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Inngangur 
 

Hvað er betra en útivera á fallegum sumardögum með fjölskyldunni? Það er fátt ef eitthvað að 

mínu mati. Margt er hægt að gera úti við og oft með ólíkindum hvað þarf í raun lítið til þess 

að börn brosi út að eyrum af ánægju. Að eyða tíma með börnunum sínum er mikilvægt. Í 

bæklingnum um útivist og afþreyingu í Hornafirði eru hugmyndir að ýmiskonar afþreyingu 

sem fjölskyldan getur notið saman.  Allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og jafnvel 

afþreyingu til nokkurra daga. Það er von mín að bæklingurinn ýti undir samverustundir 

fjölskyldunnar úti við, ásamt því að stuðla að aukinni fræðslu foreldra til barna sinna um 

náttúruna og mikilvægi þess að bera virðingu fyrir henni. 

Ég var búin að hugsa lengi um hvað ég ætti að gera í  lokaverkefni mínu.  Margar hugmyndir 

komu upp í kollinn en engin þeirra heillaði mig nógu mikið.  Að lokum var það hugmynd sem 

ég hafði gengið lengi með í maganum. Ég hafði ekkert tengt hana við BA verkefnið í fyrstu en 

áttaði mig síðan á því hversu vel hún hentaði í verkefnið. Hugmyndin kom upp hjá mér þegar 

ég var á ferðalagi með syni mínu á svæði sem ég þekkti lítið og var að reyna að finna 

áhugaverða afþreyingu fyrir okkur. Ég vildi að afþreyingin væri bæði skemmtileg og fræðandi 

og þá kom þessi hugmynd upp hjá mér, að gott væri að hafa upplýsingar frá einhverjum sem 

þekkir staðinn. Upplýsingar um áhugaverða staði sem jafnvel er ekkert minnst á í bókum og á 

kortum. Úr varð að ég valdi að gera bækling um mitt heimasvæði.   

Í lokaverkefnum við Menntavísindasvið HÍ er leyfilegt að gera annars konar verkefni en 

hefðbundna ritgerð. Bæklingum, kennsluefni, vefsíðum og öðru slíku verður þó, eins og segir 

í reglum um lokaverkefni, að fylgja greinargerð, þar sem gerð er grein fyrir markmiðum 

verkefnisins, tilurð, samhengi, niðurstöðum og heimildum. Þetta er slík greinargerð og segir 

fyrsti kaflinn frá því hvernig verkefnið er upp sett og hvað er í því að finna. Í kafla tvö er farið 

yfir af hverju ég valdi þetta verkefni og hvernig ég sé fyrir mér að það geti nýst ferðamönnum 

sem og heimafólki.  Þá er það framkvæmdin sem kemur næst eða í kafla þrjú en þar er farið 

yfir hvernig unnið var úr hugmyndinni og í hvaða röð verkefnið var unnið. Fjórði kafli er 

fræðilegur kafli og þar er fjallað um form náms og þær gerðir náms sem nýta aðferðir 

reynslumiðaðs náms og það tengt við verkefnið. Einnig er ferðamennska og sjálfbær þróun 

skoðuð en þessir þættir eru mikilvægir þegar litið er til þeirrar aukningar sem átt hefur sér stað 

síðustu árin í fjölda ferðamanna. Fimmti kaflinn fjallar um hverjum þetta verkefnið nýtist, og  

síðasti kaflinn eru svo lokaorð og þar er í stuttu máli farið yfir það sem komið hefur fram í 

fyrri köflum og helstu atriðin dregin saman. 
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Lýsing á verkefninu 
 

Verkefnið sem varð fyrir valinu  er bæklingur og ber hann heitið Útivist og afþreying í 

Hornafirði.  Í bæklingnum er lýsing á svæðinu og hugmyndir að afþreyingu fyrir fjölskyldur 

sem hvort heldur dvelja í Hornafirði í fríi eða þær sem búa á svæðinu. Í bæklingnum má finna 

lýsingar á því hvernig hægt er að komast á staðinn auk upplýsinga um staðhætti. Auk þess 

lýsing á hvað er á staðnum og hugmyndir að heppilegum leikjum á hverjum stað fyrir sig eða 

annarskonar afþreyingu. Margir fallegir staðir eru í nálægð við Höfn en þeir staðir sem urðu 

fyrir valinu eru einkar aðgengilegir og heppilegir fyrir fjölskyldur með börn á öllum aldri.  

Þeir staðir sem ég valdi eru Einarslundur, Vestrahorn, fossinn Mígandi, Haukafell og 

Jökulsárlón. Staðirnir eru misjafnir og því fjölbreytt val afþreyingu í boði, allir eiga þeir það 

sameiginlegt að vera aðgengilegir. Það er í raun bara spurningin um að láta ímyndunaraflið 

ráða. 

 Verkefnið er hugsað á þann hátt að foreldrar geta farið á staði við Hornafjörð með börn sín 

og átt góðan dag saman. Fólk þarf ekki að þekkja staðhætti þar sem fram kemur leiðarlýsing í 

bæklingnum og ættu því allir að geta fundið staðsetningarnar vandkvæðalaust.  Lýsing er á 

hverjum stað fyrir sig og hugmynd að afþreyingu sem miðast við að börnin læri eitthvað nýtt í 

gegnum formlaust nám (e. informal education)1. Með því er átt við að þau læri í gegnum 

reynslu/upplifun en með foreldra eða forráðamenn sína með sér sem einskonar leiðbeinendur.  

Af hverju þetta verkefni  
 

Áhugi minn á útiveru og samverustundum með syni mínum var kveikjan að þessu verkefni.  

Ég bý á Höfn og í nágrenninu eru margir fallegir staðir. Ég tel að þrátt fyrir gott aðgengi sé 

vitneskja fólks um þessa staði ekki mikil. Ég er fædd og uppalin á Höfn og mínar minningar 

úr barnæsku eru um samverustundir með fjölskyldunni. Það eru ótal hlutir sem ég lærði og 

upplifði í gegnum hina ýmsu afþreyingu sem barn og nánast undantekningarlaust var það með 

foreldrum mínum og bræðrum. Samverustundir fjölskyldunnar eru mikilvægar og sýna 

rannsóknir m.a. að með aukinni samveru minnka líkur á drykkju á unglingsárunum. Auk þess 

eru meiri líkur  á að börn standist hópþrýsting sé samband þeirra við foreldra sterkt 

(Rannsóknir og greining, 2009:42).  Það er því til mikils að vinna og bæklingur sem þessi ætti 

að virka sem hvatning til hlutaðeigandi aðila, ekki síst vegna þess að stundum vantar fólki 
                                                           
1 Í fræðilega kaflanum er hugtakið sem og önnur form náms skilgreind frekar. 
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hugmyndir að einhverju skemmtilegu og einföldu til þess að gera með börnum sínum. 

