðmót og framkoma
kennaranna vera?
Flestir eru ánægðir með samskipti sín við kennarana „þeir voru
náttúrulega bara að gera sína vinnu og gera vel og voru ekkert leiðinlegir“
og öðrum finnst að þeir séu „náttúrulega ekki að kenna okkur, við eigum
ekki að haga okkur eða þú veist svona“.
Athygli vekur að sumum kennurum tekst vel að nýta ferðirnar til að ná
tengslum við unglingana og þeir eru títtnefndir í viðtölunum. Svo virðist
sem margir viðmælendur upplifi ekki að þeir séu að spjalla við kennara
þegar þeir eru í skólanum, samskipti við þá sé af öðrum toga. Unglingar
verja miklum tíma í skólanum og eiga mikil samskipti við kennarana í
kennslustundum og fyrir utan þær. Upplifa sumir nemendur e.t.v. að
kennarar séu meira að tala til þeirra en við þá:
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Nei... þau voru dálítið öðruvísi sko... eða þú veist. Nei, þau
voru bara, talaði bara eitthvað meira saman sko. Þú veist,
maður stoppar ekkert og spjallar eitthvað í skólanum.
Og umræðuefni var líka annað:
Mér fannst þau samt kannski verða svolítið skemmtilegri við
að komast uppá hálendið... kannski aðeins opnari og meira
svona til í að spjalla við mann um kannski ekki jafn
skólastofutengda hluti.
Í ferðunum er reynt að hafa umsjónarkennara nemenda með því hann
þekkir nemendur vel og fær þar möguleika á að styrkja tengsl sín við þá. Í
viðtölunum kemur fram ánægja unglinganna með þá og þeir nota
samlíkingu við fjölskylduna:
....alveg þekki hann bara eins og svona fjölskylduvinur eftir
þessa ferð, sem er einhvern veginn svona skrítið.
Mér finnst þeir miklu heimilislegri og manni finnst maður vera
meira einn af fjölskyldunni heldur en einn af nemendunum.
Þetta er bara meira eins og allir séu fjölskylda heldur en að þú
veist, þú átt að gera þetta og ef maður getur ekki eitthvað það er
reynt að peppa mann upp í það og gefa manni... hrósa manni.
Þessar lýsingar eiga ekki bara við umsjónarkennarana:
Kennararnir voru þarna meira eins og vinir manns, svona
með manni í ferðinni, heldur en þegar þeir eru að kenna
manni eitthvað í skólanum.
Nokkrum sinnum tala unglingarnir um það að þeir sjái kennarana sína
í nýju eða öðru ljósi:
Maður sá hana einhvern veginn svona í öðru ljósi skilur þú,
ekki bara jæja krakkar takið þið nú upp samfélagsfræðibækurnar.
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Í viðtali, sem tekið var þremur árum eftir ferð, setur unglingurinn það
að kynnast kennaranum frá annarri hlið í víðara samhengi:
Og nú maður kynnist þeim náttúrulega frá annarri hlið en maður
sér í skólanum og [...] tengist þeim þannig séð og þá breytist
skólinn alveg pottþétt. Ef maður er í skólanum í tíu ár með sama
kennarann og gerir aldrei neitt annað með honum en að vera í
skólanum þá hlýtur maður að þekkja hann bara sem kennarann
sinn. En ef maður gerir eitthvað með honum, ekki einn heldur
með bekknum, segjum að fara með kennaranum í bíó eða
eitthvað svoleiðis, þá kynnistu honum allt öðruvísi. Þá klárlega
gerir það bara samskiptin og kennsluaðferðir og allt saman miklu
frjálslegra og skemmtilegra.
Á sama hátt og kennurum finnst að þeir geti betur náð til nemenda
sinna eftir ferðirnar telja nemendur þeirra það einnig:
Maður náttúrulega bara lærði á kennarann sinn, lærði hvar
þolmörkin eru og hvernig maður á að nálgast þau.
Að ferðunum koma einnig hjólaviðgerðamaður og björgunarsveitar-maður.
Þessir aðilar eru góðar fyrirmyndir fyrir krakkana og samskipti við þá eru þeim
minnisstæð. Þeir skapa ákveðið öryggi en eru líka mjög duglegir:
Og rosa skemmtilegur karl sko og við alveg þekktum hann.
Svo náttúrulega hjólagaurinn hann náttúrulega hjólaði
brekkurnar alltaf bara... fór alltaf niður og upp og niður og
upp meðan hann þú veist... meðan maður var ennþá bara að
hjóla upp.
Ýmiskonar hrós og hvatning er einkennandi í fari kennaranna.
Mörgum unglingum er þessi hvatning mjög mikilvæg:
Ég lagðist niður út af því ég gafst upp út af því ég var með
asma þarna og lagðist í jörðina og gat ekki meir. Rútan var
aðeins eftir á þarna annan daginn og hún sagði bara, þú getur
ekkert beðið hér eftir að rútan kemur... og þú getur alveg
hjólað, þú getur hjólað og peppaði mig alveg upp og þá stóð
ég upp og hjólaði bara, áfram bara, hún var rosa dugleg sko.
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Samskipti og hópaþróun
Sumir unglingar nefna sorg eða söknuð að ferð lokinni. Þennan söknuð
má tengja við þá hópaþróun sem á sér stað í ferðunum. Unglingarnir nota
orðalag eins og að „hópurinn þjappast“, eða „kynnast hinum bekknum
betur“. Hér má greina tengsl við stigin í kenningu Tuckmans um
mótunarstigið, ágreiningsstigið, umræðustigið,
árangursstigið og
lúkningu (sjá nánar í kafla 2.8.2.1).
Að kynnast betur og sjá hvert annað að sumu leyti í nýju ljósi tilheyrir
umræðustiginu. Mikilvægur þáttur árangursstigs Tuckmans er stolt af
árangri hópsins og sér sjálfum. Mjög víða í gögnunum kemur fram
umræða um stolt. Í spurningakönnun sem lögð var fyrir í öllum bekkjum
eftir ferð kemur m.a. fram þegar spurt er um hverju nemendur megi eiga
von á í svona ferð:125
Við það að fara í ferðina efldist samstaðan meðal
nemendanna og ég kynntist betur góðum vinum sem ekki
voru jafn góðir vinir fyrir ferðina. Ég var sjálfstraustari í
kringum samnemendur mína og fannst auðveldara að segja
skoðanir mínar. Mér fannst eins og að ég væri ekki lengur
ósýnileg fyrir sumum. Fyrsti dagurinn er alltaf erfiður en
þegar þú ert kominn í skálann gleymirðu alveg hvað er erfitt
að labba og verður frekar ánægður með hverju þú hefur
áorkað. Næsti dagur er bara skemmtilegur þá labba allir
saman nema ólympíuleikagerpin sem hlaupa þetta... djók. Í
heildina litið var þetta ein skemmtilegasta upplifun sem ég
hef gengið í gegnum. Mér finnst ég betri og sterkari eftir
ferðina. Svo kannski þegar ég verð stærri þá get ég sagt
börnum mínum full af stolti „ég labbaði Laugaveginn“ þessi
lífsreynsla er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma.
Sorgin og söknuðurinn tengist því að samverunni er að ljúka og þó svo
að við taki samvera í skólanum er þessi hópur að „deyja“ eins og það er
stundum orðað í hópafræðunum. Mikilvægt er að taka á þessum
tilfinningum, m.a. með því að gefa unglingunum kost á að tjá sig um þær,
125

Spurningin var: Í öðrum skóla stendur til að fara í eins ferð og farnar eru í
Smáraskóla. Jafnaldrar þínir vilja vita út í hvað þau eru að fara. Getur þú lýst því
hverju þau eiga von á?
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en einnig með því að leyfa þeim að þakka fyrir sig og kveðja. Það er gert
í ferðunum með ýmsum hætti eins og fram kemur í máli Kristínar:
Ég hef í rútunni á leiðinni heim stundum látið þau segja mér
ef einhver hefur... ég hef líka gert það í skálanum... þá segi
ég svona: Ef einhver hefur gert eitthvað fyrir ykkur þá eigið
þið að segja honum frá því. Einhver beið á meðan það þurfti
að reima, einhver gaf mér vatn þegar ég var búinn með
vatnið. Eitthvað svona. Og þá fengu þau auka lummu eða
eitthvað fyrir það. Sá sem að gerði þetta skilurðu? [...] Og í
rútunni, ég hef líka gert þetta í rútunni á leiðinni heim, þá
hef ég gengið aftur í rútuna og skrifað niður svona atvik;
Palli segir að Stjáni hafi verið ógeðslega góður við mig
þegar ég var þreyttur í brekkunni eða eitthvað svona. Og þá
segi ég það í míkrófóninn og þá fær sá sem reyndist honum
svona smáklapp fyrir það. [...] Ég þá fer í allar rúturnar og
segi að þau verði að þakka öllu fullorðna fólkinu fyrir sig
þegar þau koma í bæinn. Ég segi: Ég veit það er svona
þakklæti inni í ykkur og ég ætla bara að kenna ykkur að
koma því frá ykkur. Og hérna, þau gera það. Taka í höndina
á öllum og segja takk fyrir mig.
Samantekt um áhrifin á „ég“ og „við“
Eins og áður hefur komið fram hef ég sem rannsakandi mikinn áhuga á
því sem nefnt er á ensku „personal and social development“ og fjallar um
það að efla einstaklinga og auka félags- eða samskiptafærni þeirra og
stuðla þannig að sterkari hóptengslum.
Í þessum hluta niðurstaðna fjalla ég um þessi atriði undir hugtökunum
„ég og við“. Gögnin um áhrif á einstaklinga reyndust ekki gefa ótvíræða
mynd af einstaklingsbundnum áhrifum, s.s. á sjálfstraust og sjálfsmat.
Það stafar m.a. af því að ekki var hægt að gera mælingu á sjálfsmati stuttu
eftir ferðina og að mælingin fyrir og eftir tekur ekki til fyllilega sömu
einstaklinga. Gögnin, einkum viðtölin, gefa þó nokkra vísbendingu um að
einhver hluti hópsins telji ferðirnar hafa jákvæð áhrif á sjálfstraust sitt.
Gögnin eru hins vegar sterkari hvað varðar hóptengsl, og ýmislegt
bendir til þess að ferðalögin hafi veruleg áhrif á vináttu og styrki tengslin
á milli þátttakenda.
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Hvaða þættir hafa áhrif?
Greiningin á gildi reynslunnar fyrir unglinginn er mikilvæg til að átta sig
á því hvaða þættir skipta máli og hafa áhrif að þeirra mati. Fyrir fagfólk
skiptir miklu máli að finna út hvaða þættir í ferðalögunum eru
mikilvægastir, bæði til að geta þróað ferðirnar og staðið vörð um það sem
ekki má breyta. Til að mynda má spyrja hvort það sé ekki sambærilegt að
fara í hjólaferð í Heiðmörk eða um Fjallabak.
Í þessum kafla verður reynt að draga saman hvaða þætti þeir unglingar
sem rætt var við telja mikilvæga. Í upphafi verður litið á samþætt
sjónarmið:
Ef þetta væri bara ég og ef það væru margir ég að fara í
ferðalag þá væri það, þá væri það góður göngutúr, góður
matur um kvöldið og kannski örlítið í tána svona og sungið
og gaman. Og svo vakna eldsnemma næsta morgun og
haldið áfram. Það þætti mér ofboðslega gaman.
Þetta spilar náttúrulega allt inní, veðrið, skap, andrúmsloftið
og stemmingin, bara þú veist. Viðmót annarra, þetta spilar
allt inní.
Hér eru það tveir drengir sem hafa orðið. Fyrri lýsingin er eins og úr
góðri ferðafélagsferð, eða göngum, en svipar um margt til ferðanna þeirra
(fyrir utan að fá sér „í tána“). Uppskriftin er í raun hefðbundin, enda
sækir starfsfólk Smáraskóla vinnulag og fyrirmynd til almennra ferða um
hálendið.
Í síðara dæminu eru nefndir margir þeir lykilþættir sem eru
áhrifavaldar:
Veður og náttúra: Hið ytra umhverfi, maskínan eins og Kristín
kallar það.
Skap, andrúmsloft, stemming og viðmót: Mótað af hinu innra, því
sem við sem einstaklingar, hvort sem við erum kennarar eða nemendur,
komum með til leiks. Þessi hugtök er auðvelt að tengja við þá kennslu- og
uppeldisfræði sem unnið er eftir og mótast af kennurum og þátttakendum.
Ef haldið er áfram að leika sér með þessa nálgun og rýnt í viðtölin má
sjá ýmsa þræði sem hinn ytri og innri veruleiki eru ofnir úr.
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Veðrið og náttúran
Á fjöllum er allra veðra von, allt árið. Í hálendisferðunum hafa enda bæði
verið skin og skúrir:
Við lentum náttúrulega á góðu verðri. Það gerði ferðina
náttúrlega mun skemmtilegri. Það hefði ekki verið gaman að
hjóla þarna í snjókomu og rigningu sko...
Aðrir unglingar nefna hið andstæða og að „viðurstyggilegt“ veður
skapi einnig minnisstæða reynslu.
Í viðtölum við 10. bekkinga voru þeir beðnir að velja eina til tvær
myndir, af þeim 27-28 sem þeir tóku, sem lýstu ferðinni vel. Sumar
myndir sem teknar voru inni (alls 15) voru of dökkar til að hægt væri að
framkalla þær. Myndefnið hjá unglingunum var fjölbreytt og voru þær
efnisgreindar í anda Sharples (Silverman, 2005:163) til að átta sig með
mjög einföldum hætti á efni þeirra. Mynd gat lent í tveimur flokkum.
Tafla 11. Efnisgreining ljósmynda nemenda
Viðtal við

Mynd í/af skála

Mynd í
rútu

Mynd með
eða af fólki

Landslagsmyndir

Dreng

5

0

11

14

Tvær stúlkur

2 (+4 á pizzastað)

1

19

7

Tvær stúlkur

3 (+1 á pizzastað)

9

23

10

Þrjár stúlkur

17

3

22

4

Samtals

27 (+5 á pizzastað)

13

75

35

Það kom rannsakanda nokkuð á óvart hve margar myndir voru teknar
af landslagi og náttúru og þegar unglingarnir röktu ferðasögu sína út frá
myndunum sögðu sumir frá náttúrunni (fallegt, hrikalegt, o.fl. ) á meðan
aðrir voru fyrst og fremst uppteknir af að segja frá atburðum og
framvindu ferðarinnar. Drengurinn sem rætt var við tók margar
landslagsmyndir (14) en stúlknatríóið tók fáar (4). Hjá þessum
einstaklingum snýst dæmið við varðandi myndir inni í skálum,
drengurinn tók fimm en stúlkurnar þrjár alls 17 myndir.
Þáttur náttúrunnar í upplifun unglinganna skipar misstórt hlutverk.
Veðrið er umfjöllunarefnið hjá öllum en það, t.d. hvort það er sól, regn
eða vindur, hefur mikil áhrif á framgang ferðarinnar og upplifun þeirra.
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Landslagið sem slíkt fær ef til vill minna vægi í myndatökunni en það
myndi gera hjá eldri ferðamönnum.
Útsýni og náttúra hefur eigi að síður áhrif:

Mynd 36. Horfa á klettana og hjóla, það var svo flott.

