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Ágrip 

Þegar unga fólkið vex úr grasi þarf það að takast á við margar áskoranir og 

miðað við núverandi þróun munu mennirnir halda áfram að leggja sífellt 

þyngri byrðar á móður jörð. Það er löngu tímabært að staldra við og finna 

leiðir til að snúa þróuninni við en svo það sé mögulegt þurfum við að gera 

okkur grein fyrir því hvað við getum gert og hvernig. Hvað sem verður er víst 

að skólar gegna stóru hlutverki við að undirbúa unga fólkið fyrir framtíðina, 

skilja áhrif okkar á jörðina og hvetja það til að leggja sitt af mörkum til 

sjálfbærra lifnaðarhátta. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er mikil áhersla lögð á menntun til 

sjálfbærni og er því mikilvægt að skoða með nákvæmum hætti 

skólaverkefni sem virðast unnin í þeim anda. Stubbalækjarvirkjun, sem er 

þróunarverkefni sem unnið var í Lýsuhólsskóla á Snæfellsnesi, varð fyrir 

valinu vegna þess að það virtist unnið í anda menntunar til sjálfbærni. 

Meginrannsóknarspurningin snýst um að greina skólastarfið sem  unnið var 

í þróunarverkefninu um Stubbalækjarvirkjun og rannsaka að hvaða leyti það 

hafi falið í sér menntun til sjálfbærni. Eftirfarandi atriði voru rannsökuð: 

Markmið kennslunnar, hlutverk kennara og nemenda, mat kennara á því 

hvaða áhrif verkefnið hafði á þátttakendur, hvaða kennsluaðferðir voru 

notaðar og hvernig kennararnir hafa unnið áfram með þær.  

Viðtöl voru tekin við tvo kennara Lýsuhólsskóla auk þess sem notast var 

við önnur fyrirliggjandi gögn. Gögnin voru greind með eigindlegri 

innihaldsgreiningu (Flick, 2006) þar sem notaður var ákveðinn 

greiningarrammi og síðan leitað að þeim þáttum sem greiningarramminn 

sagði til um. 

Greiningarlykill GETU–hópsins (Ingólfur Jóhannesson o.fl., 2008; Kristín 

Norðdahl, 2009) var notaður til að greina hvort áherslur og markmið sem 

fólust í þróunarverkefninu megi tengja við menntun til sjálfbærni. 

Niðurstöðurnar benda til þess að þær áherslur og leiðir sem farnar voru í 

þróunarverkefninu hafi verið í anda menntunar til sjálfbærrar þróunar.  

Gildi verkefnisins felst í því að athuga og koma á framfæri þeim 

kennslufræðilegu nálgunum sem snerta menntun til sjálfbærni og notaðar 

voru í þróunarverkefninu. Þannig gæti rannsóknin ýtt undir umræðu meðal 

kennara um menntun til sjálfbærni og hvernig best væri að standa að henni. 

Í ljós kom að ólíkar áherslur voru í verkefninu, svo dæmi sé tekið var lögð 
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meiri áhersla á náttúruna og umhverfið en minna á þætti eins og 

alþjóðavitund og hnattrænan skilning og einnig efnahagsþróun og 

framtíðarsýn. Einnig kom fram að kennarar örvuðu nemendur fremur til að 

rannsaka og afla sér þekkingar frekar en að þeir miðluðu sjálfir þekkingu til 

nemenda. Hlutverk nemenda fólst í því að taka þátt í ákvarðanatöku og 

koma ákvörðunum í framkvæmd og einnig að miðla þekkingu sinni áfram út 

í nærsamfélagið. 
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Abstract 

Growing up, young people are faced with many challenges and given 

current development, the human race will continue to put increasingly 

heavier burden on Mother Earth. It is high time that we take a breath and 

find ways to reverse this development. For that to be possible we must 

acknowledge what we are able to do and how it should be done. Whatever 

will be, it is certain that schools play a major role in preparing young people 

for the future, understand our influences on the Earth and encouraging 

them to contribute to sustainable living. 

 The National Curriculum (2013) emphasises education for 

sustainability and therefore it is important to research school projects that 

seem to have been made in the spirit of sustainability. The developmental 

project Stubbalækjavirkjun-power plant at the compulsory school 

Lýsuhólsskóli was chosen in this respect for it seemed to operate in the 

spirit of education for sustainability. The main research question revolves 

around in what ways the developmental project Stubbalækjavirkjun was 

done in the spirit of education for sustainability . The following items were 

studied: the objectives of the teaching, the role of teachers and students, 

what was done, how successful it was and also how the teachers have 

continued to work with the project and teaching methods it entailed. 