Hugmyndabæklingur sem þessi getur því hjálpað fólki með það ásamt því að lýsa því   

hvernig hægt er að komast á viðkomandi stað.   

Ég hef reynt síðan ég sjálf varð foreldri að eyða tíma með barninu mínu úti og þá við 

ýmiskonar iðju. Að mínu mati hefur það tengt okkur betur saman en ef tölvan eða önnur 

innivera hefði alltaf orðið fyrir valinu. Vegna reynslu minnar langaði mig að aðstoða aðra 

foreldra við að upplifa jákvæða hluti tengda útivist með börnunum sínum og valdi því að gera 

þennan bækling. Ég tel að möguleiki sé fyrir hendi á að koma þessu verkefni í framkvæmd og 

þá einna helst í samvinnu við sveitarfélagið. Sá möguleiki vóg töluvert þegar ég stóð frammi 

fyrir vali á milli hugmynda. 

Framkvæmd 

 

Ég er fædd og uppalin á Höfn og þekki því vel til á þessu svæði, þá staði sem eru í 

bæklingnum  þekki ég alla ágætlega. Ég valdi eingöngu staði þar sem aðgengi er gott. Í 

upphafi gerði ég lista yfir þær hugmyndir sem ég var með. Ég las yfir og númeraði 

hugmyndirnar eftir því sem mér fannst þær áhugaverðar. Númeraði svo aftur eftir því hversu 

vel ég þekkti staðina. Staðirnir eru allir frekar nálægt Höfn en þar bý ég, sem auðveldar 

vinnuna töluvert. Ég útbjó form þar sem hugmyndirnar voru skráðar og svör við ákveðnum 

spurningum sem mér fannst mikilvægar fyrir komandi vinnu2. Hugmyndirnar sem í 

bæklingnum eru koma allar frá mér. Ísgerðina, til að mynda, lærði ég í námi mínu við HÍ hjá 

Guðmundi Finnbogasyni og leikinn Randers keilur  lærði ég á námskeiðinu útivist og leikir í 

skógi.  

 Þegar þeirri vinnu var lokið fór ég yfir það sem ég hafði skrifað og hvort ég teldi eitthvað 

vanta. Þar sem ég þekki þessa staði vel taldi ég ekki þörf á að fara á þá alla sérstaklega í 

tengslum við þetta verkefni.  Ég nýtti mér þó þær ferðir sem ég þurfti að fara um svæðið og 

fylgdist með hversu mikið af jökum væru við sjávarmálið við útfallið á Jökulsárlóninu. 

Töluvert meira er  af þeim yfir sumartímann en vetrartímann, svo hafa ber það í huga ef fólk 

ætlar að nýta sér bæklinginn að vetri. Einnig fór ég í öðrum erindum að þeim stöðum sem í 

verkefninu eru og nýtti ég þær ferðir þá til ýmissa athugana. Þegar hugmyndavinnunni var 

                                                           
2
 Blaðið fylgir með sem fylgiskjal  númer 3. 
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lokið hófst ég handa við hönnun og uppsetningu bæklingsins. Töluverður tíma fór í þá vinnu 

og greinagerðin var unnin samhliða, að því leiti sem hægt var. 

Gert er ráð fyrir samstarfi við ákveðna aðila í tengslum við þetta verkefni, það eru Grunnskóli 

Hornafjarða og rekstraraðilar tjaldstæðisins. Aðkoma þeirra að verkefninu væri þá á þann veg 

að einn bekkur í skólanum fengi það hlutverk útbúi útispil, Kubb og Randers keilur3. Þessi 

spil yrðu gerðu úr efniviði sem fellur til við grisjun skógræktarskóga á svæðinu4. Bekkurinn 

fengi þá á meðan þeirra vinnu stendur fræðslu um tré og grisjun ásamt þjálfun í að vinna með 

verkfærum, svo sem sög, tommustokk, sandpappír, trjáklippum og fleiru. Ef framfylgja á 

hugmyndinni í tengslum við Einarslund, krefst það þess að ákveðin búnaður sé til staðar. Sá 

búnaður verður í kassa sem hægt verður að fá lánaðan á tjaldstæði Hornafjarðar. Aðkoma 

tjaldstæðisins væri fólgin í umsjón og útláni á spilum og búnaði. 

Fræðilegur kafli  

Skipting náms 

Einstaklingurinn lærir út lífið en þó eftir misjöfnum leiðum. Hægt er að skipta námi í þrjá 

flokka sem nefnast á ensku formal education, informal education og non-formal education. 

Eftir farandi þýðingar og skilgreiningar á hugtökunum eru notaðar í bókinni Kompás (Brander 

o.fl., 2009:21). 

Informal education: „Skóli lífsins5 vísar til ævilangs ferlis þar sem hver einstaklingur tileinkar 

sér viðhorf, gildi, hæfni og þekkingu úr eigin umhverfi og daglegu lífi (fjölskylda, nágrannar, 

verslanir, bókasöfn, fjölmiðlar, leikir og störf o.s.frv.)“ (Brander o.fl., 2009:21). 

Formal education: „Formlegt nám vísar til hins skipulega náms og kennslu sem fer fram í 

leikskólum og allt upp í háskóla og tekur einnig til sérstakra námsbrauta til starfsmenntunar“ 

(Brander o.fl., 2009:21). 

Non-fomal: „Óformlegt nám vísar til alls skipulagsnáms sem er liður í persónubundinni og 

félagslegri menntun ungs fólks, er ætlað að bæta hæfni og færni og er utan formlegrar 

námskrár skólakerfisins“ (Brander o.fl., 2009:21). 

                                                           
3 Kubb og Randers keilur eru útileikir, leikreglur má finna í fylgiskjölum 1 og 2. 
4 Áætlað er að starfa með skógræktarfélaginu á staðnum að þessu verkefni. 
5  Formlaust nám er önnur íslensk þýðing á hugtakinu informal education. 
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Það sem í bæklingnum er byggir á formlausu námi og sjá má tengingu á skilgreiningunni hér 

að framan og þess efnis sem í bæklingnum er. Einstaklingurinn lærir meðal annars í gegnum 

leiki og af öðrum sem í kringum hann eru. Bæklingurinn byggir á því að börn læri nýja hluti í 

gegnun leiki og upplifun ásamt því að foreldrar þeirra veiti þeim stuðning og aðstoð.  