Mér fannst þetta ógeðslega gaman að fara hérna. Horfa á
klettana og hjóla, það var svo flott. [Einhyrningur]. Já svo
voru svo margir hrædd[ir] að fara þessa brekku, það er svo
mikið af steinum og það er svo hættulegt... og þetta var svo
gaman eitthvað.
Þegar viðtöl við nemendur í 8. og 9. bekk eru skoðuð má sjá að þau
verða, sum hver, fyrir sterkum áhrifum frá náttúrunni:
En þegar við sáum [fyrir þoku] þá var alveg ótrúlega fallegt og
þú veist... samt fannst mér fallegast þegar við löbbuðum inní
Þórsmörk í trén. Mér fannst það bara ofsalega flott að sjá þú veist
þegar maður kom út úr rjóðrinu og sá húsið litla og fjöllin á bak
við og eitthvað. Mér fannst það bara ótrúlega flott og sandurinn
líka, þetta var bara eins og eyðimörk einhversstaðar þú veist Lord
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of the Rings eða eitthvað. Þetta var bara ekkert smá skrítið.
Maður vissi ekkert að þetta væri til.
Himinninn var alltaf svo fallegur en svo var þar sem við
stoppuðum, það var rosalega fyndið að ef ég horfði vinstra
megin við mig þá voru fjöllin öll svona grá og oddbeittir
tindar og það var allt svona skuggalegt eitthvað en ef ég
horfði hægra megin þá var allt grænt með svona mosa niður
fjallið og það var allt svona rosalega skærgrænt eins og á
myndunum og þetta var svona eins og sitthvor hlutinn.
Svona gott og vont hérna.
Það sem mér fannst langbest það var loftið, það var svo
mikið súrefni og svona eins og þegar sólin kom og allir voru
svona geðveikt að anda og svona. Og ég elska þegar það
kemur svona eggjalykt, svona gufur eða gufa. Æ, það er
eins og það sé verið að sjóða egg. Ég elska það!
Það eina sem mér fannst skítslæmt er að það voru ský yfir
eina fjallinu sem mig langaði að skoða á leiðinni. Ég man
ekki hvað það heitir, það er beint á móti Álftavatni og séð frá
skálanum og það er alveg eins og píramídi í laginu. Ég
horfði svo ógeðslega lengi á það þegar ég var að bíða eftir
ykkur á Laugaveginum. Það var ógeðslega flott.
Við gengum að söndunum. Það er örugglega ljótasta sem
margir hafa séð af því að það eru bara sandar. Það eru bara
svona hólar. Maður labbar bara endalaust í einhverjum
söndum og það er engin breyting. Síðan eins og þegar maður
er búinn að vera að labba og þriðja deginum já, það var
annan daginn sem við löbbuðum yfir sandana. Þriðja
deginum þegar við vorum ekki ennþá að labba sandana
heldur vorum komnar í aðeins meiri gróður þá var það mjög
flott. Eða það fallegasta í ferðinni var þegar við löbbuðum
frá seinustu ánni og að Þórsmörk. Þá var náttúrulega bara
toppurinn [viðmælandi og spyrill flissa bæði] af því það var
bara of fallegt þar nánast.
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Sum börnin njóta meira náttúru og útsýnis á göngu á Laugaveginum,
en hjólandi að Fjallabaki, vegna þess að hjólreiðarnar krefjast mikillar
einbeitingar:
Náttúrulega mjög flott það sem ég sá út af því að ég var svo
mikið alltaf að horfa niður á stíginn þannig að ég sá ekkert
allt eitthvað þarna.
Aðrir tala þó um að betra sé að hjóla því þá „maður er náttúrulega fljótari
að hjóla og þú veist þá nær maður líka að skoða meira á skemmri tíma.“
Unglingarnir nota misfjölbreytt orðalag til að lýsa náttúrunni en innan
um einfalt orðalag leynist oft mikilvægur kjarni eins og hjá dreng sem
kunni að meta þá kyrrð sem hann finnur í náttúrunni:
Það var náttúrulega allt fullt af vötnum þarna og síðan voru
sumar alveg svakalega brattar brekkur þarna, upp og niður.
Og síðan var allt svæðið svo opið maður sá allt. [...] Það er
bara eins og rólegt og þú veist það er ekkert annað að gerast
náttúrulega. Þú ert bara að hjóla.
Landslagið er einnig fjölbreytt:
Rosalega flott sko og líka það er svo... munurinn á því við
hjóluðum kannski einn kílómeter þar sem var bara sandur
svo allt í einu komum við þar sem voru fjöll og gras og
ekkert pláss kannski... svo hjóluðum við áfram þá kom fullt
af ám og þú veist kindur og eitthvað svona...
Í viðtölum sem tekin voru við unglingana þremur árum seinna er sýn
þeirra á náttúruna ennþá sterk. Áhugavert er að velta fyrir sér hvort þessi
upplifun þeirra af náttúrunni, sem hjá mörgum virðist hafa verið svo
sterk, geri þau að ötulum baráttumönnum fyrir náttúruvernd. Í
rannsókninni var það ekki skoðað en að fyrra bragði tengdu tveir
unglingar umræðuna um náttúruna við umhverfisverndarmál:
Já, ég er nú ekkert náttúrubarn, ég er nú ekkert einhver
náttúruunnandi, ég er ekkert í Saving Iceland að hlekkja mig
við vinnuvélar og eitthvað svona en mér þykir alveg vænt
um Ísland og náttúruna og allt það og ég vil ekki að hún
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spillist og það bara... stundum var þetta bara sandur og svo
var þetta alveg bara geggjað þegar það var gott veður og sól
og maður var að labba eða hjóla einhvers staðar uppi á
fjöllum, þetta var bara geðveikt sko.
Rannsóknir sem fjalla um umhverfisvitund og útinám gefa til kynna
að þrátt fyrir mikil kynni af náttúrunni hafi það ekki sjálfkrafa þau áhrif
að þátttakendur vilji vernda hana (sjá kafla 2.3 um rannsóknir).
Saman allan sólarhringinn
Í hálendisferðunum gista nemendur í 10. bekk eina nótt, nemendur í 9.
bekk í tvær nætur og nemendur 8. bekkjar í þrjár nætur. Samveran í
skálunum er unglingunum mjög minnisverð og lengd samverunnar skapar
ákveðna samkennd. Að vakna, borða og vera saman allan daginn; og
þurfa að deila aðstæðum sínum í blíðu og stríðu:
Það getur verið að maður sé svona... þrjá, fjóra eða jafnvel
tvo daga allan daginn saman með þeim. Annars er maður
bara hálfan daginn og sér kannski einhver þeirra bara eftir
skóla eða einstaka sinnum. [...] Já ég held sko, meiri
samheldni, maður var náttúrulega með þeim allan daginn
þannig að svona, þú veist.
Erfitt er að fela sig og vera annar en þú sjálfur og það getur jafnvel í
einhverjum tilvikum farið svo að slíkar aðstæður skapi svo mikið óöryggi
að einstaklingnum líði illa, en við slíku þarf að sjálfsögðu að bregðast.
Skálavörður í einum fjallaskála, sem hafði nokkrum sinnum hitt hópa frá
Smáraskóla og þekkti vel til ferða um hálendið, orðaði það þannig í
samtali við rannsakanda: „Það kemur í ljós hvað þú hefur að geyma
bakvið tjöldin“. Kristín sagði líka sögur af töffurum sem voru foringjar í
hópnum, en misstu „kúlið“ og stöðu sína í hópnum, af því að þeir voru
hræddir við drauga eða gátu ekki verið úti í vosbúðinni.
Til viðbótar við þessa löngu samveru og að þurfa að vera í
afmörkuðum hópi búa unglingarnir oft við þrengsli í skálunum:
Af því að það er lítill hópur í litlu rými og getur ekkert annað gert
en að tala eða drepast úr leiðindum. Ef þú ert að labba
Laugaveginn með bekknum þínum þá ert þú ekkert eitthvað
svona hérna og einhverjir hérna. Það verða náttúrulega allir að
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halda hópinn. Það náttúrulega er alltaf þannig og ósjálfrátt ferðu
bara að tala við einhvern og kynnast einhverjum.
Þessi afmarkaði veruleiki dregur einnig úr öllu utanaðkomandi áreiti:
Það er bara ekkert til að trufla mann, engar tölvur eða
símar... Maður var bara með fólki og skemmti sér með því...
Það var ekkert annað þarna til að skemmta sér með.
Áreiti á ungt fólk á okkar tímum er mikið og ákveðið frelsi fylgir því
að vera laus við það. Í því felst að vera á einum stað, eiga ekki kost á að
fara neitt annað og neyðast því til að taka þátt í því samfélagi, sem
staðnum tilheyrir, með einhverjum hætti. Unglingarnir þurfa að skemmta
sér sjálfir og kynnast þeim sem þeir eru innan um. Kvöldin eru þeim því
mjög minnisstæð:
Svo er náttúrulega þarna um kvöldið og bara gaman og
hlegið og svoleiðis sko.
Slíkar aðstæður er þó hægt að skapa án þess að fara upp á hálendið. Þó
kom í ljós, þegar viðmælendur voru spurðir, að þeim fannst lengd
ferðarinnar og áskorunin sem í henni fólst vera mikilvæg:
... en svo náttúrulega að labba svona fjóra daga í einu eða
hjóla í tvo eða þrjá daga er náttúrulega ekki sambærilegt [við
gönguferð í Heiðmörk]. Það hefði náttúrlega ekkert verið
gaman ef þetta hefði ekki verið neitt. Bara þú veist, labb í
kringum dalinn.
Áreynsla, hættur og að klára
Erfiði, hættur, puð og púl er ríkur þáttur í ferðalögunum og er einnig í
anda ævintýranáms, þar sem framkallað eru samkvæmt Prouty og
félögum (2007): „Virkt nám og reynsla sem oftast gerist í nánum
samskiptum við náttúruumhverfi, á sér stað innan lítilla hópa og felur í
sér raunverulega eða skynjaða áhættuþætti“ (sjá nánar í kafla 2.2.2.2):
Já, svo voru svo margir hræddir að fara þessa brekku, það er
svo mikið af steinum og það er svo hættulegt... og þetta var
svo gaman eitthvað.
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Öllum viðmælendum í hópi unglinganna fannst ferðirnar vera
líkamlega erfiðar, og það tengist þeirri jákvæðu tilfinningu sem þau
upplifðu í lok dags og ferðar:
Þetta er örugglega leiðinlegt þegar maður er að þessu en
þegar maður er búinn þá er þetta skemmtilegt. Ég held að
það sé bara þannig sko. Maður er ógeðslega glaður þegar
maður er búinn. Laugavegsgangan var 54 km og [...] við
hjóluðum held ég 113. Það er bara eitthvað við það að reyna
fáránlega mikið á sig og vera svo glaður eftir á. Það er bara
eitthvað við þetta. Þú ferð ekki í ræktina og labbar tvo hringi
og ert búinn að vera tvo klukkutíma í ræktinni, þú verður að
gera eitthvað. Það klárlega spilar inní.
Síðasta daginn þá var þetta alveg einstök tilfinning. Svona
þegar maður var alveg að fara að klára, þá var þetta eitthvað
svo mjög sérstök tilfinning, maður vissi alveg að maður
myndi muna eftir þessu það sem eftir væri... svolítið svona
AHHH þetta var nú djöfulli gaman og gott. Maður yrði að
gera þetta einhvern tímann aftur.
Hér tjá unglingarnir blöndu af sigurtilfinningu yfir að hafa áorkað
miklu og náttúrulegum viðbrögðum líkamans við stífri áreynslu, þegar
taugaboðefnið endorfín fer frá heiladinglinum út í blóðrásina og til mænu
og heila og skapar m.a. tilfinningu fyrir vellíðan.
Kennarar sögðu ýmsar sögur af upplifun unglinga í fyrri ferðum. Ein
er mér minnisstæð:
KE: Ég man alltaf eftir strák sem var í fyrstu ferðinni. Sem
var í svolítið erfiðum málum. En þegar hann kemur þarna í
Hólaskjól þá segir hann: Þetta er sko besti dagur sem ég hef
lifað og það geislaði úr augunum á honum og mér fannst svo
gott að hann skildi finna, þú veist, svona gleði.
Þátttakendurnir sjálfir
Það getur gleymst að tala um aðalleikarana, þátttakendurnar sjálfa. Hópar
og einstaklingar eru misjafnir og þó að þeir lendi í svipuðum aðstæðum
getur það andrúmsloft sem skapast verið gjörólíkt. Því þarf alltaf að hafa
hugfast að kennararnir og unglingarnir sjálfir skapa hinn félagslega
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veruleika sem upplifunin á sér stað í (sjá einnig í umfjöllun um Vygotsky
og Dewey í kafla 2.1.1). Þessi félagslegi veruleiki er, eins og náttúran, hið
mótandi afl til náms og þroska sem þessar aðstæður skapa.
Kennarar tala um mun á árgöngum og samsetningu hópa sem hafi
úrslitaþýðingu um hvernig ferðalagið gengur. Árið áður en rannsóknin var
gerð var farið með 8. bekk í Laugavegsgöngu sem var mjög erfið ferð.
Kennararnir þekktu lítið til hópsins og fengu í hendurnar mjög erfiðan hóp:
[Við] erum greinilega að fá þarna árgang sem er búinn að
vera kolvitlaus upp alla [skólagönguna] en vitum ekkert af
því. Bara mætum þarna inn í rútu og svo bara kynnumst við
því bara smátt og smátt og náttúrulega fyrsta kvöldið bara
alveg gjörsamlega. Þannig spurning hvort að það eigi ekki
að kalla þann sem er að fara með þennan hóp sem að fer yfir
listann: Þessi er... við þurfum að passa upp á þetta hjá
þessum og þessum og þetta. Þarna var einn sem er ansi
virkur og ekki með lyfin sín... í fjóra daga og hann alveg
froðufelldi...
Í ferðinni lögðu kennararnir sig allan fram við að vinna úr erfiðum
aðstæðum, en þegar hópar eru erfiðir þarf að þekkja vel til þátttakenda og
hafa nægan stuðning og úrræði til að bregðast við krefjandi aðstæðum. Sú
lausn sem unnið var út frá í Smáraskóla var að skapa skýran ramma og auka
stuðning í ferðum með erfiða hópa. Árið eftir, þegar bekkurinn var kominn í
9. bekk, var aftur farið í ferð og sú ferð er hluti af þessari rannsókn:
Mig langar að segja að ég er ofboðslega stolt af þessari 9.
bekkjar ferð. Bara að geta, með þennan erfiða hóp, látið
þetta ganga svona vel og svona í lagi. Það held ég að sé þessi
rammi, það er þessi hjólaferð, það er ekki hvaða kennarar
fara eða hvað er gert, heldur ramminn sem þau eru sett í.
Spyrja má hvort það sé ramminn, vinnulagið, þátttakendurnir eða
starfsfólkið sem gerir það kleift að vel tókst til við að ferðast með erfiðan
hóp við krefjandi aðstæður. Ef leitað er í smiðju Vygotsky sést að hér er
verið að vinna á „svæði hins mögulega þroska“ (e. zone of proximal
development) og með stuðningi (e. scaffolding) sem hinir fullorðnu og
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jafningjarnir veita, skapast forsendur fyrir nám og þroska, sem líklega er
ekki hægt að öðlast án þessa stuðnings.