Interviews were conducted with two teachers at Lýsuhólsskóli and other 

available data was also utilized. The data was analysed using qualitative 

content analysis (Flick, 2006) and a specific analysing framework and 

following the analysis the author looked for the factors the framework 

indicated. The so called analytical-key of the GETA-group (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl, 2008; Kristín Norðdahl, 2009) was used to analyse 

whether emphasises and objectives involved in the developmental project 

might be connected to education for sustainability. The results indicate that 

the emphasis and means used were in the spirit of education for 

sustainability.  

The value of this project consists of researching and promoting the 

educational approaches that are connected to education for sustainability 

and were used in the Stubbalækjavirkjun-project. Thus, this study could 

stimulate discussions among teachers about education for sustainability 

and what teaching methods are most in the spirit of education for 
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sustainability. Among other things, the data analysis revealed that within 

the project itself were different emphasises. For example, a lot of focus was 

on nature and environment but less on global awareness or global 

understanding, and economic development and future vision. Teachers also 

encouraged students to investigate and acquire knowledge rather than they 

themselves present their knowledge to the students. The role of the 

students was to participate in decision-making and implement them well as 

sharing their knowledge within the local community. 
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1 Inngangur 

Í framtíðinni mun unga fólkið á jörðinni þurfa að takast á við ótal áskoranir. 

Loftslagsbreytingar, skort sem leiðir til hungurs og vandamál tengd fátækt 

eru dæmi um það og á hinn bóginn ofneyslu sem getur leitt til vandamála 

eins og offitu og rányrkju. Haldi núverandi þróun áfram munum við setja 

sífellt þyngri byrðar á jörðina og herðar komandi kynslóða. Nú þegar þarf 

fólk að takast á við alvarleg vandamál. Þegar þetta er skrifað er til að mynda 

hætta á fæðuskorti í Suður-Súdan og hætta steðjar að fólki í Asíu vegna 

hækkandi sjávarstöðu. Það er löngu tímabært að staldra við og finna leiðir 

til að snúa þróuninni við. Framtíðin er í höndum unga fólksins sem sumt 

mun lifa nógu lengi til að sjá nýja öld. Það er engin leið að vita hvernig 

framtíðin kemur til með að verða en við getum reiknað með því að hún 

verði ólík því sem við búum við í dag. Margar spár eru til um framtíðina 

stofnanir eins og Worldwatch Institute (2014) og Umhverfisstofnun Evrópu 

(2014) benda á hætturnar sem steðja að okkur, hættur á borð við hækkandi 

sjávarstöðu og hlýnun jarðar. 

Hvað sem verður er víst að skólar hafa sérstöku hlutverki að gegna við að 

undirbúa ungt fólk fyrir framtíðina. Skólar geta hjálpað nemendum að 

öðlast skilning á áhrifum mannanna á jörðina og kennt þeim að standa vörð 

um mannréttindi allra og sömuleiðis hvatt þá til að taka upplýstar 

ákvarðanir byggðar á þekkingu og reynslu. Skólar geta boðið ungu fólki 

tækifæri til að leggja sitt af mörkum til sjálfbærra lifnaðarhátta. 

Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir rannsókn á starfi kennara í 

grunnskólanum Lýsuhólsskóla í Snæfellsbæ þar sem þeir unnu að 

þróunarverkefni í tengslum við umhverfismál. Markmiðið er að skoða 

hverju kennararnir vildu ná fram, hvað var gert, hvernig til tókst og einnig 

hvernig kennararnir hafa unnið áfram með verkefnið eða þær áherslur í 

kennslunni sem verkefnið fól í sér. Greiningarlykill, sem varð til í 

rannsóknar- og þróunarverkefninu GETA til sjálfbærni-menntun til aðgerða 

(Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009; 

Kristín Norðdahl, 2009), var notaður til að greina hvort áherslur og markmið 

sem fólust í þróunarverkefninu megi tengja við menntun til sjálfbærni. 

Þróunarverkefnið sem hér um ræðir var kallað Stubbalækjarvirkjun og 

var unnið frá haustbyrjun árið 2003 til loka vorannar árið 2005. Hugmyndin 

að verkefninu hafði þó kviknað mun fyrr eða 2001 og kom bæði til í 
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tengslum við leit að kennsluefni sem hentaði nemendum sem áttu erfitt 

með að tileinka sér viðfangsefni kennslunnar hverju sinni með því einu að 

lesa kennslubækurnar. Ákveðið var að skólinn skilgreindi umhverfisstefnu 

sína og sótti um að verða „skóli á grænni grein“. Verkefnið þróaðist og varð 

viðameira en áætlað hafði verið í upphafi og að lokum var um að ræða mjög 

víðtæka samvinnu skóla og heimila. Stubbalækjarvirkjum var öflugt 

þróunarverkefni og skilaði sér í mikilli þekkingu meðal kennara skólans og 

annarra sem unnu að verkefninu auk mannvirkja sem enn í dag eru nýtt og 

mögulegt væri að nýta enn meira. 