Reynslumiðað nám 

Langt aftur má sjá í kenningum þekktra fræðimanna um mótun einstaklingsins atriði er styðja 

við þær hugmyndir sem fram hafa komið um reynslumiðað nám (e. experiental learning). 

Heimspekingar á borð við Plató, Aristótelles og Sókrates höfðu mjög ákveðnar skoðanir á því 

hvernig fyrirmyndarríki skyldu byggð upp. Mikilvægur þáttur þeirrar uppbyggingar fælist  í 

því hvernig staðið væri að menntun ungmenna. Plató taldi til dæmis að best væri að hjálpa 

ungu fólki að rækta dyggðir eins og hugrekki, réttlætiskennd og fleira í þeim dúr með beinni 

reynslu. Leiðin til að ná því væri að setja einstaklinginn í þær aðstæður sem reyndu á 

dyggðirnar (Priest og Simon, 1997:13). 

Margir fræðimenn hafa sett fram kenningar í uppeldis- og kennslufræðum. Einn þeirra er John 

Dewey, en í hugmyndum hans um nám felst sú skoðun að það sé ferli sem einstaklingurinn 

gengur í gegnum. Upphafið er áreiti sem einstaklingurinn verður fyrir í ákveðnum aðstæðum. 

Hann vinnur úr því áreiti og úr verður reynsla sem viðkomandi getur byggt á í framtíðinni 

(Gestur Guðmundsson, 2008:44). Í bókinni Reynsla og menntun fjallar Dewey um að 

menntun byggist á reynslu en jafnframt að ekki sé hægt að leggja menntun og reynslu að 

jöfnu. Í framhaldinu segir: „Því sum reynsla er neikvæð í menntunarlegu tilliti. Reynsla sem 

hefur þær afleiðingar að stöðva eða afskræma frekari þroska hefur neikvætt menntunargildi“ 

(Dewey, 2000a:35-36). Í bókinni Hugsun og menntun er meðal annars ígrundun skoðuð og 

segir þar að munur sér á ígrundaðri hugsun og því að hugsa. Ígrunduð hugsun kallast það ferli 

hugsana sem fer í gang þegar einstaklingur stendur frammi fyrir að leita lausna á ákveðnum 

verkefnum eða vandamálum. Samkvæmt Dewey eru þrep ígrundaðra hugsunar fimm og fela í 

sér ferlið frá því að fyrsta mögulega lausn kemur upp í hugann þar til komist er að niðurstöðu 

(Dewey, 2000b:143-148). Námshringur Kolbs sem birtur er hér að neðan sýnir ferlið sem á 

sér stað í reynslunámi, en þar byggir hver þáttur á þættinum á undan. Námshringurinn byggir í 

raun á hugmyndum Deweys um reynslumiðað nám (Panicucci, 2007:34-38).  
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Mynd 1 - Námshringur Kolbs (Panicucci, 2007:38). 

Þegar skoða á reynslumiðað nám er oft á tíðum einfaldast að skoða það útfrá mynd. Á 

myndinni hér að neðan má sjá hvernig reynslumiðað nám er ysti hringurinn og innan hans eru 

svo aðrir hringir sem skarast. Allt sem er innan ysta hringsins flokkast því sem reynslumiðað 

nám en tilheyrir einnig einhverjum af þeim sviðum sem eru innan hans eru. Eins og sjá má á 

myndinni tvinnast margir þættir saman og má því segja að snertifletir reynslumiðaðs náms séu 

fjölmargir (Gilbertson, Bates,  McLaughlin og Ewert, 2006:6). 

 

Mynd 2 - Skýringamynd af útinámi (Gilbertsson og fl., 2006:6; þýðing hugtaka Jakob Frímann 
Þorsteinsson, 2010:12). 
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Útinám 

Útinám byggir á kennsluaðferð reynslumiðaðs náms og eins og nafnið ber með sér á það sér 

stað úti.  Þetta form náms gerir það oft að verkum að fólk upplifir hinar ýmsu tilfinningar 

meðan á náminu stendur. Það sem gert er úti og þau áhrif sem það hefur á fólk getur verið 

erfitt að framkvæma og/eða líkja eftir í annarskonar aðstæðum. Útinám ýtir undir vellíðan 

þátttakenda úti í náttúrunni og eykur á hæfni þeirra á ýmsum sviðum. Þegar litið er á mynd 3 

má sjá mynd af módeli útináms en það er sett upp sem tré. Tvær greinar koma út úr 

útinámsbolnum, annars vegar ævintýranám og hins vegar umhverfismennt (Gilbertson og fl., 

2006:4-5). Þrátt fyrir að báðar greinarnar komi úr sama bolnum hafa þær mismunandi tilgang.  

Þær eiga þó ýmislegt sameiginlegt og má þar helst nefna náttúruna sem umhverfi. 

Ævintýranám inniheldur áskoranir og útkoman er óviss. Aðal tilgangurinn er þó að stuðla að 

auknum þroska einstaklingsins (Haluza-DeLay, 1999:129). Tréð sýnir á skýran hátt þær 

skynjanir sem þátttakendur útináms geta átt von á að upplifa. Eftir að bolurinn skiptist er 

unnið með umhverfisþætti annars vegar og hins vegar þá þætti er heyra undir ævintýranám. 

Báðir þættirnir vinna þó að því að einstaklingurinn læri í gegnum reynslu.  

 

Mynd 3 - Módel Priests af útinámi (Priest 1988 í Gilbertson ofl., 2006:5; þýðing hugtaka Jakob Frímann 
Þorsteinsson, 2010:13) 
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Ævintýranám 

Ævintýranám er önnur greinin sem kemur út úr útináms bolnum á trénu.  Slíkt nám inniheldur 

oftar en ekki einhverskonar áskorun sem reynir á líkamlegt atgervi. Sem dæmi  klifra í 

klettum, róa á bát, ísklifur eða annað í þessum dúr.  Markmiðið er þó fyrst og fremst 

persónulegur þroski hvers og eins. Einnig styður námið við félagslegan þroska þar sem 

ákvarðanir og framkvæmd hefur áhrif á allan hópinn (Haluza-DeLay, 1999:129). Ef litið er á 

krónu trésins má sjá að tengsl við aðra og sjálfsvitund eru á sömu hlið krónunnar og ævintýra 

nám. Það segir okkur að innan þess náms er unnið að tengslum við aðra ásamt sjálfsvitund. 