5.2.4.2 Gildi reynslunnar fyrir kennara
Kennararnir eru að sjálfsögðu einnig þátttakendur í ferðalögunum og af
tilvitnunum hér að framan má sjá að þeir eru ánægðir með ferðirnar og
finnst þeir ná tengslum við unglingana. En hvert ætli sé gildi
ferðalaganna fyrir kennarana ef horft er til reynslu þeirra með svipuðum
hætti og gert var með þá reynslu sem unglingarnir öðlast? Líklega er hér
um alveg sérstakt rannsóknarefni að ræða en mig langar að staldra við
tvennt. Annars vegar að rifja upp reynslu kennara sem fjallað var um hér
að framan:
... ég hef farið á Reyki tvisvar og fór með þessum hópi á
Reyki í 7. bekk og... við vorum náttúrulega í skýjunum við
[nafn á kennara] þegar við komum heim... það var bara
yndislegt að vera þarna, maður var bara í fríi. Bara að
skemmta sér. Þetta er bara húsmæðraorlof að fara á Reyki.
Og síðar tók sami kennari þátt í Laugavegsgöngu:
Og ég er að segja það að vera uppi á fjalli, nú á ég lítinn
strák sem er tveggja ára sem ég var náttúrulega farin að
sakna helling en samt náði ég alltaf einhvern veginn að
gleyma því, að ég væri uppi á fjalli og það væri bara svo
stutt í gleðina.
Margir kennarar upplifa sem sagt einnig þá gleði og skemmtun sem er
svo áberandi í viðtölunum við unglingana. Fyrir fagfólk er mjög
mikilvægt að geta notið þess sem það gerir í vinnunni og að á þeim
vettvangi eignist það, ekki síður en í einkalífinu, ógleymanlegar
ánægjustundir.
Annað atriðið, sem ég vil draga fram, er úr viðtali við Kristínu. Hún
hefur farið í fjölmargar ferðir með unglinga um hálendið og verið ötull
baráttumaður fyrir þessum ferðum. Hér er gripið niður í viðtalið þar sem
við erum að ræða um hvaða gildi þessi ferðalög hafa haft fyrir hana sem
einstakling:
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Sko, ég er alveg viss um það að þetta starf hefur breytt
heilmiklu fyrir mér. Bara að fara í gegnum þetta ár eftir ár,
bara alveg eins og með krakkana. Ég held að ég hafi orðið
sterkari við að gera þetta, við að takast á við þetta. Svo er
þetta náttúrulega bara frábært tækifæri sem hentaði mér
alveg gífurlega vel að fá að smíða þetta svona sjálf [...] Já,
ég held sem sagt að þetta hafi verið mér mjög gott að fá að
gera þetta.
Hér má sjá að verkefnið í heild hefur að hennar mati þroskað hana og
eflt sem einstakling. Ferðirnar sem slíkar geta því ekki bara veitt
unglingunum mikla ánægju og stuðlað að þroska þeirra, heldur einnig
haft sambærileg áhrif á kennarana.

5.2.5 Eftir ferð
Smáraskóli hafði þá meðvituðu stefnu að láta nemendur ekki vinna verkefni
eftir ferðirnar, svo sem að skrifa ritgerðir eða annað slíkt, þær eiga fyrst og
fremst að felast í upplifun. Þó fylgir skólinn ferðalögunum eftir með
tvennum formlegum hætti. Annað er það að nemendur hittast á myndakvöldi
þar sem sýndar eru myndir og rifjaðar upp sögur. Stundum hafa kennarar
gert meira á þessum kvöldum eins og taka saman sögubrot frá unglingunum í
ferðunum. Þá er hluti af útskriftarathöfn í 10. bekk helgaður viðurkenningum
sem tengjast ferðalögunum. Þar fá allir sem tekið hafa þátt í ferðunum
viðurkenningu og oft er veitt sérstök viðurkenning, hetjuskapur á hálendinu,
til einstaklinga sem hafa með einhverjum hætti verið til fyrirmyndar varðandi
dugnað, hjálpsemi eða viðhorf.

5.2.5.1 Lærdómar
Ein spurningin sem rannsakandi glímdi við var hvað læra unglingarnir af
þessum ferðalögum? Ýmis dæmi hafa verið nefnd hér að framan um það
hvernig unglingarnir lýsa reynslu sinni. Þegar rætt um hvað þau telji sig
hafa lært af ferðunum eiga þau erfitt með að skilgreina það, en það hefur
eitthvað að gera með samskiptin við hina krakkana:
Jú maður lærir að sjálfsögðu eitthvað af þessu, bara svona...
hjóla lengst út á land og... Maður veit reyndar ekkert hvað
maður fær útúr þessu sjálfur. Maður veit náttúrulega að þetta
er erfiðara en maður heldur.
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Veit ekki alveg hvað það er en maður lærir samt alveg
eitthvað sko bara... Ég bara veit það ekki en mér finnst
maður læra eitthvað... bara veit ekki alveg hvað það er.
[Spyrill: Er það eitthvað um þig eða hina eða náttúruna
eða...?] Kannski bara vinskapurinn eða eitthvað. [Spyrill:
Hvað lærir maður í skólanum?] Ekki mikið, bara þetta sama
en mér finnst maður bara læra samskipti við krakkana og
þannig... Bara eitthvað leiðinlegt sko.
Gerir meiri tengsl á milli allra og það tengjast allir miklu
betur og hérna bara læra af mistökum sem maður gerði í
ferðunum á undan í 9. bekk. Maður gerir þá ekki sömu
mistökin eins og maður lærir. Í þessari ferð var maður búinn
að læra miklu betur á gírana og þá er það léttara. En
samskiptin í hópnum... það er allt miklu betra.
Í viðtölunum árið 2007 voru unglingarnir beðnir um að gefa þeim,
sem væru að fara í ferð, heilræði, en þau gefa ákveðna vísbendingu um
hvað þeir sjálfir telja sig hafa lært. Heilræði þeirra snerust m.a. um að
klæða sig vel, en ekki of mikið af fötum, heldur fá en hlý, ullarbrækur
væru góðar að taka með og einnig mörg pör af sokkum, góðir gönguskór
og lopapeysa, en ekki bómullarbolir, þau myndu einnig ráðleggja öðrum
unglingum að æfa sig vel fyrir ferðina og anda rétt í brekkunum, þá
nefndu þau að gott væri að hafa harðfisk og nóg af vatni. Síðast en ekki
síst sögðu þau: Ekki gleyma góða skapinu, verið jákvæð, hafið gaman af
þessu og ekki fara að væla og hlaupa inn í rútu ef hlutirnir verða erfiðir.
Þegar unglingarnar voru spurðir, þremur árum eftir að þeir luku
skólanum, hvort reynslan af ferðunum skipti þau enn máli eða hafi á
einhvern hátt breytt þeim, verður fátt um svör. Helst nefna þau þætti sem
varða ferðamennsku:
Ég lærði náttúrulega á, hvernig á að haga sér í svona ferðum
eða svona þú veist. Uppá það að vera með farangur og klæða
sig og pakka og gista í svefnpoka í skálum. [...] Já, ég lærði
það hvernig á að bera sig að í hálandaferðum. Ég á
örugglega eftir að gera eitthvað svona einhvern tímann.
Í þeim hluta spurningakönnuninnar þar sem þátttakendur voru beðnir
um að segja jafnaldra, sem þekkti ekki til, frá slíkri ferð lýsir ein stúlkan
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því að við þannig aðstæður læri maður ýmislegt sem hann myndi ekki
læra öðruvísi:
Þetta er allt eitt stórt ævintýri, krakkar. Ég mæli eindregið
með því að fara. Maður þekkir aðra betur. Maður þekkir
sjálfan sig mikið betur. Þolið hækkar og maður lærir heilan
helling sem ekki er hægt að læra frá öðrum en sjálfum sér.
Þetta er bara gaman og ekkert annað.
Þarna orðar stúlkan svipaða hugsun og finna má víðar, m.a. hjá
franska rithöfundurinn Marcel Proust (1871–1922) sem orðaði þetta
eitthvað á þessa leið (í enskri þýðingu): „We don‟t receive wisdom; we
must discover it for ourselves after a journey that no one can take for us
or spare us“ (Luckner og Nadler 1997:3).
Unglingunum gengur vel að segja frá því sem gerðist í ferðunum, lýsa
áhrifum þess á sig og hina krakkana og ræða um gildi þessara upplifana
fyrir sig. Þau virðast aftur á móti eiga erfiðara með að draga lærdóm af
reynslu sinni og setja hann í samhengi við nám eða skóla. Ýmsar ástæður
geta legið þar að baki svo sem sýn þeirra á hvað nám er og lítil reynsla í
að velta fyrir sér huglægum þáttum. Unglingarnir virðast ekki kunna að
beita ígrundun (e. reflection) eða formlegum aðferðum við að rýna í eigin
reynslu. Þetta má skoða sem vísbendingu um að reynslumiðuðum
aðferðum hafa lítið verið beitt í námi þeirra. Rannsakandi varð þess
einnig áskynja að kennararnir höfðu ekki mikla þekkingu á því með
hvaða hætti væri hægt að styðja nemendur til að vinna með og úr reynslu
sinni. Þau gögn sem hér hafa verið kynnt benda eindregið til þess að
reynsla nemenda sé mjög ríkuleg og að þau læri ýmislegt í ferðunum.
Eigi að síður þarf að huga mun betur að úrvinnslu þeirrar reynslu, þannig
að nám unglinganna verði ekki eingöngu tilviljunum háð.
Það er umdeilanlegt hversu mikil þörf er á að unnið sé úr reynslunni
með þátttakendum. Módelið „fjöllin tala sjálf“ (sjá nánar í kafla 2.5.4.1),
er í anda þess vinnulags sem beitt er í hálendisferðunum. Þar er því haldið
fram að upplifunin úti126 sé langmikilvægust, en formleg ígrundun skipti
litlu máli. Það eru fjöllin sem tala sjálf (Rea 2006:123). Kristín talar um
að „fjöllin lækni“ sem er í anda þessarar hugmyndafræði.