Verkefnið Stubbalækjarvirkjun snerist um kennslu í nýtingu 

endurnýjanlegrar orku og lífræna ræktun. Lítið uppistöðulón var gert úr 

lindarlækjum á skólalóðinni, vatnsaflið virkjað og gróðurhús byggt á bakka 

lónsins. Sólarrafhlöðum var komið fyrir á suðurhlið gróðurhússins en þær 

eru þeim eiginleikum búnar að geta breytt sólarljósi í rafstraum. Reist var 

vindmylla til að framleiða rafmagn úr vindorku. Rafmagnsframleiðsla, um 

1.5 kW, var nýtt sem orka fyrir gróðurhúsið en í því voru ýmsar 

plöntutegundir ræktaðar, bæði til gagns og gamans. Einnig var kálgarði 

komið fyrir á skólalóðinni og þar ræktuðu nemendur kartöflur og ýmislegt 

grænmeti sem sumt var forræktað í gróðurhúsinu. Eingöngu var notaður 

lífrænn áburður, molta úr jarðgerðum lífrænum úrgangi úr mötuneyti 

skólans og húsdýraáburður. 

Nemendur grunnskólans fengu viðurkenningu fyrir umhverfisverkefni sín 

árið 2007 í verkefnasamkeppni um umhverfismál sem haldin var á vegum 

umhverfis- og auðlindarráðuneytisins, Landverndar og Náttúruskóla 

Reykjavíkur. Samkeppnin kallast Varðliðar umhverfisins og markmið hennar 

er að hvetja ungt fólk til verka í umhverfisvernd, vekja athygli á sýn þeirra á 

umhverfismál og kalla eftir hugmyndum yngri kynslóðarinnar um leiðir til 

lausna á því sviði. 

Gildi þessarar rannsóknar felst í að athuga og koma á framfæri þeim 

kennslufræðilegu nálgunum sem snerta menntun til sjálfbærni og notaðar 

voru í þróunarverkefninu. Þannig gæti rannsóknin ýtt undir umræðu meðal 

kennara um menntun til sjálfbærni og hvernig best væri að standa að henni. 

Mér finnst fátt mikilvægara en að þekkja rætur sínar. Við þurfum að vita 

hvaðan við komum til að ákveða hvert við ætlum að stefna. Það er gott að 

þekkja umhverfi sitt og samfélag og meta það og virða. Nefnd undir forystu 

þáverandi forsætisráðherra Noregs, Gro Harlem Brundtland, gaf út skýrslu 

árið 1987 (Lebel og Kane, 1991, bls. 7) þar sem rauði þráðurinn í áliti 

nefndarinnar var hugtakið sjálfbær þróun og áhersla á að við skilum landinu 

til komandi kynslóðar í ekki lakara ástandi en við fengum það í hendurnar. 
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Það þýðir jafnframt að við verðum að vera meðvituð um hvað við eigum, 

hvernig við göngum um landið og í hvernig samfélagi við viljum búa. Í þessu 

samhengi skiptir skólinn miklu máli. 

Hér áður fyrr þótti eðlilegt að stórfjölskyldan stundaði 

sjálfsþurftarbúskap þar sem allir heimilismeðlimir lögðust á eitt og börn 

lærðu af eldri kynslóðum það sem nauðsynlegt var til að ná árangri í starfi 

og til að læra á sitt nánasta umhverfi. Í dag er fjölskyldumynstrið mun 

flóknara og skólinn skipar stóran sess í að fræða börnin um heimahagana, 

hvernig atvinnu er háttað og hvaða tækifæri heimahagarnir bjóða upp á. 

Það felast ótvíræð gildi í því að fá að læra um eigið samfélag í nánum 

tengslum við fjölbreytt atvinnulíf á því svæði þar sem við búum. Einnig 

finnst mér mikilvægt að börn læri að þekkja nærumhverfi sitt, menningu, 

sögu og sérstöðu og þann mun sem sagan færir okkur á fortíð og nútíð því 

þannig eru þau líklegri til að skilja rás viðburðanna, orsakir og afleiðingar. 