 Áskorun að eigin vali er mikilvægur þáttur innan ævintýranámsins en þá er það þátttakandinn 

sem ákveður hversu langt hann gengur í þeirri áskorun sem fyrir höndum er. Það er mikilvægt 

að þvinga ekki neinn lengra en hann treystir sér, ef slíkt er gert eru miklar líkur á að sá hinn 

sami fari inn á svo kallað hræðslusvæði (e. panic zone). Á því svæði á enginn lærdómur sér 

stað, einungis hræðsla og líkur eru á að þeir sem fara inn á þetta svæði reyni ekki aftur við 

áskorunina. Slík reynsla getur því verið neikvæð menntunarlega séð eins og segi hér að 

framan. Hér að neðan er mynd sem sýnir vel hvernig svokallaður þægindahringur skiptist 

niður í svæði. Þægindasvæði er það svæði þar sem við teljum okkur algjörlega örugg og þar 

tekst einstaklingurinn ekki á við neinar áskoranir. Teygjusvæðið er það svæði sem við lærum 

á og þar er tekist á við áskoranir. þar teljum við okkur geta leyst verkefnið án þess að skaða 

okkur og höfum stjórn á aðstæðum. Hræðslusvæðið er það svæði þar sem einstaklingurinn er  

skelkaður og sér ekki fram á að geta klárað verkefnið og hugsar einungis um að komast burt 

úr aðstæðunum (Jane Panicucci, 2007:38-39).  
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Mynd 4 - Þægindahringurinn ( Panicucci, 2007:39). 

 

Í köflunum hér að framan hefur verið fjallað um reynslumiðað nám og kenningar í tengslum 

við það. Við gerð bæklingsins voru þeir þættir hafðir að leiðarljósi. Verkefni bæklingsins 

miða að því að þeir sem takast á við þau upplifi eitthvað nýtt og öðlist nýja reynslu í gegnum 

útiveru og hreyfingu. Dæmi um þá reynslu er sú sem fæst með leiknum finndu tréð en sá 

leikur byggist meðal annars á trausti. Án efa fara einhverjir út fyrir þægindasvæðið og 

markmiðið er að í sem flestum tilfellum fari einstaklingarnir út á teygjusvæðið. Á því svæði 

fer lærdómur fram  eins og fram kemur í kaflanum um þægindahringinn. Námshringurinn sem 

sjá má hér að framan er mikilvægur til þess að reynslan skili einstaklingnum til ætlaðri 

kunnáttu. Það er því mikilvægt að fólk fari í gegnum ferli námshringsins. Reynt er að ýta 

undir að fólk ræði það sem lærst hefur við að leysa verkefnið af hendi með því að gefa því 

kost á að skrásetja upplifunina. Þó er hætt við að slík vinna mæti afgangi og margir sleppi 

henni. Því býðst fólki að senda sér að kostnaðarlausu inn það sem skrifað er og dregið verður 

úr innsendum bréfum í happdrætti. 

Umhverfismennt 

Umhverfismennt eru ekki ýkja gömul fræði, en verða mikilvægari með hverju árinu. Fræðin 

byggja þó á eldra skólastarfi og má þar til að mynda nefna átthagafræði. Í inngangi að 

greininni „Þáttur siðfræði í umhverfismennt“ kemur fram að umhverfismennt hafi þróast á 

undanförnum 15-20 árum. Greinin birtist í Náttúrusýn: Safn greina um siðfræði og náttúru og 

á þessu má sjá að greinin hefur verið við lýði í að minnsta kosti á fjórða áratug, þar sem 17 ár 

eru nú frá útgáfu (Róbert H. Haraldsson og Þorvarður Árnason, 1994:201). Í kennslu sem 

Þægindasvæði

Teygjusvæði

Hræðslusvæði
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þeirri sem fram fer í umhverfismennt er markmiðið að auka skilning fólks  á þeim vanda sem 

til staðar er hjá okkur mannfólkinu í umhverfismálum. Til þess að bæta þann skaða sem orðið 

hefur er eitt af grunnskilyrðunum að fólk gerir sér grein fyrir honum og hafi þá þekkingu sem 

þarf til að leysa málið (Róbert H. Haraldsson og Þorvarður Árnason, 1994:203). 

 Umhverfismennt flokkast sem útinám og er framkvæmd utandyra í flestum tilvikum. Ólíkt 

ævintýranáminu eru engar áskoranir skipulagðar en það eitt að dvelja úti í náttúrunni getur þó 

verið fólki misjafnlega erfitt (Haluza-DeLay, 1999:129-132). Umhverfismennt er mikilvægur 

þáttur í innleiðingu sjálfbærrar þróunar6 og má segja hún sé einn af grunnþáttum þess að slíkt 

komist á. Þekking einstaklinga á málinum þarf að vera til staðar til þess að hver og einn sjái 

þörfina og finni fyrir vilja til þess að leggja sitt af mörkum í málinu. Sú fræðsla sem fram þarf 

að fara ætti því að vera á öllum skólastigum (Umhverfisráðuneytið, 2002:14). 

 Foreldrar gegna án efa  mikilvægu hlutverki í fræðslu barna sinna í þessum efnum og þar af 

leiðandi er mikilvægt að auðvelda aðgengi fólks að hverskonar efni sem aðstoðar við þá 

fræðslu sem hægt er að veita ungdómnum. Margskonar leiðir eru til í fræðslu og má þar nefna 

umhverfistúlkun (e. invironmental interpretation)7 en slík aðferð snýst um að koma til skila á 

áhugaverðan hátt því efni sem umræðir. Þegar túlka á náttúruna og umhverfið er mikilvægt að 

finna út hvernig á að koma efninu til skila, það getur verið misjafnt á milli hópa en að þekkja 

hópinn eða vita hvernig hann er samansettur getur því hjálpað mikið. Margir þættir spila inn í 

og allt atgervi þess er túlkar skiptir máli, t.d. er mikilvægt að vera áhugasamur sjálfur og sýna 

það, notast við talmál og flækja ekki hlutina of mikið ásamt því að nýta myndir, kort eða 

annað sem hjálpað gæti. Leikir eru áhrifarík leið og börnum finnst að öllu jöfnu gaman að 

þeim  (Ham, 1992:10-11).  