126

Hér er verið að tala um lengri upplifanir í náttúrunni eins og af gönguferð,
klifri eða leiðangri.

208

Rannsóknin bendir eindregið til þess að þörf sé á að vinna meðvitað
með reynslu þátttakenda til að stuðla að námi og þroska. Hinar sterku
upplifanir af hálendisferðunum eru eigi að síður aflgjafi þess náms, en
úrvinnsla getur stundum hjálpað við að leysa hann úr læðingi, gera hann
þátttakandanum sýnilegan127.
Kennararnir nefna ýmis dæmi sem líta má á sem lærdóm úr ferðunum:
KE: Nema að hún sagði sem sagt við mig að Laugavegsgangan hefði bara algjörlega breytt lífi hans. Af því að hann
hafi bara allt í einu eignast vini þannig að hann kom breyttur
maður úr Laugavegsgöngunni. Og hún segir að hann hafi
bjargað einhverjum frá drukknun, sem sagt honum finnst
hann hafa bjargað einhverjum frá drukknun. [...] Það var
strákur sem var búinn að vera vondur við hann. Og hún segir
bara fullum fetum að þetta hafi breytt lífi hans algjörlega.
Laugavegsgangan og þessar ferðir. En hann er náttúrulega
ofvirkur og er að sýna einhverja færni í þessum ferðum sem
hann sýnir alls ekki inni í skólastofum.
KE: Já þeir hafa sko... ein mamman sagði að það birti í
stofunni þegar sonur hennar kom heim, hann var svo glaður,
hann var að byrja í skólanum.

5.2.5.2 Neikvæðir þættir, rýnt til gagns
Við framkvæmd rannsóknarinnar hefði e.t.v. mátt leggja ríkari áherslu á
neikvæðar hliðar ferðalaganna. Það var þó gert með opnum spurningum
bæði í spurningalista sem og í viðtölunum. Í ferðunum sjálfum var
rannsakandi einnig meðvitaður um að skoða bæði jákvæðar og neikvæðar
hliðar ferðanna.
Þegar unglingarnir voru spurðir um hvað væri neikvætt við þessar
ferðir sögðu þeir m.a.:
Ef að fólk fer út í þær með jákvæðni þá get ég ekki séð... ég ætti
allavega erfitt með að finna eitthvað þannig neikvætt við þær.

127

Eða eins og Þorvaldur Þorsteinsson rithöfundur segir (sjá einnig í inngangi),
„veita börnum aðgang að eiginleikum sínum og þar með sterkari sjálfsmynd.“
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Kannski ekki fyrir mig en kannski neikvætt fyrir aðra sem
eru... sem voru lagðir í einelti og eitthvað þannig og fá
kannski meira einelti... Það er náttúrulega svo lítið af
kennurum að þeir eru ekkert alltaf að fylgjast með. Þannig
að það gæti verið eitthvað þegar kennararnir ekki sjá og
eitthvað svoleiðis en ég held að það sé ekkert endilega meira
en er verið að gera heima skilurðu.
Þegar rætt var um neikvæðar hliðar ferðalaganna kom í ljós að þrjár
stúlkur höfðu sterka skoðun á þeim:
K: Mér finnst samt vera helsti ókosturinn við þessa ferð
núna að þessi menntamálaráðherra sé að skipta sér af því að
megi ekki hafa svona ferðir í skólanum út af því að foreldrar
þurfum að borga í þær. Ég sem var að suða í Stínu að halda
aðra ferð, auka.
T: Það er náttúrulega sorglegt fyrir systur mína að fá ekki að
upplifa það sama.
KB: Ég mótmæli sko. [Tala allar í einu].
KB: Ég er búin að fara síðan ég var sex ára, ég held að þetta
sé ellefta ferðin mín.
T: Ég dauðvorkenni krökkum sem komu ekki núna af því að
síðasta ferð var kannski ekki.... ok frekar leiðinleg en þú veist...
T: Ég var svona sjálf, var að pæla að fara ekki núna útaf því
að síðasta ferð var svo leiðinleg en þessi ferð, ef ég hefði
ekki farið ég veit ekki hvað ég hefði gert. Þær eru svo ólíkar.
Það verður bara að treysta manni að þessi ferð er miklu
skemmtilegri. Og mér finnst bara kjaftæði [áhersla] ef það á
að hætta með ferðirnar. Þetta er bara snilld sko.
K: Geturðu komið þessu áleiðis til menntamálaráðherra?
Stúlkunum var heitt í hamsi við þessar umræður og ljóst var að þeim fannst
vegið að mikilvægum þætti í þeirra (skóla)lífi. Breytingarnar sem þær vísa til
er sú breyting á lögum, sem fjallað hefur verið um áður (kafli 2.4), þar sem
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skólum er óheimilt að taka gjald af nemendum fyrir ferðalög. Þessar breytingar
hafa gert skólanum erfitt að halda úti ferðalögum.
Kristín hefur að ósk foreldra og skólastjórnenda í Kópavogsskóla
farið með nemendur í 10. bekk í hjólaferð. Í þeim skóla er ekki heildstætt
ferðaverkefni en mikill áhugi er á að leggja auknar áherslur á ferðalög í
skólastarfinu. Í viðtölum við stúlkur í 10. bekk Smáraskóla vísa þær til
þess að vinkonu þeirra hafi þótt leiðinlegt í þeirri ferð:
K: Veit það ekki, getur verið að foreldrarnir voru með í ferð
og líka að þær höfðu aldrei farið í svona ferð áður og
bjuggust við því sem ég var búin að tala um hvað mér
fyndist og hvað þetta væri geðveikt skemmtilegt. Ég veit
ekki hvort það hefur skemmt fyrir þeim.
T: Kannski tengist það meira hvort maður fer með
fjölskyldunni eða öllum þessum krökkum, vinum og
jafnöldrum.
K: Þeim fannst líka rosalega erfitt og fengu miklu, miklu,
miklu verra veður en við. Þau fengu svona veður eins og við
fengum í fyrra.
Þær benda á þrjá þætti: að foreldrar fóru með, veðrið var slæmt og
nemendur voru óreyndir. Eins og fram hefur komið upplifðu unglingarnar
ferðirnar sem misskemmtilegar. Þar sem árlega var farið í ferðalög í
Smáraskóla öðluðust þau sem fara í margar ferðir ákveðna yfirsýn og
eignuðust fjölþættari reynslu. Í Kópavogsskóla fá nemendur ekki
grunnþjálfun í ferðalögum eins og nemendur í Smáraskóla fá með
ferðaverkefni skólans. Einnig meta stúlkurnar það sem svo að það hafi
neikvæð áhrif að foreldrar séu með.
Framkvæmd þeirra ferða sem rannsakandi fór í var með miklum
ágætum. Margt var mjög vel gert, svo sem góð umsjón með nemendum
og afþreying í rútunum, hollur matur var á boðstólum, nemendur sofnuðu
snemma, meðvitund um öryggismál var rík og nemendum var veittur
góður stuðningur og hvatning. Eins og eðlilegt má teljast sá rannsakandi
ýmislegt sem hann hefði gert öðruvísi eða betur hefði mátt fara. Þeim
ábendingum var komið á framfæri við kennara og ferðafulltrúa og er ekki
efni þessa ritgerðar.
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Fram hefur komið að kennarar hafa þurft að ferðast með erfiða hópa
án þess að þekkja vel til þeirra. Rannsakandi telur mjög mikilvægt:
 Að bæði í ferðunum sjálfum og eftir ferðirnar séu nemendur
studdir með markvissum hætti til að vinna með eigin reynslu.
 Að kennarar eigi bein tengsl við nemendur og þekki þá og kunni
að beita reynslunámsmiðuðum aðferðum.
 Að kennarar hafi kunnáttu og reynslu af ferðamennsku og
öryggismálum.
Erfitt er að uppfylla allar þessar kröfur og því þarf að vega og meta og
finna þannig rétt jafnvægi á milli þessara þátta.
Í viðtölunum, sem tekin voru þremur árum eftir ferð, gafst
unglingunum kostur á að leggja mat á styrkleika og veikleika ferðanna og
koma með ábendingar um hverju mætti breyta. Þau voru mjög ánægð
með ferðirnar og vildu fáu breyta. Einum dreng fannst það reyndar
veikleiki að stelpurnar hefðu ekki verið með í 8. bekkjarferðinni og ein
stúlka sagðist ekki myndi vilja breyta neinu núna, en „þú veist þegar
maður var að gera þetta þá vildi maður náttúrulega breyta, bara í
hjólaferðinni... bara hafa allt slétt“. Allir þeir tólf unglingar sem tekin
voru viðtöl við voru tilbúnir að fara aftur í svona ferð ef það væri í boði.

5.2.6 Að vinna með reynsluna
Sú reynsla og upplifun sem þátttakendur eignast í þessum ferðalögum er
megin verðmæti þeirra. Mikilvægt er að skoða hvernig skipulega er unnið með
þessa reynslu í tengslum við undirbúning, framkvæmd og eftirvinnslu
ferðanna.
Kennslufræði reynslumiðaðs náms færir okkur mjög hentugar aðferðir til
að vinna með reynslu (e. processing the experience). Til að leggja mat á
fyrirkomulag og vinnulag í ferðunum er valin sú leið að nota viðmið frá
Evrópusamtökum um reynslumiðað nám sem skilgreint hafa 12 viðmið um
reynslumiðað verklag (e. principle of experiential education practice).
Reynslumiðað nám er, bæði samkvæmt enskum og norrænum viðhorfum,
grundvöllur kennslufræði útináms (Luckner og Nadler 1998; Gilbertson o.fl.,
2006; Bentsen o.fl., 2009).
Við mat á hálendisferðum Smáraskóla lítur rannsakandi í heild á
gögnin og leggur mat á hvert viðmið fyrir sig. Gefin er almenn umsögn,
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stig (0 stig = ekki er á nokkurn hátt unnið í anda þess, 10= að öllu leyti er
unnið í anda þess með mjög sýnilegum og markvissum hætti) og nefnd
dæmi. Dæmin eru úr vettvangsathugunum, spurningakönnunum,
viðtölum við unglinga og ferðafulltrúa eða dagbókarbrotum unglinga.
Matið var borið undir ferðafulltrúa Smáraskóla til þess að fá endurgjöf
á það, skerpa skilning rannsakanda á þeim dæmum sem valin voru og
stuðla að hagnýtingu matsins við frekari þróun á verklagi ferðafulltrúans.
Forsendur matsins eru hvort sjá megi þess stað í fyrirliggjandi gögnum
að viðmið um reynslumiðað verklag séu til staðar. Hvorki er lagt mat á
hversu almennt þetta verklag sé né hvort allir þátttakendur upplifi það.

5.2.6.1 Mat út frá 12 viðmiðum um reynslumiðað verklag
1. Reynslumiðað nám á sér stað þegar vandlega valdar upplifanir eru
studdar með ígrundun, greiningu og samþættingu.
Mat: Ferðir rifjaðar upp en ígrundun er ekki beitt markvisst af
kennurum með unglingunum. Stundum unnin verkefni sem fela í sér
ígrundun. Samþætting við annað nám er mjög takmörkuð.
4 stig.
Dæmi: Myndasýning eftir ferð er notuð til að rifja upp minningar og
atburði. Stundum hefur verið unnið meira með upplifanir úr ferðunum t.d. tóku
kennarar saman ferðasögu haustið 2006 og nemendur teiknuðu myndir af
eftirminnilegum atvikum úr ferðalögum Smáraskóla frá 1. – 10. bekk.
2. Upplifanir eru skipulagðar þannig að þær hvetji nemendur til að sýna
frumkvæði, taka ákvarðanir og axla ábyrgð á ákvörðunum sínum.
Mat: Að hluta til er unnið í þessum anda. Unglingar taka ákvarðanir
um ákveðna þætti og þurfa að axla ábyrgð á ákvörðunum sínum.
Skipuleggja þarf upplifanir meira þannig að unglingarnir þurfi að sýna
frumkvæði.
7 stig.
Dæmi: Unglingar smyrja sér sjálfir nesti fyrir daginn, engin „mamma“ sem
sér um það fyrir þau. Ef ekki eru þeir svangir. Bera einnig ábyrgð á að klæða
sig eftir veðri. Í 10. bekk sjá nemendur alfarið um mat í ferðinni.
3. Á öllum stigum reynslunámsferlisins tekur þátttakandinn þátt í að
spyrja spurninga, rannsaka, gera tilraunir, vera forvitinn, leysa
vandamál, axla ábyrgð, vera skapandi og að finna merkingu.
Mat: Þetta er margþætt viðmið sem að hluta til er uppfyllt. Ekki er
lögð áhersla á að þátttakendur spyrji spurninga, rannsaki, geri tilraunir,
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séu forvitnir eða finni merkingu. Þeir þurfta aftur á móti að leysa
vandamál, axla ábyrgð og vera skapandi.
6 stig.
Dæmi: Að leysa vandamál er t.d. að komast yfir óbrúaðar ár. Axla
ábyrgð er að sjá um að fæða sig og klæða. Að vera skapandi er að finna
sér eitthvað að gera yfir daginn á göngunni og á kvöldin (dæmi um það
eru leikir eins og „hver er maðurinn?“ og leiksýningar á kvöldin). Í
Gróttuferð með 6. bekk er unnið með alla þessa þætti, en hér er verið að
meta hálendisferðirnar.
4. Þátttakendurnir taka þátt í verkefnunum á vitrænan,
tilfinningalegan, félagslegan, andlegan og/eða líkamlegan hátt. Þegar
þátttakendur gefa sig í verkefnin á þennan hátt finnst þeim
viðfangsefnin vera raunveruleg.
Mat: Í hálendisferðunum eru verkefni sem reyna á þátttakendur á
vitrænan, tilfinningalegan, félagslegan, andlegan og/eða líkamlegan hátt.
Unglingar upplifa verkefnin sem raunveruleg.
8 stig.
Dæmi:
Vitrænt: Að ferðast um hálendi Íslands reynir gjarnan á almenna
skynsemi og krefst hugsunar. Einnig sáust dæmi þess að unglingur pæli í
mótun lands og ræði um náttúrufyrirbrigði.
Tilfinningalega: Það var geðveikt. Ég man samt ekki upplifunina að
klára Laugavegsgönguna en ég man eftir hjólaferðinni. [...] Og svo sá
maður bara rútuna þarna lengst niðri eftir að maður fór aðeins upp eina
brekku og maður bara brunaði niður og þá var maður komin, ógeðslega
gaman. [...] Það var svolítið... það var geðveikt. [...] Mmmm mér leið
bara eins og ég væri á einhverju, svona sæluvímu.“
Félagslega: Fólk kynnist miklu betur og þú gætir eignast vini sem þér
datt aldrei í hug að þú mundir eignast. Þú talar við miklu fleiri og spáir
lítið í því hvort þú sért hallærisleg/ur eða ekki. Mæli samt miklu frekar
með kynjaskiptri ferð því sú ferð var mikið skemmtilegri og fólk kynntist
miklu betur. Þá var fólk opnara og hugsaði minna um fötin og slíkt.
Andlega: Ég er ánægð með sjálfa mig, glöð að allir náðu því líka og
stolt af því að hafa hjólað 100 km. Önnur stúlka sagði: „Allt er hægt ef
viljinn er fyrir hendi! (þetta lærði ég í ferðinni)“.
Líkamlega: Við vorum líka mjög þreyttar, nýbúnar að ganga yfir
stóra á og vorum blautar og þreyttar og auðvitað meiri hlutinn af okkur
mjög sveittar.
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5. Niðurstöður námsins eru persónulegar og byggja upp grunn fyrir
framtíðarreynslu og -nám.
Mat: Mikið um persónulega og eftirminnilega reynslu.

9 stig.

Dæmi: Maður þekkir sjálfan sig mikið betur. Þolið hækkar og maður
lærir heilan helling sem ekki er hægt að læra frá öðrum en sjálfum sér.

Mynd 37. „Alltaf sama gullfallega náttúruútsýnið.“

6. Sambönd þroskast og eru ræktuð: Það á við um samband
einstaklingsins við sjálfan sig, samband hans við aðra og samband
hans við heiminn.
Mat: Rík áhersla lögð á að efla samband milli þátttakenda með því að
skapa vettvang og hvetja til vináttu og að hrósa. Þátttaka eflir sjálfstraust.
Ekki unnið markvisst með samband við náttúruna en hún hefur eigi að
síður mikil áhrif á suma þátttakendur.
8 stig.
Dæmi:
Samband við sjálfan sig: Ég held að flestir hafi grætt meira
sjálfstraust og maður græðir náttúrulega meiri orku.
Samband við aðra: Um ekki mjög mikil af því að strákarnir tóku alla
athyglina frá sumum stelpunum sem voru vanar að tala við mig. T.d. í
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Laugavegsgöngunni kynntist ég meira stelpunum en í hjólaferðinni. Ég
kynntist þeim minna í þessari ferð.
Samband við heiminn (náttúruna): Alveg sama hvar maður fer, það
er alltaf sama gullfallega náttúruútsýnið. Sjá mynd 37.
7. Leiðbeinandinn og þátttakandinn geta upplifað sigur, tap,
ævintýri, áhættu og ójafnvægi vegna þess að niðurstaða reynslu er
einstaklingsbundin og ekki hægt að segja hana nákvæmlega fyrir.
Mat: Fjölþætt viðmið sem uppfyllt er að öllu leyti. Þó nokkur ytri
óvissa er í hálendisferðunum, m.a. út af veðri, og hver og einn þarf að
komast af sjálfsdáðum (eða með sem minnstum stuðningi) á leiðarenda.
Tilfinningar um sigur eru sterkar og einnig hægt að upplifa tap.
Þátttakendur upplifa áhættu og ójafnvægi. Upplifanir eru einstaklingsbundnar og ófyrirséðar.
10 stig.
Dæmi:
Sigur: Mér leið eins og ég hafði unnið heimsmeistaratitil! 100 km, ég
og vinkona mín voru ótrúlega stoltar!
Tap: Ekki það að ég nennti því ekki ég bara gat það ekki þú veist. Út
af asmanum. Ég var rosalega fúl út af því mig langaði svo að vera
geðveikt ánægð með mig og hafa hjólað upp stóru brekkuna og... gaman
að hjóla niður brekkuna og það er svo mikið svindl að hjóla bara ekki
upp en hjóla bara niður, fara svo aftur inn í rútu.
Ævintýri: Mér fannst það bara ótrúlega flott og sandurinn líka, þetta
var bara eins og eyðimörk einhversstaðar þú veist Lord of the Rings eða
eitthvað. Þetta var bara ekkert smá skrítið.
Ójafnvægi: Þá var ég eiginlega bara smeyk. Ég var eiginlega bara hrædd.
Ég var eiginlega svo hrædd um að ég yrði ekki nógu ánægð með mig ef ég
myndi ekki ná að klára þessu og ég eiginlega bara reyndi bara að pína mig
áfram og síðan náði ég náttúrulega að ganga áfram [og klára].
8. Tækifæri eru sköpuð til að leiðbeinendum og nemendum gefist
kostur á að vega og meta eigið gildismat.
Mat: Nei, ekki var hægt að greina það. Með óbeinum hætti er unnið
með gildismat þeirra.
2 stig.
Dæmi: Nemendur eiga þess kost (eru hvattir til) að þakka þeim
ferðafélögum sem hafa hjálpað þeim í ferðinni og er það tilkynnt í
hljóðnemann.
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9. Grundvallarhlutverk leiðbeinandans í reynslunámi er að velja
hæfileg viðfangsefni, leggja fyrir vandamál sem þarf að leysa, að
setja mörk, veita stuðning við nám þátttakendanna, að tryggja
líkamlegt og tilfinningalegt öryggi og að greiða fyrir námsferlinu
almennt.
Mat: Í meginatriðum er unnið með alla þessa þætti, þó síst með að
greiða fyrir námsferlinu almennt.
8 stig.
Dæmi:
Hæfileg viðfangsefni: Ferðaverkefnið í heild byggir á stigvaxandi
erfiðleikum og áskorunum í ferðunum. Að sumu leyti er
Laugavegsgangan í 8. bekk erfiðust (flestar nætur og erfið ganga).
Leggja fyrir vandamál sem þarf að leysa: Ferðirnar í heild er
„vandamál sem þarf að leysa“ og innan þess eru minni vandamál eins og
að komast yfir ár og upp brekkur.
Að setja mörk: Skýrar reglur t.d. varðandi ferðahraða, mat og
svefntíma.
Veita stuðning við nám þátttakendanna: Mikil áhersla lögð á hrós:
Já, þetta er bara meira eins og allir séu fjölskylda heldur en að þú veist,
þú átt að gera þetta og ef maður getur ekki eitthvað það er reynt að
peppa mann upp í það og gefa manni... hrósa manni.
Að tryggja líkamlegt og tilfinningalegt öryggi: Mikil áhersla lögð á
að búa til sigurvegara, en ekki tapara. Kristín hefur orðið:
Ég hef fund með kennurunum fyrir þessa ferð og legg rosa áherslu á
það að enginn krakki upplifi sig sem einhvern tapara. Þetta sé ekki
keppni og þeir verði bara, sá sem er á undan eða fremstur verður bara að
hafa bein í nefinu til þess að stoppa og það munar svo miklu að stoppa
smá stund, bara aðeins horft á eitthvað fjall eða spjalla við þessa fremstu
uppá að hinir nái að halda í við þau. Það þarf ekki að vera að stoppa svo
lengi. Stoppa kannski oft og reyna að labba hægar. Mér finnst þetta
skipta miklu máli af því að þau eru líka öll eða mörg skíthrædd við að
þau geti þetta ekki, þau muni dragast aftur úr. Og ég held að það sé
tilfinning sem mjög margir upplifi áður en þeir fara í svona ferðir. Ég er
bara ekki í nógu góðri þjálfun. Og það er ömurlegt að vera alltaf að
dragast aftur úr, bara vond tilfinning og þau eiga ekki að koma útúr
þessum ferðum með taptilfinningu, þau eiga [að koma] út með sem sagt
sigurtilfinningu.
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Greiða fyrir námsferlinu almennt: Hálendisferðirnar eru tilboð sem
þau velja að taka þátt í. Með því að hvetja alla er reynt að skapa
námstækifæri fyrir alla. Tengsl við annað nám nemenda eru ómarkviss.
10. Leiðbeinandinn rekur augun í og hvetur til sjálfsprottinna
námstækifæra.
Mat: Að ýmsu leyti er þetta gert. Nemendur spyrja og kennarar eða
vinir segja frá. Mikilvægast er að gefið er rými fyrir frjálsan leik
nemenda, einkum seinnipart dags og á kvöldin. Þar þurfa nemendur
sjálfir að finna sér eitthvað að gera og það virðist ganga vel.
8 stig.
Dæmi:
Minnisstæðasta atvik ferðarinnar hjá nokkrum nemendum var refur
sem þeir voru að gefa að éta við Hólaskjól.
Þegar við vorum að ganga þá var oft verið að benda okkur á eða líttu
til hægri þá sérðu þessa hluti eða líttu til vinstri. Bara vinkonurnar að
segja manni. Og það er voðalega sjaldan þegar maður er að ferðast í bíl.
Þarna sá maður miklu meira og líka hvað margt var mjög fallegt og hvað
margt var ekki alveg jafn fallegt. [...] Þegar við vorum með kennurunum
þá voru þeir náttúrulega að láta mann vita, sýna manni, en þegar maður
var ekki mjög nálægt þeim þá voru það oftast vinkonurnar.
11. Leiðbeinendur leggja sig fram um að vera meðvitaðir um eigin
gildismat, forsendur og fordóma, og hvernig þeir geta haft áhrif á
þátttakandann.
Mat: Erfitt er að leggja mat á þennan þátt út frá þeim gögnum sem var
safnað (ekki tekið með í heildarmatinu).
12. Skipulag námsreynslunnar ber í sér möguleikann á að læra af
náttúrulegum orsökum og afleiðingum, að læra af mistökum og að
læra af sigrum.
Mat: Hálendisferðirnar fela í sér að læra af náttúrulegum orsökum og
afleiðingum, af mistökum og af sigrum.
10 stig.
Dæmi:
Læra af orsök og afleiðingum: Blautir sokkar sem ekki eru hengdir
til þerris eru blautir daginn eftir. Ekkert nesti; svangur ferðalangur.
Læra af mistökum: ... og hérna bara læra af mistökum sem maður gerði í
ferðunum á undan í 9. bekk. Maður gerir þá ekki sömu mistökin [...] Í þessari
ferð var maður búinn að læra miklu betur á gírana og þá er það léttara.
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5.2.6.2 Samantekt á mati
Viðmið

Stig

1. Reynslumiðað nám á sér stað þegar vandlega valdar upplifanir eru studdar með
ígrundun, greiningu og samþættingu.

4

2. Upplifanir eru skipulagðar þannig að þær hvetji nemendur til að sýna frumkvæði,
taka ákvarðanir og axla ábyrgð á ákvörðunum sínum.

7

3. Á öllum stigum reynslunámsferlisins tekur þátttakandinn þátt í að spyrja
spurninga, rannsaka, gera tilraunir, vera forvitinn, leysa vandamál, axla ábyrgð, vera
skapandi og að finna merkingu.

6

4. Þátttakendurnir taka þátt í verkefnunum á vitrænan, tilfinningalegan, félagslegan,
andlegan og/eða líkamlegan hátt. Þegar þátttakendur gefa sig í verkefnin á þennan
hátt finnst þeim viðfangsefnin vera raunveruleg.

8

5. Niðurstöður námsins eru persónulegar og byggja upp grunn fyrir framtíðar reynslu
og nám.

8

6. Sambönd þroskast og eru ræktuð: Það á við um samband einstaklingsins við
sjálfan sig, samband hans við aðra og samband hans við heiminn.

8

7. Leiðbeinandinn og þátttakandinn geta upplifað sigur, tap, ævintýri, áhættu og
ójafnvægi, vegna þess að niðurstaða reynslu er einstaklingsbundin og ekki hægt að
segja hana nákvæmlega fyrir.

10

8. Tækifæri eru sköpuð til að leiðbeinendum og nemendum gefist kostur á að vega
og meta eigið gildismat.

2

9. Grundvallarhlutverk leiðbeinandans í reynslunámi er að velja hæfileg
viðfangsefni, leggja fyrir vandamál sem þarf að leysa, að setja mörk, veita stuðning
við nám þátttakendanna, að tryggja líkamlegt og tilfinningalegt öryggi og að greiða
fyrir námsferlinu almennt.