Börn ferðast að öllu jöfnu með foreldrum sínum og má því ætla að í mörgum tilfellum séu það 

foreldrar sem fræða og túlka fyrir börn sín, það er því ljóst að almennt þekkja þeir hópinn eða 

einstaklingana sem þeir eru með í sinni umsjá.  Fólki gengur misjafnlega að túlka umhverfi 

sitt en með tilkomu fræðslu og aðgengilegu efni ætti það að auðvelda fólki málið og nýtast 

sem stuðningur. Með bæklinginn sem umræðir við höndina fá foreldrar og aðrir áhugasamir 

hjálpartæki í hendurnar sem tengist svæðinu sem dvalið er á.  Hugmyndir að áfangastöðum 

með mismunandi áherslum en þó alltaf með samveru fjölskyldunnar að leiðarljósi. Í 

                                                           
6
  Sjálfbær þróun er að nýta náttúruauðlindir án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á því að gera slíkt 

hið sama. Nánar fjallað um það í næsta kafla. 
7 Freeman Tilden hefur skilgreint umhverfistúlkun,  í íslenskri þýðingu hljóðar hún svo: „Umhverfistúlkun er 
ákveðið form fræðslu þar sem leitast er við að varpa ljósi á merkingu, skyldleika og tengsl hlutanna með 
upplifun fremur en beinni miðlun staðreynda“ (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir 2006:10). 
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bæklingnum eru þó nokkrir   áfangastaðir, má þar nefna eins og Haukafell og Míganda en 

verkefnin þar má nýta í umhverfistúlkun. Hægt væri að segja börnunum frá því hvernig 

Haukafell hefur breyst í gegnum árin. Upplýsingar um það eru á staðnum og því auðvelt að 

kynna sér það. Frásögnin þarf þó að vera lifandi og með dæmum sem börnin skilja eins og til 

dæmis „fyrir 100 árum var þessi jökull svo nálægt þar sem við stöndum að börnin á bænum  

gátu hent grjóti út á jökulinn.“ Með þessu er verið að gefa börnunum dæmi sem þau eiga 

auðvelt með að skilja og tengjast svæðinu betur. Lestu þennan kafla upphátt og spáðu í 

samhengi og hvort sá sem ekki þekkir viðfangsefnið skilur hvað þú ert að fara. 

Ferðamennska og sjálfbærni 

Ferðalög hafa tíðkast frá örófi alda og hluti af þeirri þjónustu er tíðkast í dag var einnig til 

staðar áður fyrr. Ferðaþjónusta er því í raun mjög gömul atvinnugrein. Allir þurfa að uppfylla 

sínar grunnþarfir hvort heldur sem er heima eða að heiman. Þær þarfir eru atvinnuskapandi 

þar sem ferðafólk þarf á húsaskjóli að halda ásamt fæði, það getur einnig þurft á 

leiðsögumanni að halda eða jafnvel fararskjóta. Hægt er að rekja ferðamennsku sem kallaði á 

þjónustu sem þá sem greint er frá hér að ofan allt til ársins 2000 f. Kr. (Holloway, 2002:17-

21). Þróun hefur átt sér stað í gegnum tíðina á ýmsum sviðum og er ferðaþjónustan án efa 

engin undantekning. Ætla má að kröfur ferðamanna breytist samhliða allri þeirri framþróun 

sem í heiminum hefur átt sér stað. Með bættum samgöngum ætti að reynast fólki auðveldara 

að ferðast og má því ætla að samhliða því breikki sá hópur sem stundar slíkt. Sú aukning sem 

verið hefur á ferðamönnum undanfarin ár hefur í för með sér jákvæða og neikvæða þætti. 

Aukið erlent fjármagn streymir inn í íslenska hagkerfið en álag á náttúru landsins eykst einnig 

samhliða fjölgun ferðamanna.  

Ferðamennska getur verið misjöfn og hægt er að skipa henni í flokka sem hver og einn er 

lýsandi fyrir ástæðu ferðalagsins eða umgjörð. Afþreyingar ferðamennska (Leisure tourism) er 

sá flokkur þar sem ferðast er með afþreyingu fyrir augum eins og menntun, heimsækja vini, 

einhverskonar áhugamál svo sem skíði eða íþróttir o.fl. Næsti flokkur er fjöldaferðamennska 

(mass tourism) hugtak notað til að lýsa flutningi fólks í stórum hópum innan afþreyingar 

ferðamennsku. Græn ferðamennska einnig nefnd sjálfbær ferðamennska er einn flokkurinn og  

miðar að því að virðing sé borin fyrir náttúrunni ásamt samfélaginu sem þar er. Vistvæn 

ferðamennska (ecotourism) er ferðamennska til náttúrsvæða og tilgangurinn er að læra og 

skilja menningar- og náttúrulega sögu svæðisins. Ásamt því að styrkja uppbyggingu þess 

(Youell, 1999:240-243). Mynd 2 sýnir vistvæna ferðamennsku sem einn af þeim þáttum sem 

styðst við reynslumiðað nám. 



 

 Í bæklingnum eru viðfangsefni sem byggð eru upp á þann hátt að fræðsla um svæði er til 

staða ásamt einhverskonar upplifun sem flokkast til reynslumiðaðs náms. Honum er ætlað að 

hvetja til útivistar þar sem einstaklingarnir læra eitthvað nýtt í gegnum uppl

vekja athygli fólks á mikilvægi þess að gæta að náttúrunni 

svæða. Í Rio de Janeiro undirritaði fjöldi þjóða sáttmála árið 1992 en meðal efnis 

sjálfbær þróun.  Skilgreining á henni

þó að loka fyrir þann möguleika

að hyggja í málum sem þessum, tenging manns og náttúru er þáttur sem hafa ber í huga 

(Umhverfisráðuneytið, 2002:9

þolmörk heimamanna sem miðast við tilfinningu þeirra á því hvort kostirnir 

ókostirnir. Þolmörk innviðar eru einnig þáttur sem 

bílastæði, salerni, gisting og f

mikilvægt að vera innan þolmarka hvers 

Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn Margeir Sigurjónsson 

7). Ef litið er á myndina hér að neðan má sjá þrjá hringi. Hver þeirra táknar þolmörk ákveðins 

þáttar sem saman mynda þolmörk ferðamennsku. Þar sem al

sjálfbærrar þróunar. 