8

10. Leiðbeinandinn rekur augun í og hvetur til sjálfsprottinna námstækifæra.

8

11. Leiðbeinendur leggja sig fram um að vera meðvitaðir um eigin gildismat,
forsendur og fordóma, og hvernig þeir geta haft áhrif á þátttakandann. (Ekki lagt mat
á þennan þátt).
12. Skipulag námsreynslunnar ber í sér möguleikann á að læra af náttúrulegum
orsökum og afleiðingum, að læra af mistökum og að læra af sigrum.
Samtals
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10
79

Niðurstöður á mati á fyrirkomu- og verklagi hálendisferðanna.
Samkvæmt greiningunni hér að framan er að einhverju leyti unnið í anda
allra viðmiðanna, nema ellefta viðmiðsins, en gögnin gáfu ekki kost á að
meta það. Heildarstig eru 79 af 110 mögulegum (7,2 í einkunn). Þessu
stigamati ber þó að taka af mikilli varúð því það byggir á huglægu mati
samkvæmt þeim gögnum sem unnið var með. Gagnsemi þessa mats
liggur fyrst og fremst í því að það dregur fram þá þætti sem vel er unnið
með ásamt því sem hægt er að bæta varðandi fyrirkomulag og vinnulag í
ferðunum, ef starfsfólk á annað borð kýs að vinna reynslumiðað með þær
ríkulegu upplifanir sem þar eiga sér stað.

5.2.7 Ígrundaður lærdómur: Rannsóknarspurning 2
Í þessum kafla hefur verið leitast við að svara spurningunni hver sé
reynsla þátttakenda af hálendisferðum Smáraskóla. Kaflanum var skipt í
fimm hluta; (1) undirbúning og væntingar, (2) ferðasagan, (3) gildi og
áhrif reynslunnar, (4) eftir ferð og (5) hvernig er unnið með reynsluna.
Unglingarnir mæta til leiks með þær væntingar að hálendisferðirnar
séu erfiðar, skemmtilegar en líka stundum leiðinlegar. Ferðirnar gefi þeim
tækifæri á því að kynnast betur þeim sem þeir þekkja og eignast líka nýja
vini. Undirbúningur þeirra er misjafn en þau telja sig í stakk búna að
glíma við þær áskoranir sem mæta þeim.
Að mati unglinganna er félagslega mikilvægt að taka þátt, en þátttaka í
ferðunum er valfrjáls. Athygli vekur að langflestir sem fara í ferðirnar
segjast ákveða það sjálfir. Valfrelsið er mikilvægt og telja má að það sé
einn af þeim þáttum sem auki eignarhald unglinganna á ferðunum.
Umhugsunarefni er minni þátttaka nemenda í 9.-10. bekk í ferðum,
einkum stúlkna. Ekki var unnt að átta sig á ástæðum þess. Hafa ber samt í
huga að minni þátttaka getur verið í góðu lagi; unglingarnir eru á þessum
aldri í vaxandi mæli byrjaðir að móta sinn lífsstíl og hluti af því er að
velja það sem maður hefur áhuga á. Áhyggjuefni er aftur á móti ef að
ástæðurnar eru þær að unglingar treysta sér ekki. Þörf er á að skoða betur
ástæður þess að sumir taka ekki þátt.
Ýmsir þættir í ferðasögu nemenda eru sameiginlegir eins og frásagnir
af skemmtun og erfiði, mikilvægi samveru í rútu eða skála og að ýmsu
leiti ólík reynsla kynjanna. Kynjaþátturinn vakti áhuga rannsakanda og
ýmsar spurningar vöknuðu sem spennandi væri að skoða betur.
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Vægi hálendisferðanna í skólagöngu unglinganna virðist vera
þónokkur. Sumir viðmælendur telja þær það jákvæðasta við sína
skólagöngu og í dagbókarbrotum og opnum spurningum í
spurningakönnun kemur almennt fram mjög jákvætt viðhorf. Sumir er þó
ósáttir og aðrir hafa ekki miklar skoðanir á þessum ferðum.
Gildi ferðanna var skoðað út frá einstaklingnum og hópnum.
Verulegur meirihluti unglinga eru sammála því að ferðirnar auki
sjálfstraust þeirra. Gerð var tilraun til þess að meta hvort aukning yrði á
sjálfsmati skv. Sjálfsmatskvarða Rósenbergs. Of langur tími leið milli
fyrirlagna og óveruleg breyting varð á sjálfsmati nemenda. Ekki var talið
unnt að túlka þessar niðurstöður. Viðmælendur telja að ferðirnar efli
sjálfstraust og í öðrum gögnum eins og dagbókarbrotum og opnum
spurningum kemur fram aukin trú á sjálfan sig. Ekki er þó hægt að
fullyrða að þær auki sjálfstraust hjá öllum. Líkamlega erfiðið í ferðunum
telja nemendur að styrki sig líkamlega, auki þol og þrautseigju gagnvart
kulda og vondu veðri. Þessar niðurstöður eru í takt við fræðilega
umfjöllun um áhrif ævintýranáms á einstaklinga.
Gildi ferðanna fyrir hópinn var að mati unglinga (og kennara) einkum
varðandi það að eiga auðveldara með samskipti eftir ferð, þau urðu betri vinir
og margir töldu sig hafa eignast nýja vini. Tengslin milli unglinga virðast hafa
styrkst almennt og viðmælendur tala m.a. um bætta vináttu milli stúlkna. Í
heild er óhætt að segja að sterkustu jákvæðu áhrif ferðalaganna séu á
unglingahópinn og þau komi skýrast fram meðal stúlknanna.
Tengslin við kennara styrktust og sumir viðmælendur tóku svo djúpt í
árinni að líkja þeim við fjölskylduvini. Ýmislegt úr lýsingum unglinganna
s.s. um stolt, að hópurinn þjappist saman og um söknuð í lok ferðar
benda til þess að jákvæð hópaþróun eigi sér stað í ferðunum út frá
kenningum á því sviði.
Þessar niðurstöður eru í takt við fræðilega umfjöllun um áhrif
ævintýranáms á hópa. Allir þátttakendur deila sömu kjörum í tvo til fjóra daga;
gista við sömu aðstæður, borða sama mat, eru í sama veðri og þurfa að komast
upp sömu brekkuna. Þessi sameiginlegu kjör styðja upplifun unglinganna á að
kennararnir séu vinir og að allir séu eins og ein fjölskylda.
Helstu áhrifaþættir að mati unglinganna eru hinir ytri þættir; náttúra
og veður og atriði sem eru mótaðir af innri þáttum eins og stemming,
andrúmsloft, viðmót og skap. Að sigrast á áskorunum og hættum, og að
vera saman allan sólarhringinn í marga daga eru líka mjög mikilvægir
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áhrifaþættir að mati unglinganna. Náttúran skipar stærra hlutverk í
upplifun unglinganna en ég hafði gert mér í hugarlund. Náttúran skapar
þessar frábæru andstæður; býr okkur mjög einfalt líf sem er jafnframt
flókið og ekki undir okkar stjórn.
Gildi ferðanna fyrir kennara var líka eftirtektarvert. Þeir voru mjög
stoltir af unglingunum og ánægðir með ferðirnar í heild. Þó svo að þetta
sé „vinnan þeirra“ þá vöktu ferðirnar hjá þeim sterkar jákvæðar
tilfinningar, bæði vegna stolts en einnig vegna þess að það var
skemmtilegt í ferðunum.
Reynt var að leggja mat á þann lærdóm sem unglingar drógu af
reynslu sinni og nefndu þeir oft ferðatæknilega þætti eins og t.d. að kunna
betur á gírana á hjólinu. Einnig nefna sumir sem lærdóm að krakkarnir
hafi kynnst betur. Viðmælendur áttu margir erfitt með að skýra það út
sem þeir lærðu af ferðunum. Undantekning var stúlka sem taldi sig hafa
„lært helling sem ekki er hægt að læra af öðrum en sjálfum sér.“
Mat var einnig lagt á hvernig vinnulag í ferðunum var út frá tólf
viðmiðum um reynslumiðað verklag. Niðurstaða þess mats leiddi í ljós að
ígrundun er lítið beitt í tengslum við ferðirnar.128 Sú niðurstaða er í
samræmi við það að unglingarnir áttu oft erfitt með að meta það sem þeir
læra af reynslunni úr ferðunum.129 Ekki ber þó að skilja það sem svo að
unglingarnir lærðu lítið, þó að þeir eigi erfitt með að koma orðum að því.
Eigi að síður er svigrúm til að bæta þennan þátt, en gæta ber þess að það
sé ekki gert á kostnað þess að ferðirnar séu skemmtilegar.

5.3 Hálendisferðalög og umhyggja
Í þriðja hluta niðurstaðna er leitað svara við spurningunni hvaða
tækifæri gefa ferðalögin til að vinna með siðfræði umhyggjunnar.
Hér er notaður greiningarrammi frá McKenzie og Blenkinsop (2006) sem
byggður er á kenningum Nel Noddings. Sem efnivið í þennan
greiningarramma eru notaðar vettvangsathuganir úr þremur ferðalögum
og viðtöl við stjórnendur, rýnihóp kennara og unglinga.

128

Gefin voru stig fyrir hvern þátt og var vinnulagið metið á 79 stig af 110.
Unglingarnir nefndu ýmsa þætti sem glöggir kennarar skilgreina sem nám, en
er þeim kannski ekki meðvitað. Ef lítil áhersla er lögð á að ígrunda reynslu sína
(á bæði við um kennara og nemendur) þá er hættan sú að nám verði of mikið
tilviljunum háð.
129
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Að mati rannsakanda gefast fjölmörg tækifæri í hálendisferðunum til
að vinna með þau fjögur svið umhyggjunnar sem Nel Noddings setur
fram í kenningu sinni. Sviðin eru (1) umhyggja fyrir sjálfum sér, (2)
umhyggja fyrir nákomnum öðrum, (3) umhyggja fyrir fjarlægum öðrum,
(4) umhyggja fyrir náttúrunni, manngerðum hlutum og hugmyndum.
Samkvæmt Noddings er hyggilegt að þjálfa (þroska með nemendum)
fyrrgreind svið umhyggjunnar með því sem hún kallar fyrirmynd (e.
modeling), samræðum (e. dialogue), framkvæmd (e. practice) og
staðfestingu (e. confirmation). Í upphafi þóttu mér þessar aðferðir
framandi en þegar ég gáði betur sá ég að fólk beitir þessum aðferðum
meðvitað og ómeðvitað, bæði til að manna sín eigin börn og sem fagfólk
með annarra manna börn. Flestir gera sér grein fyrir áhrifamætti sínum
sem fyrirmynd („ég vil gera eins og pabbi“), við beitum samræðum til að
skýra út og ræða mikilvæg mál, við sköpum aðstæður og hvetjum börn til
að reyna sjálf og við veitum börnunum einhverskonar staðfestingu á að
þau hafi staðið sig vel. Þennan grunnskilning legg ég í þessi hugtök og
beiti honum við greininguna.
Markmiðið með greiningunni er að draga fram í dagsljósið ýmis tilvik
sem rökstyðja fyrrgreint mat. Framsetning á þessari greiningu er tvíþætt. Í
fyrsta lagi er sett upp tafla með ýmsum dæmum og í öðru lagi er gerð
nánari grein fyrir fjórum dæmum sem hvert um sig er fulltrúi fyrir eitt
svið siðfræði umhyggjunnar.
Rannsakandi var í nokkrum vanda varðandi greiningu og flokkun á
tilvikum um umhyggju fyrir fjarlægum öðrum. Vandinn var að skilgreina
hverjir væru fjarlægir aðrir í huga unglinganna. Mat mitt var að í mörgum
tilfellum væru aðrir unglingar, t.d. þeir sem voru í „hinum bekknum“,
fjarlægir aðrir því þeir virtust þekkjast lítið. Almennari skilgreining, í
anda Noddings, væri fólk sem þú þekkir ekki neitt en í raun var slíkum
tilvikum ekki til að dreifa í því félagslega samhengi sem unnið var út frá.
Ákveðið var þó að líta á „fjarlæga aðra“ að hluta til sem þá unglinga (eða
kennara) sem unglingur þekkti lítið eða ekkert.
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5.3.1 Greining: Svið umhyggjunnar og þjálfun þeirra
Tafla 12. Krosstafla; svið umhyggjunnar og þjálfun þeirra.
Umhyggja fyrir sjálfum
sér

Umhyggja fyrir
nákomnum öðrum

SAMRÆÐA

FYRIRMYND

Kennarar klæða sig vel
og borða hollan mat.

Spyrja reglulega hvort að
börnunum líði vel, séu
Kennarar jákvæðir, hlæja svöng, kalt og skemmti
sér.
og hvetja alla.
Kennarar veita fyrstu
hjálp við óhöppum.

Umræða í pásum um
mikilvægi þess að hugsa
um sjálfan sig og um að
bera ábyrgð á klæðnaði
og næringu.

Umhyggja fyrir
fjarlægum öðrum

Umhyggja fyrir
náttúrunni,
manngerðum hlutum
og hugmyndum

„Við ferðumst sem
hópur, engir taparar, bara
sigurvegarar. Hjálpum
hvort öðru.“ Dæmi 1.

Gefa börnum kost á að
upplifa hálendið.

Elda saman og fyrir aðra. „Við sýnum þeim
Gefa börnunum lummur hvernig á að þakka fyrir
sig“ (bílstjóra þakkað).
og kakó á kvöldin fyrir

STAÐFESTING

FRAMKVÆMD

Borða reglulega.
Ofreyna sig ekki.
Sjá sjálf um nesti yfir
daginn.

Sterk viðbrögð sýnd við
hjólreiðum utan vega.

Samræður við börnin á
Taka tillit til þeirra sem
kvöldin, sögur af fólki og fara hægar.
upprifjun á deginum.

Samtal við dreng um
mótun landsins. Hann
uppfræddi mig og ég
hlustaði og veitti
endurgjöf.

Samtöl milli barnanna.
Andlitshreinsun. Sjá
mynd 38.

Umræða í pásu um
utanvega hjólreiðar. Sjá
mynd 42 af atviki sem
kveikti umræðuna.

Gefa börnum með hegðunarvandamál verkefni
og ábyrgð, t.d. dreifa
súkkulaðinu. Sjá mynd
40.
Nemendur hvetja hver
annan. Dæmi 2.

Taka pásur og bíða eftir
öðrum.
Hjálpa og hvetja.
Þakka fyrir sig með
handabandi.
Finna sér sjálf eitthvað
að gera – frjáls leikur.

Gefa börnum tækifæri til
Taka tillit til annars fólks
að segja jákvæða hluti
í skálunum og kynnast
um hvert annað.
fólki af öðru þjóðerni.
Hjálpa til við að elda,
Dæmi 3.
ganga frá og taka til. Sjá
mynd 43.
Stolt af því að klára!

Þetta er landið þeirra –
okkar!

háttinn.

Tækifæri og næði til að
spjalla sjálf saman um
sín mál.
Klæða sig rétt, hvorki of
mikið né of lítið.

Vekja tilfinningu þeirra
fyrir fegurð og
hrikaleika.

Á göngu og pásum er
talað um umhverfið og
að skilja ekkert rusl eftir
sig.
Prófa að gefa ref. Sjá
mynd 41.
Sumir vilja ólmir vernda
/ viðhalda
hálendisferðunum
(standa vörð um
hugmynd). Dæmi 5.

Hetjuskapur á hálendinu. Finna það að þín hjálp og Upplifa og kynnast
Dæmi 4.
hvatning getur skipt aðra náttúru sem er ósnortin
og falleg.
Hrós í ferð fyrir dugnað. máli.
Sjá mynd 39.
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Myndir úr krosstöflu

Mynd 38. Eftir erfiðan dag á hálendinu er notalegt að fá andlitshreinsun
frá vinkonu sinni.

Mynd 39. Ódælum drengjum hrósað fyrir dugnað. Stuttu síðar fóru þeir að
aðstoða bekkjarsystur sínar við að komast upp brekkuna.
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Mynd 40. Ábyrgð veitt til að útdeila jafnt „lífsins gæðum“; súkkulaði.

Mynd 41. Fylgst með þegar villtum ref er gefið að éta og fá síðar að prófa.
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Mynd 42. Nemendur áttuðu sig ekki á því að gróðurspjöll hljótast af
hjólreiðum utan vega.

Mynd 43. Kennarar og nemendur elda saman og allir borða saman.
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5.3.1.1 Nánari lýsing á dæmum
Dæmi 1: „Við ferðumst sem hópur, engir taparar, bara sigurvegarar.
Hjálpum hvort öðru.“
Tilvitnunin í fyrirsögninni er úr viðtali við Kristínu. Einnig varð ég þess
sterkt áskynja að mikil áhersla var lögð á þennan þátt í ferðalögunum.
Þeir sem ferðast hafa með stóran og fjölbreyttan hóp um langan veg
þekkja hve erfitt er að halda hópinn og hve mjög reynir á stjórnendur við
slíkar aðstæður. Hér birtist skýrt vægi siðfræði umhyggjunnar sem felst í
því að allir þurfi að ná leiðarenda. Það sem átt er við er að unglingarnir
þurfa að átta sig á þörfum (og getu) annarra og leggja eigin þarfir aðeins
til hliðar (t.d. að fara hratt eða koma snemma í skálann). Þarna liggja m.a.
náms- og þroskatækifæri hópsins. Allir unglingarnir vita að þetta er ekki
keppni, áherslan er frekar á að allir séu saman.
Dæmi 2: Nemendur hvetja hver annan.
Í ferðunum eru kennarar mjög duglegir við að hvetja nemendur, og
nemendurnir taka sér það ef til vill til fyrirmyndar. Þeir tala um að þau
þroskist milli ára og fari að hrósa hvert öðru. Gefum tveimur stúlkum úr
10. bekk orðið:
K: Mér finnst mest að krakkarnir hafa þroskast mikið á
þessu eina ári og það hjálpuðust allir miklu meira að en í
fyrra, ekki eins mikið keppnisskap heldur að hvetja frekar
hina áfram...
T: Og stoppa kannski ef einn var alveg að gefast upp og
alveg: Hey, þú getur þetta alveg...
K: Líka í fyrra ef það var farið yfir á og einhver datt þá var
meira svona hlegið en núna stoppuðu allir og alveg hvað
gerðist? Það var mjög mikið um það.
KB: Það voru miklu meiri tengsl á milli allra.
T: Já og bara væntumþykja á milli allra.
KB: Þetta var ekki svona eins og okkar bekkur og hinn
bekkurinn. Þetta var meira svona eins og ein heild.
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Dæmi 3: Taka tillit til annars fólks í skálunum og kynnast fólki af
öðru þjóðerni.
Eftir Laugavegsgöngu stúlkna árið 2006 skrifuðu tveir kennarar
ferðasögu hópsins og gáfu nemendum sínum. Hér er gripið niður í
frásögnina eftir að komið er í skálann í Emstrum. Þar var fyrir hópur
útlendinga:
Stelpurnar eignuðust „vini“, Þjóðverja og Ítali en þeir voru
nú til að byrja með frekar ókurteisir og hlógu að þeim og
gerðu grín að þeim en stelpurnar dóu ekki ráðalausar nú
frekar en fyrri daginn. Þær launuðu þeim framkomuna með
því að þær skellihlógu á móti og jörðuðu síðan fjandskapinn
með því að bjóða þeim í kónga í kringum húsið – svo
undirtók í húsinu, frekar fyndið að sjá halarófuna og allir
höfðu gaman af. [...] Nú var hátíðarmatur á boðstólum;
hangikjöt, hitað
rauðkál, grænar
baunir ásamt
kartöflustöppu. Matnum voru gerð góð skil en afganginn
fengu „vinirnir“ í næsta skála og voru þeir svo þakklátir að
þeir komu yfir til okkar og sungu raddað þýskt þjóðlag.
Kórinn taldi fimm og fjórir lágu á gluggunum og hlógu
mikið. Þá urðu stelpurnar að launa það og sungu „Sylvíu
nótt“ og „Á Sprengisandi“ við góðar undirtektir áhorfenda.
Dæmi 4: Hetjuskapur á hálendinu
Þegar tilefni þótti til voru veitt sérstök verðlaun við útskrift 10. bekkinga
fyrir aðdáunarverða hegðun eða frammistöðu. Hér er gripið niður í ræðu
sem flutt130 var á útskrift nemenda vorið 2007:
Ég ætla nú að koma aftur að hjólaferð níunda bekkjar. Í þeirri ferð,
var eins og ég sagði áðan, mjög vont veður einn daginn. Við slíkar
aðstæður er ómetanlegt ef einstaklingar innan hópsins hvetja
félaga sína með jákvæðni og bros á vör. Ég hef í mínum huga
mynd af stúlku sem kom niður hina títtnefndu „tíumínútnabrekku“
með málninguna lekandi niður kinnarnar en með þetta
lífsnauðsynlega bros á öllu andlitinu og hvatningarorð til félaga
sinna á vör. Þessi stúlka heitir Linda og hún er sú fyrri af tveimur
130

Kristín skrifaði ræðuna en var fjarverandi og aðstoðarskólastjóri flutti hana.
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sem fær hálendisverðlaunin þetta árið og þau algerlega
verðskulduð. Önnur hetja en af öðru tagi var í þessari ferð. Sá aðili
er hjólagarpur, slíkir garpar hafa reyndar ekki endilega sópað að
sér verðlaunum á þessum vettvangi, en einmitt þegar hópur krakka
var kominn niður áðurnefnda brekku, nokkuð væstir (sem þýðir
blautir og hraktir) – og ég þurfti að bíða eftir hinum, fann ég og
vissi að Hauki var treystandi til að taka að sér að fara einn með hóp
samnemenda sinna í skálann í Hólaskjóli. Ég fann þegar ég horfði
á eftir hópnum að af þessum hóp þurfti ég ekki að hafa áhyggjur.
Haukur fær hálendisverðlaunin að þessu sinni. Þótt hér hafi tveir
nemendur fengið hálendisverðlaunin hefur mér aldrei áður liðið
eins og í rauninni ætti allur hópurinn að fá þessi verðlaun. Til
hamingju aftur og vegni ykkur vel í framtíðinni.
Dæmi 5: Sumir vilja ólmir vernda eða viðhalda hálendisferðunum
(standa vörð um hugmynd).
Fram hefur komið að nokkrir viðmælendur voru mjög ósáttir við þá
breytingu á lögum sem hugsanlega gæti leitt til þess að hætta yrði við
ferðalögin og báðu rannsakanda fyrir skilaboð til menntamálaráðherra
þess efnis.
Rannsókn þessi tekur til hálendisferðanna eins og þær voru 2007 en
síðan þá hafa verið gerðar verulegar breytingar á framkvæmd
ferðaverkefnis skólans. Í fundargerð af fundi í skólaráði Smáraskóla 27.
janúar 2010 kemur eftirfarandi fram:
Elín veltir upp að skólinn marki sér sérstöðu í öðru en
fjallaferðum ef þær eru orðnar of dýrar. Guðmundur nefnir
möguleikann á að tengjast kirkjustarfi. Fulltrúar nemenda eru
alveg á móti því að leggja niður fjallaferðir. Þær séu mjög
mikilvægar fyrir félagslíf og fyrir þroska hvers og eins.131
Elín og Guðmundur eru bæði fulltrúar foreldra í skólaráðinu. Fulltrúar
nemenda á þessum fundi eru Arna Kristín og Lilja Dögg og þær standa vörð
um þennan þátt í skólastarfinu. Skapast hefur ákveðið eignarhald nemenda á
þessari hugmynd og þau eru tilbúin til að standa vörð um hana.
131

Sjá á http://www.smaraskoli.is/skolaradsfundargerdir/skolaradsfundur_
fundargerd_27.01.2010.pdf

230

5.3.2 Ígrundaður lærdómur: Rannsóknarspurning 3
Meginniðurstöður greiningarinnar eru þær að hálendisferðirnar geti
skapað kjöraðstæður til að veita og þiggja umhyggju. Styrkur
ferðalaganna liggur í því að hægt er að vinna með öll svið umhyggjunnar:
umhyggju fyrir sjálfum sér, umhyggju fyrir nákomnum öðrum, umhyggju
fyrir fjarlægum öðrum og umhyggju fyrir náttúrunni, manngerðum
hlutum og hugmyndum.
Fagfólk í ferðalögunum þarf að stuðla að þessum aðstæðum og kunna
að beita þeim aðferðum sem kenningin um siðferði umhyggjunnar byggir
á. Það þýðir að nota þarf svið umhyggjunnar og hina hagnýtu
þjálfunarþætti: fyrirmynd, samræðu, framkvæmd og staðfestingu við
mótun námskrár, þróun ferðalaganna og vinnulag á vettvangi.
Hálendisferðirnar eru flokkaðar sem ævintýranám. Skýringarmódel í
kenningarstoðum ævintýranámsins eru á margan hátt of upptekin af „ég“
þætti upplifana, en eiga erfiðara með að skýra „við“ þátt hinnar
menntandi reynslu og tengsl hennar við umhverfi og náttúru.
Með því að greina hálendisferðina með hliðsjón af módeli Noddings
er kastljósinu beint að umhyggjunni, ekki bara fyrir sjálfum sér, heldur
líka umhyggju fyrir vinum, kunningjum, þeim sem við þekkjum ekki,
náttúrunni og hugmyndum.
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6

Niðurstöður í hnotskurn

Í kaflanum á undan voru dregnar saman ítarlegar niðurstöður, ásamt
umræðum um einstaka þætti, en hér á eftir verður leitast við að draga
saman efni úr niðurstöðunum og tengja við rannsóknarspurningarnar.
Í inngangi voru rannsóknarspurningarnar settar fram, ásamt nokkrum
undirspurningum. Þær eru hér rifjaðar upp og svara leitað.

6.1 Samantekt á niðurstöðum rannsóknarspurninga
6.1.1 Hver er hugmyndafræði hálendisferða Smáraskóla og
hvernig samræmist hún kennslufræðum útivistarlífs,
úti- og ævintýranáms?
1.

Hver er kenningarlegur eða hugmyndafræðilegur grunnur
ferðalaga af þessum toga?

2.

Hverju vilja skólastjórnendur og kennarar ná fram með
hálendisferðunum?

3.

Hvernig er staðið að ferðunum?

4.

Hvaða þættir í ferðunum skipta miklu máli?