Mynd 5 - Sjálfbær þróun

  

Mörk sem náttúran 
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Mörk sem 

innviðir setja

16 

Í bæklingnum eru viðfangsefni sem byggð eru upp á þann hátt að fræðsla um svæði er til 

staða ásamt einhverskonar upplifun sem flokkast til reynslumiðaðs náms. Honum er ætlað að 

hvetja til útivistar þar sem einstaklingarnir læra eitthvað nýtt í gegnum uppl

vekja athygli fólks á mikilvægi þess að gæta að náttúrunni sem og þolmörkum vinsælla 

svæða. Í Rio de Janeiro undirritaði fjöldi þjóða sáttmála árið 1992 en meðal efnis 

á henni er í einföldu máli sú að nýta skal auðlindir jarðar án þess

eika að þeir sem landið erfa geti gert slíkt hið sama. Að mörgu er 

að hyggja í málum sem þessum, tenging manns og náttúru er þáttur sem hafa ber í huga 

:9). Ýmsir þættir hafa áhrif á sjálfbæra þróun

þolmörk heimamanna sem miðast við tilfinningu þeirra á því hvort kostirnir 

Þolmörk innviðar eru einnig þáttur sem skiptir máli en undir hann 

bílastæði, salerni, gisting og fleira í þeim dúr. Til þess að starfa í anda sjálfbærrar þróunar er 

mikilvægt að vera innan þolmarka hvers og eins flokks (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún 

Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn Margeir Sigurjónsson og Bergþóra Aradóttir, 2001

Ef litið er á myndina hér að neðan má sjá þrjá hringi. Hver þeirra táknar þolmörk ákveðins 

þáttar sem saman mynda þolmörk ferðamennsku. Þar sem allir þessi þættir skarast  er flötur 

                               

Sjálfbær þróun (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001:7).

 

Mörk sem 

samfélagið setur

- Heimamenn

- Ferðamenn

Mörk sem 

innviðir setja
Sjálfbær þróun 

Í bæklingnum eru viðfangsefni sem byggð eru upp á þann hátt að fræðsla um svæði er til 

staða ásamt einhverskonar upplifun sem flokkast til reynslumiðaðs náms. Honum er ætlað að 

hvetja til útivistar þar sem einstaklingarnir læra eitthvað nýtt í gegnum upplifun. Gott er að 

þolmörkum vinsælla 

svæða. Í Rio de Janeiro undirritaði fjöldi þjóða sáttmála árið 1992 en meðal efnis hans var 

nýta skal auðlindir jarðar án þess 

að þeir sem landið erfa geti gert slíkt hið sama. Að mörgu er 

að hyggja í málum sem þessum, tenging manns og náttúru er þáttur sem hafa ber í huga 

ir hafa áhrif á sjálfbæra þróun og má þar nefna 

þolmörk heimamanna sem miðast við tilfinningu þeirra á því hvort kostirnir séu fleiri en 

skiptir máli en undir hann flokkast 

leira í þeim dúr. Til þess að starfa í anda sjálfbærrar þróunar er 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún 

Bergþóra Aradóttir, 2001:1-

Ef litið er á myndina hér að neðan má sjá þrjá hringi. Hver þeirra táknar þolmörk ákveðins 

lir þessi þættir skarast  er flötur 

2001:7). 
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Eins og fram hefur komið er umhverfismennt mikilvægur hluti af sjálfbærri þróun og það er 

án efa  mikilvægt að hver og einn fái, snemma á lífsleiðinni, fræðslu á þann hátt sem hentar. 

Einnig er áhugavert fyrir fólk að skoða staði sem ekki eru merktir sérstaklega á kort og því 

ólíklegt að þeir væru skoðaðir án bæklings eins og þess sem umræðir. 

Viðhorf foreldra eru viðhorf sem börn alast upp við og ættu því að hafa áhrif á þau. Með 

auknu aðgengi að upplýsingum um þessi málefni ásamt fræðslu aukast líkur á breyttu viðhorfi 

og jafnvel hegðun gagnvart náttúrunni sem skilar sér áfram til þeirra sem yngri eru. Með 

breyttri hegðun og viðhorfi eru auknar líkur á að hægt sé að nýta auðlindir landsins til hins 

ýtrasta án þess þó að skjóta loku fyrir að komandi kynslóðir geti gert það sama. Að mínu mati 

er mikilvægt að stuðla að sjálfbærri þróun. Við gerð bæklingsins var það haft í huga og byggir 

hann á reynslumiðuðu námi, en slíkt nám styður við sjálfbæra þróun. Bæklingnum er því 

ætlað að styðja við þróunina þó svo að ekki sé minnst á það  sérstaklega í honum. 

Áhrif leiksvæða á börn 

Offita barna hefur aukist  verulega á síðustu áratugum. Börn sem búa inni í borgum og einnig 

þau sem koma frá efnalitlum fjölskyldum eru í mun meiri áhættu en önnur. Útivist og  

hreyfing hefur áhrif á líkamlegt atgervi okkar en ekki síður á geðheilbrigði. Skortur á 

tækifærum til að stunda útivist og almenna útiveru getur haft sitt að segja í geðvandamálum 

hjá börnum (Tovey, 2007:67). Græn svæði eru töluvert færri  nú til dags en áður fyrr. Aðgengi  

er erfiðara og þá einkum fyrir börn er búa í borgum og bæjum. Það hefur án efa áhrif á þann 

tíma sem þau dvelja á slíkum svæðum en  börn dvelja í auknum mæli innandyra. Á árum áður 

voru útileikir vinsælir og undirrituð man vel þá tíma, það virðist sem slíkir leikir þekkist nú í 

mun minni mæli en áður. Ástæður þess eru án efa margar en nefna má til dæmis hræðslu 

foreldra í tengslum við umferð og ýmsa hættur sem myndast geta í samskiptum við ókunnuga. 

Nefna má einnig í þessum efnum fækkun náttúrlegra svæða en samhliða þeirri þróun 

fjarlægjast börn náttúruna. Þau vita þar af leiðandi minna um hana og skilja minna allt það 

sem henni tengist (Tovey, 2007:1-3).  

Á meðan leiksvæðum utandyra fækkar eykst framboðið af leiksvæðum inn í 

verslunarmiðstöðum og á matsölustöðum. Slík leiksvæði hafa ákveðna umgjörð sem vekur 

öryggistilfinningu hjá foreldrum. Oft eru þessi svæði notuð sem auglýsing fyrir staðinn. 

Samkvæm Tovey þá er hræðsla mikil hvað varðar leiki utandyra og ekki síður hjá börnum en 

fullorðnum. Þau hræðast til að mynda morð og/eða brottnám. Það læra börnin sem fyrir þeim 

er haft og því má leiða líkur að því að börn hafi slíka hræðslu frá foreldrum sínum (Tovey, 



18 
 

2007:2-3). Aukning hefur verið á leiksvæðum innan veitingastaða og verslana hérlendis 

síðustu áratugina. Þeir sem eru um þrítugt og eldri hafa án efa tekið eftir þessari þróun. 

 Eins og segir hér að framan þá hefur útivera áhrif á líðan barna en bæklingurinn byggir á 

útiveru og ýtir vonandi undir það að fjölskyldur eyði tíma saman utandyra. Sú tenging og 

þekking sem getur myndast þegar dvalið er úti í náttúrunni er af hinu góða. Með bæklingnum 

er reynt að gera aðgengi fólks betra að áhugaverðum stöðum ásamt því að koma með 

hugmyndir af afþreyingu á staðnum. 

Hverjum nýtist verkið 
 

Vonin er sú að bæklingurinn nýtist sem flestum, en ef litið er á hverjum hann kæmi til góða 

má fyrst nefna bæjarfélagið í heild sinni. Það eru misjafnir hvatar sem liggja að baki 

ákvörðunum fólks hvort fara skuli í ferðalag og þá hvert. Fólk er misjafnt og því er það 

persónubundið hvernig valið fer fram. Það hefur án efa áhrif á val fólks hvað er hægt að gera 

á hverjum stað fyrir sig. Bæði það sem fjölskyldan getur gert sjálf og það sem greiða þarf 

fyrir. 

 Ef litið er á tölfræði í tengslum við ferðalög Íslendinga má sjá að 9 af hverju 10 ferðuðust 

innanlands sumarið 2009. Flestir ferðast í júní, júlí eða ágúst sem er háannatími 

ferðaþjónustunnar hér á landi. Misjafnt er hvaða landsvæði eru heimsótt og eru þau 

misvinsæl. Þrátt fyrir þær tölur sem hægt er að nálgast um þær vinsældir getur verið erfitt að 

gera sér grein fyrir vinsældum ákveðinna staða. Íslenskir ferðalangar kjósa einna helst að gista 

í tjaldi, fellihýsi eða húsbíl og þar á eftir hjá vinum eða fjölskyldu. Aðal afþreyingin er sund 

og/eða jarðböð.  

Töluvert af útivistartengdri afþreyingu er í boði í Hornafirði og má þar nefna jöklagöngu, 

snjósleðaferðir og hestaferðir. Innan við 5% íslenskra ferðamanna nýta sér útivistartengda 

afþreyingu sem greiða þarf fyrir (Ferðamálastofa, 2010:13-14). Áhugavert væri því að kanna 

hvort afþreying sem ekki þarf að greiða fyrir, höfði frekar til fjölskyldufólks og hvort 

bæklingur sem þessi auki möguleikann á lengri dvö. En í honum eru hugmyndir að 

þafþreyingu sem ekki þarf að greiða sérstaklega fyrir. Það væri ákjósanlegt fyrir bæjarfélagið 

í heild sinni þar sem lengd dvöl þýðir auknar tekjur fyrir fyrirtæki á svæðinu og þar með 

bæjarfélagið sjálft. Bæklingurinn gæti einnig verið auglýsing fyrir svæðið og í honum mætti 

koma fyrir auglýsingum frá fyrirtækjum og ferðaþjónustuaðilum. Heimamenn geta líka nýtt 
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þær hugmyndir sem í bæklingnum eru til að skipuleggja skemmtilegan dag með 

fjölskyldunni. 

Lokaorð 
 

Heimurinn breytist í sífellu, hraðinn eykst og tækninni fleygir fram. Mannskepnan þarf ekki 

lengur að standa upp til að ná sér í næringu hvað þá til að hafa samskipti við annað fólk. 

Offita barna eykst og líkamleg geta til hreyfingar minnkar samhliða því. Við þurfum að skoða 

hvert við stefnum en ekki einungis það heldur er nauðsynlegt að opna augun fyrir því að 

náttúran stendur ekki allt af sér. Reynslumiðað nám er kennsluaðferð sem notuð er í námi eins 

og úti-, ævintýra- og umhverfisnámi og í bæklingnum byggjast hugmyndirnar á þeim. Það 

starf sem unnið er í tengslum við námið fer fram úti. Það þýðir að stuðlað er að útiveru og 

hreyfingu þó  misjafnt sé milli flokka hversu mikil hún er. Reynslunám byggist á því að 

þátttakendur hljóta reynslu, ígrunda hana og ræða. Í framhald af því geta þeir nýtt reynsluna 

sem þekkingu. Ætla má að sú útivera og hreyfing sem fylgir þessu formlausa námi auki  

líkamlegt heilbrigði fólks og stuðli að auknum tengslum við Það eru því margir kostir fólgnir í 

formlausa námi. Samvera fjölskyldunnar er mikilvæg og hefur það sýnt sig í rannsóknum að 

mikil forvörn er fólgin í samveru barna og foreldra (Rannsóknir og greining, 2009:42). Í því 

samhengi má einnig líta til þess að börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Með aukinni útivist 

og umhverfismennt hjá fullorðunum verður slíkt að eðlilegum hlut í augum barnanna.  

Það eru börnin sem munu erfa landið og því nauðsynlegt að þeir sem fullorðnir eru geri sér 

grein fyrir hversu nauðsynlegt er að innleiða sjálfbærni. Það er í höndum fullorðna fólksins að 

nýta náttúrauðlindir landsins án þess að koma í veg fyrir að komandi kynslóðir geti gert slíkt 

hið sama. Það er von mín að bæklingurinn komi til með að nýtast sem flestum og verði til 

þess að fjölskyldur verji frekari tíma saman. Ásamt því að auka skilning þeirra á mikilvægi 

góðrar umgengni í náttúrunni.  
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 - leiklýsing Kubb 

 
 

Uppstilling: 

Stærð vallar t.d. 5 stór skref á breidd og 10 stór skref á lengd. Horn vallarins eru merkt 

með hælum. 

Á hvorn enda vallarins er 5 kubbum stillt upp með jöfnu millibili (á milli hælanna), þetta 

er grunnlína hvors liðs. Á miðju vallarins á milli grunlínanna er kóngnum stillt upp. 

Þátttakendur: 

2-12 þátttakendur í tveimur liðum: A og B. liðin stilla sér upp við sitthvora grunnlínu. 

Það lið sem byrjar fær alla 6 kastpinnana. 

 
Spilið: 
Kastpinnunum er kastað einum í einu. Reynt er að velta eins mörgum af kubbum 

andstæðingsins og hægt er. Þegar búið er að velta öllum kubbunum má fella kónginn. Ef 

kóngurinn er felldur áður en búið er að velta öllum kubbunum tapast leikurinn. 