Ítarlega er gerð grein fyrir hugmynda- og kennslufræði útivistarlífs, útiog ævintýranáms í fræðilega hlutanum. Hálendisferðir Smáraskóla eru
mjög í anda útivistarlífs, úti- og ævintýranáms. Skilgreiningar á
ævintýranámi ná einna best að fanga þá hugmyndafræði sem fram kemur
í skriflegum gögnum, vettvangsathugunum og í máli viðmælenda.
Kenningarlega byggir kennslufræði útivistarlífs, úti- og ævintýranáms
á reynslumiðaðri menntun.
Þörf er á að styrkja tenginguna á milli hugmyndafræði hálendisferðanna, sem er í anda ævintýranáms, og vinnulags á vettvangi, einkum
þess sem lýtur að kennslu- og uppeldisfræði ferðalaganna.
Skólastjórnendur og kennarar vilja skapa sterka upplifun fyrir
nemendur sem eflir samkennd þeirra og vináttu og þroskar þá sem
einstaklinga. Ferðirnar eiga að vera skemmtilegar og reyna á nemendur
andlega ekki síður en líkamlega.
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Skipulag þeirra ferða sem voru viðfangsefni rannsóknarinnar var mjög
gott, ágætlega er staðið að öryggismálum í öllum meginatriðum og
starfsfólkið stóð vel að verki varðandi alla ferðatilhögun.
Fjölmargir þættir skipta miklu máli varðandi framkvæmd ferðanna.
Brýnast er að þróa frekar þá þætti er tengjast kennslufræðinni og þá er
nærtækt að líta til kennslufræða útivistarlífs, úti- og ævintýranáms. Auka
þarf vitund kennara fyrir þáttum eins og reynslumiðuðu námi, hlutverki
þess sem leiðbeinir, ígrundun, áskorunum í uppeldislegum tilgangi,
siðfræði umhyggjunnar, flæði, þróunarstigum í aðlögun að náttúrunni og
hópaþróun.

6.1.2 Hver er reynsla þátttakenda af hálendisferðum með
Smáraskóla?
1.

Hvernig upplifa unglingar og kennarar ferðirnar?

2.

Hvert er gildi reynslunnar af ferðunum fyrir unglinga og
kennara að þeirra mati?

3.

Hverjir eru áhrifaþættirnir?

4.

Hvernig eru samskipti og tengsl þátttakendanna í ferðunum?

5.

Hvað er það við ferðirnar sem unglingarnir telja að hafi
áhrif á þá sjálfa, hópinn og samskiptin?

6.

Hvernig er unnið með reynslu þátttakenda?

Reynsla þátttakenda af ferðalögunum er mjög ólík og aldrei hægt að lýsa
reynslu allra. Hún er fjölbreytt og ríkuleg en á sér þó ýmsa sameiginlega
þræði sem dregnir voru saman í kafla 5.2.7.
Unglingar og kennarar upplifa ferðirnar almennt með mjög jákvæðum
hætti. Mikilvægir þættir fyrir unglinga eru m.a. erfiðið, skemmtunin,
samveran, að kynnast betur, kynjaskiptingin, stoltið, aukið sjálfstraust og
þol. Mikilvægir þættir í huga kennara eru m.a. skemmtilegar ferðir, gott
skipulag á ferðunum, bætt tengsl við nemendur, stolt yfir árangri
unglinganna og jákvæð persónuleg upplifun. Að auki er almennt
mikilvægt að ferðirnar byggja á eigin vali unglinganna sem gefur þeim
aukið eignarhald á námi.
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Aðstæðurnar hafa mest áhrif á einstaklingana, hópinn og samskiptin.
Þær ráðast annars vegar af náttúru, veðri og áskorunum og hins vegar af
félagslegu umhverfi, sem eru ferðafélagarnir (kennarar og unglingar) og
samveran sem afmarkast af skála eða gönguferð/hjólaferð. Nám
einstaklinganna og nám hópsins er aðstæðubundið (e. situated) og mörg
dæmi er að finna um menntandi reynslu sérstaklega í formi aukinnar
samkenndar sem og sjálfstrausts.
Við greiningu á reynslu þátttakenda vaknaði sú spurning hvernig
unnið væri með þessa reynslu. Gerð var greining út frá tólf viðmiðum um
reynslumiðað verklag og leiddi hún í ljós að bæta þarf verklag,
sérstaklega varðandi ígrundun reynslunnar, vinnu með eigið gildismat og
leit að merkingu (viðmið nr. 1, 3 og 8). Skortur á vinnu með reynsluna (e.
processing the experience) birtist m.a. í því að nemendur eiga að sumu
leyti erfitt með að átta sig á þeim lærdómi sem þeir draga af ferðunum.
Samt ber að hafa hugfast að þeim finnst mörgum sjálfstraust sitt aukast
og tengsl við aðra verða sterkari, en líta ef til vill síður á það sem nám.

6.1.3 Hvaða tækifæri gefa ferðalögin til að vinna með siðfræði
umhyggjunnar?
1.

Í hverju felst kenningin um siðfræði umhyggjunnar?

2.

Hvaða
vinnulag,
aðstæður
eða
atburður
í
hálendisferðunum stuðla að eða þjálfa siðfræði
umhyggjunnar?

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar er kenning um siðfræði umhyggjunnar
útskýrð og sett í samhengi við ævintýranám. Meginniðurstöður
greiningarinnar eru þær að hálendisferðirnar geti skapað kjöraðstæður til
að veita og þiggja umhyggju. Þar gefast fjölmörg tækifæri til að vinna
með siðfræði umhyggjunnar og stuðla þannig að almennum
siðferðisþroska nemenda.
Fagfólk í ferðalögunum þarf að stuðla að þessum aðstæðum og kunna
að beita þeim aðferðum sem kenningin um siðferði umhyggjunnar byggir
á. Það þýðir að nota þarf svið umhyggjunnar og hina hagnýtu
þjálfunarþætti: fyrirmynd, samræðu, framkvæmd og staðfestingu við
mótun námskrár, þróun ferðalaganna og vinnulag á vettvangi.
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6.1.4 Margskoðun lykilhugtaka
Í 5. kafla eru fjölbreyttar lýsingar unglinga og fullorðinna á reynslu sinni
sem birtast rannsakanda bæði í eigindlegum og megindlegum gögnum.
Þannig birtist sjónarmið kennara um „skemmtilegt og erfitt“ í viðtali, en í
mynd hjá unglingi og í vettvangsnótu rannsakanda.
Með þessum hætti sér rannsakandi mörg sameiginleg stef í
rannsókninni. Á mynd 44 eru tekin saman nokkur lykilþemu um upplifun
þátttakenda sem eru áberandi í rannsókninni.

Mynd 44. Margskoðun nokkurra lykilþema

Hægt er að hugsa sér reynsluna sem marghliða kubb sem sýnir ólíkar
myndir eftir því á hvaða hlið er horft. Þessi lykilþemu má sjá á mörgum
hliðum kubbsins.
Reynslan á sér stað í ákveðnu umhverfi, sem í tilfelli hálendisferðanna
er fólkið, náttúran, skálar og rúta.
Fjallað hefur verið um lykilþemun í niðurstöðunum og umræðunum. Í
lokin skulum við skoða eitt þema: Skemmtilegt og erfitt.
Nægir að skóli sé skemmtilegur til þess að við sem fagfólk séum sátt?
Flestir myndu líklega segja nei, við viljum að nemendur læri í skólanum.
Er þá hægt að snúa þessu við og segja að það sé allt í lagi að skóli sé
leiðinlegur ef börnin læra?
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Í Happiness and education glímir Noddings við þessa spurningu og
kemst m.a. að því að hamingja og menntun hafi lítið verið rannsakaðar.
Að það sé leiðinlegt í skólanum er lífseigt viðhorf.
Öll þau gögn sem ég safnaði og rýndi í segja þá sögu að
hálendisferðirnar séu skemmtilegar. Þær eru hvorki skemmtilegar allan
tímann né finnst öllum unglingum þær skemmtilegar, en mikill meirihluti
unglinga nýtur þeirra. Þau segja líka að ferðirnar séu erfiðar, feli í sér
nýjar áskoranir og sigra og þjappi hópnum saman með annarskonar
samveru. Það er samverkan þessara þátta sem er megin rökstuðningur
fyrir menntunargildi ferðalaganna og um leið tilverurétti þeirra.

6.2 Til umhugsunar og frekari athugunar
Mikilvægt er fyrir stjórnendur og kennara að hafa það hugfast að rætur
þeirrar hugmyndafræði sem unnið er með í hálendisferðunum spretta úr
óformlegu og formlausu námi. Það kann að skýra þá andstöðu sem
stjórnendur fundu fyrir við innleiðingu ferðanna.132
Rannsaka þarf betur viðhorf þeirra sem kjósa að fara ekki í ferðirnar
og hvaða ástæður liggja þar að baki. Skoða þarf m.a. hvort hægt sé að ná
til þessa hóps með annarskonar tilboði eða að laga ferðirnar að þessum
hópi. Sérstaklega þarf að skoða stúlkur í þessu samhengi því að þær fara
síður en drengir í ferðirnar í 9. og 10. bekk. Aukin áhersla hefur verið á
femínískt sjónarhorn í rannsóknum á sviði útináms (sjá t.d. Wang, Liu og
Kahlid, 2006) sem hægt væri að hafa til hliðsjónar.
Áhugavert er að skoða niðurstöður þessarar rannsóknar með hliðsjón
af öðrum sem gerðar hafa verið í Kópavogi á liðnum árum, t.d. Sjálfsmati
Smáraskóla 2007 og 2008 og Högum og líðan ungs fólks í Kópavogi, sem
birtir niðurstöður rannsókna meðal nemenda í 8., 9. og 10. bekk í
Kópavogi árið 2006.
Rannsóknin getur komið Smáraskóla að góðum notum við að þróa og
auka gæði skólastarfsins. Einnig getur rannsóknin nýst í almennri þróun á
skólastarfi og á öðrum sviðum, s.s. á sviði tómstunda- og félagsmála.

132

Hálendisferðirnar eru óhefðbundið nám sem eðlilegt er að veki upp andstöðu
þegar það er innleitt.
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6.3 Veikleikar og styrkleikar rannsóknarinnar
Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru m.a. þeir að of miklum gögnum var
safnað þannig að erfitt reyndist að ná yfirsýn. Í upphafi var úrvinnsla ekki
nægilega skipulögð og að stærstum hluta vann rannsakandi einn að
rannsókninni. Viðtöl voru tekin við mun fleiri stúlkur en drengi þannig að
kynjamisvægi myndaðist.
Rannsakandi hefur mikinn áhuga á viðfangsefninu og sterka trú á gildi
þess, en það getur veikt gagnrýna hugsun og valdið blindu á veikleika og
neikvæða þætti.
Ferðafulltrúinn Kristín veitti mjög mikilvægan stuðning og hvatningu,
sem jafnframt jók á nálægð við viðfangsefnið, og má líta á það bæði sem
styrkleika og veikleika.
Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru að fjölbreyttum gögnum var
safnað yfir þriggja ára tímabil. Á tímabilinu þroskuðust viðmælendur og
rannsakandinn og náðu meiri fjarlægð á upplifanir og reynslu.
Rannsakandi hefur áralanga reynslu af ferðalögum með unglinga og
þekkir vel til vettvangsins, ásamt því að hafa öðlast fjölbreytta fræðilega
þekkingu á kennslufræði útináms. Rannsóknarefnið, sem kennslufræðilegt fyrirbrigði, hefur lítið verið rannsakað á Íslandi.
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Lokaorð
Hvað er menntun og hvað þarf að standa vörð um!
Íslenskt samfélag býr nú, árið 2010, við mikið umrót sem ekki sér fyrir
endann á. Við þessar aðstæður senda yfirvöld frá sér þau skilaboð að draga
þurfi úr opinberri þjónustu og hagræða eins og kostur er. Flestir vilja þó standa
vörð um grunnþjónustu og menntun barna, a.m.k. í orði kveðnu. En hvað er
menntun og hvar menntumst við? Um hvað þurfum við að standa vörð?
Ríkjandi viðhorf felst í því að menntunin fari fram inni í skólanum og þegar
kemur að niðurskurði í verki er oftast ákveðið að standa vörð um þann hluta
skólastarfsins. Annað starf, hvort sem það er starf skólans úti við eða starf
annarra stofnana samfélagsins eins og félagsmiðstöðva og frjálsra
félagasamtaka, er frekar skorið niður. Þó að ég haldi því ekki fram að allt starf
utandyra sé menntandi sýnist mér alveg ljóst að nauðsynlegt sé að greina það
starf sem menntar og þroskar börnin okkar og standa vörð um það. Er það t.d.
ekki hluti af menntun þeirra að eignast fleiri vini, að öðlast sjálfstraust og
hamingju og að hljóta þjálfun í þrautseigju og umhyggju?
Fyrirsögn í Skólavörðunni vakti athygli mína: „Við teljum mikilvægt að
efla félagsfærni nemenda og höfum því tekið upp kennslu í siðfræði og
heimspeki í vetur“. Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri Öldutúnsskóla, er
viðmælandinn og hún bætir við að augljóst sé að það hafi skilað „sér í
breyttum og bættum samskiptaháttum og er að þeirra mati mikilvæg forvörn
hvað varðar andlega líðan nemenda“ (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010:21). Þarna
birtist annað viðhorf sem einnig er áberandi í umræðu og felst í því að gæta
þurfi að andlegri líðan barna í þeim fjárhagslegu þrengingum og félagslegu
erfiðleikum sem við göngum nú í gegnum. Flestum finnst sjálfsagt að það sé
gert í skólunum og virðist ekki detta í hug að til séu önnur kerfi í samfélaginu
sem nái til barna.Vonandi tekst starfsfólki Öldutúnsskóla að standa vörð um
heimspeki- og siðfræðikennsluna. Miðað við hin hefðbundnu viðhorf má
reyndar teljast nokkuð líklegt að það takist þar sem þar er gripið til
hefðbundinna ráða, „add a course“-aðferðarinnar.
Smáraskóli fór aðra og óhefðbundnari leið. Þar á bæ voru, með
metnaðarfullu ferðaverkefni, skapaðar forsendur fyrir menntandi upplifanir,
sem voru til þess ætlaðar að efla félagsfærni og sjálfstraust. Því miður má búast
við að erfiðara reynist að verja slík óhefðbundin verkefni fyrir
niðurskurðarhnífnum.
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