Þegar lið A hefur kastað öllum kastpinnum, er komið að liði B til að kasta þeim kubbum 

sem lið A hefur fellt yfir á vallarsvæði A. Þegar B hefur kastað kubbunum, skal A reisa 

þá við þar sem þeir liggja. 

 

Þá er komið að B að kasta frá sinni grunnlínu. B skal fyrst velta þeim kubbum sem standa 

úti á vellinum hjá A og svo kubbunum á grunnlínunni. Svona skiptast liðin á: 

1. Fyrst er kubbunum sem liggja kastað yfir á völl andstæðingsins 

2. og þar eru þeir reistir við af andstæðingnum. 

3. Svo reynir liðið sem á að kasta kastpinnunum að fella kubbana sem eru úti á 

Velli andstæðingsins 

4. og þá eru loks kubbarnir á grunnlínunni felldir. 

 
Geti B ekki fellt alla kubbana sem standa úti á velli A, má A færa sig í línu (vallarlínu) 

við fremsta kubbinum á sínum velli og kasta þaðan. Það er því mikið í húfi fyrir B að 

reyna að fella þá kubba sem standa úti á vellinum til að halda A sem lengst frá sinni 

grunnlínu. 
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� Öllum kubbum er kastað frá eigin grunnlínu. 

� Þegar komið er að því að fella kónginn er það gert frá eigin grunnlínu. 

� Felli maður kubb á grunnlínu áður en maður nær að fella kubbana sem standa úti 

vellinum er grunnlínu kubburinn einfaldlega reistur við aftur og leikurinn heldur 

áfram. 

 
VARÚÐ: 

� Kastið með undirhandakasti. 

� Kastið einum kastpinna í einu og verið viss um að andstæðingurinn viti af því 

þegar kastað er. 

� Ekki safna kastpinnunum saman fyrr en búið er að kasta öllum 6 pinnunum. 

� Kastið aldrei frá báðum endum í einu. 

(Óttar Hrafnkelsson. 2010 [júní]. Gögn úr kennslustund í Útinám og leikir í skógi). 
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Fylgiskjal 2 – leiklýsing Randers keilur  

 
Keilunum er stillt upp eftir stærð, með stærstu keiluna aftast. 

Leikmenn kasta til skiptis með undirhandakasti. Leikmenn reyna að velta eins mörgum 

keilum í hverju kasti eins og hægt er. Hver keila telur 1 stig. Það er spilað uppí 25 stig. 

Fái maður meira en 25 stig dragast stigin í næstu köstum frá þangað til nákvæmlega 25 

stigum er náð. 

(Óttar Hrafnkelsson. 2010 [júní]. Gögn úr kennslustund í Útinám og leikir í skógi). 
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Fylgiskjal 3 – vinnuskjal, val á áfangastöðum 
 

1. Hugmyndir 
 

• Bergárdalur 
• Einarslundur 
• Eystrahorn 
• Haukafell 
• Horn 
• Jökulsárlón 
• Ketillaugarfjall 
• Laxárdalur 
• Lónsöræfi 
• Melatangi 
• Míganadafoss 
• Skálatindar 
• Stafafellsfjöll 

• Vestrahorn 

 

2. Hve áhugavert að mati höfundar – stig gefin á skalanum 1-5 (minnst=1 ; mest=5) 

Staður Hve áhugavert 
Bergárdalur 3 
Einarslundur 5 
Eystrahorn 2 
Haukafell 5 
Horn 4 
Jökulsárlón 5 
Ketillaugarfjall 4 
Laxárdalur 3 
Lónsöræfi 5 
Melatangi 4 
Míganadafoss 5 
Skálatindar 4 
Stafafellsfjöll 4 
Vestrahorn 4 
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3.  Aðgengi (1-5) 

Staður Hve áhugavert Hve 
aðgengilegt 

Bergárdalur 3 3 
Einarslundur 5 5 
Eystrahorn 2 5 
Haukafell 5 5 
Horn 4 2 
Jökulsárlón 5 5 
Ketillaugarfjall 4 2 
Laxárdalur 3 3 
Lónsöræfi 5 1 
Melatangi 4 1 
Míganadafoss 5 5 
Skálatindar 4 2 
Stafafellsfjöll 4 3 
Vestrahorn 4 5 

 

 
4. Þekki  ég staðinn (1-5) 

Staður Hve áhugavert Hve 
aðgengilegt 

Þekking 
höfundar 

Bergárdalur 3 3 4 
Einarslundur 5 5 5 
Eystrahorn 2 5 3 
Haukafell 5 5 5 
Horn 4 2 4 
Jökulsárlón 5 5 5 
Ketillaugarfjall 4 2 4 
Laxárdalur 3 3 3 
Lónsöræfi 5 1 2 
Melatangi 4 1 4 
Míganadafoss 5 5 5 
Skálatindar 4 2 3 
Stafafellsfjöll 4 3 4 
Vestrahorn 4 5 5 
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5. Hægt að tengja við efnið (1-5) 

Staður Hve 
áhugavert 

Hve 
aðgengilegt 

Þekking 
höfundar 

Tenging 
við efni 

Bergárdalur 3 3 4 3 
Einarslundur 5 5 5 5 
Eystrahorn 2 5 3 2 
Haukafell 5 5 5 5 
Horn 4 2 4 4 
Jökulsárlón 5 5 5 5 
Ketillaugarfjall 4 2 4 4 
Laxárdalur 3 3 3 3 
Lónsöræfi 5 1 2 5 
Melatangi 4 1 4 4 
Míganadafoss 5 5 5 5 
Skálatindar 4 2 3 3 
Stafafellsfjöll 4 3 4 4 
Vestrahorn 4 5 5 5 
 

6. Niðurstaða 

Staður Hve 
áhugavert 

Hve 
aðgengilegt 

Þekking 
höfundar 

Tenging við 
efni 

Samtals 

Bergárdalur 3 3 4 3 13 
Einarslundur 5 5 5 5 20 
Eystrahorn 2 5 3 2 12 
Haukafell 5 5 5 5 20 
Horn 4 2 4 4 14 
Jökulsárlón 5 5 5 5 20 
Ketillaugarfjall 4 2 4 4 14 
Laxárdalur 3 3 3 3 12 
Lónsöræfi 5 1 2 5 13 
Melatangi 4 1 4 4 13 
Míganadafoss 5 5 5 5 20 
Skálatindar 4 2 3 3 12 
Stafafellsfjöll 4 3 4 4 15 
Vestrahorn 4 5 5 5 19 
 

 