Í fyrsta kafla, sem er inngangur, er viðfangsefnið kynnt og tíunduð 

markmið og tilgangur rannsóknarinnar ásamt því sem gildi hennar eru 

rædd. Í öðrum kafla eru skilgreind þau hugtök sem einkum er unnið með í 

rannsókninni og fjallað um alþjóðlegt og norrænt samstarf um 

umhverfismál og önnur mál sem snerta sjálfbærni. Þriðji kafli ber heitið 

Þróun menntunar með sjálfbærni að leiðarljósi og er þar gerð grein fyrir 

hugtökunum átthagafræði, umhverfismennt og Grænfánanum,  menntun til 

sjálfbærni og áherslum í skólastarfi til sjálfbærni. Gerð er grein fyrir þeim sjö 

þáttum sem GETU – greiningarlykillinn gerir ráð fyrir að menntun til 

sjálfbærni feli í sér. Fjórði kaflinn snýst um þá aðferðafræði sem notuð var í 

rannsókninni sem gerð var í Lýsuhólsskóla. Þátttakendur rannsóknarinnar 

eru kynntir sem og þær aðstæður sem hún var unnin við. Gerð er grein fyrir 

þeim aðferðum sem notaðar voru í rannsókninni. Að auki er fjallað um 

siðferðisleg álitamál sem tengjast rannsókninni. Í fimmta kafla er gerð grein 

fyrir niðurstöðum sem fram komu í rannsókninni og í samantekt í lok 

kaflans er leitast  við að draga saman svör við rannsóknarspurningum. Sjötti 

kafli er umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar og 

ræddar í ljósi kenninga og niðurstaðna annarra rannsókna. Lokaorð er að 

finna í sjöunda kafla ritgerðarinnar og í lokin fylgja heimildaskrá og viðauki. 
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2 Hvað hefur verið gert til að ýta undir sjálfbæra þróun? 

2.1 Hvað er sjálfbær þróun? 

Til að öðlast skilning á því hvað felst í menntun til sjálfbærni þarf að liggja 

fyrir vitneskja og skilningur á því hvað sjálfbær þróun er. Sjálfbæra þróun 

má skilgreina sem hugmyndafræði er felur í sér nálgun sem þjóðir heims 

hafa sameinast um að hafa að leiðarljósi til að finna jafnvægi milli 

umhverfisverndar og áframhaldandi uppbyggingar efnahags og velferðar 

manna (Umhverfisráðuneytið, 2011). Á níunda áratug síðustu aldar starfaði 

stór, fjölþjóðleg nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna með forsætisráðherra 

Noregs, Gro Harlem Brundtland, í fararbroddi. Tilgangur nefndarinnar var 

að bregðast við umhverfisvanda og misskiptingu manna á meðal á jörðinni. 

Árið 1987 var gefin út skýrsla á vegum nefndarinnar; Sameiginleg framtíð 

vor (e. Our Common Future), þar sem settar eru fram hugmyndir um 

sjálfbæra þróun samfélaga. Skýrslan markaði upphafið að útbreiðslu 

hugtaka á borð við sjálfbærni og sjálfbæra þróun (Kristín Norðdahl, 2009, 

bls. 1; Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 7). Þar eru færð rök fyrir því að neysla 

mannkyns sé þannig að sumir búa við neyslu sem nær ekki að sinna þörfum 

þeirra um næringu eða menntun en aðrir við ofgnótt. Þannig sé of hratt 

gengið á auðlindir jarðar og nauðsynlegt sé að vinna nú þegar að úrbótum. 

Ef litið er til undirstöðuþátta sjálfbærrar þróunar, sem eru verndun 

umhverfisins, efnahagsþróun og félagsleg velferð, er einsýnt að margt þarf 

að gera. Þar má nefna nauðsyn þess að viðhalda náttúruauðlindum og 

vernda umhverfið sem best við getum. Vellíðan okkar og lífsgæði eru tengd 

sjálfbærri nýtingu umhverfisins og sjálfbærum lífsstíl og það tengist því að 

vinna að félagslegum jöfnuði, menntun fyrir alla, mannréttindum, 

fæðuöryggi, hætta ofnýtingu náttúruauðlinda og minnka mengun svo dæmi 

séu tekin (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 8). 

Í skýrslu nefndarinnar er hugtakið sjálfbær þróun skilgreint sem 

„auðlindanýting er fullnægir samtímaþörfum án þess að ganga á möguleika 

komandi kynslóða til að nýta auðlindirnar“ (Lebel og Kane, 1991; United 

Nations, 1987). Þó að hugtakið sjálfbær þróun hafi fyrst orðið áberandi eftir 

að skýrsla Sameinuðu þjóðanna var gefin út er um að ræða gamla og 

rótgróna hugsun sem fengið hefur nýtt heiti. Þessi hugsun og þau markmið 

sem felast í sjálfbærni hafa löngum verið samþætt siðum og menningu 

þjóða (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 7). Sjálfbær þróun hefur verið 

skilgreind á ýmsa vegu en í umræðunni er sá skilningur áberandi að hún feli 
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í sér að koma á jafnvægi milli verndunar umhverfis, efnahagsþróunar og 

félagslegrar velferðar fólks. Róttækari skilningur er sá að sjálfbær þróun feli 

það í sér að jörðin hafi vistfræðilegar takmarkanir og bæði efnahagslegri 

velferð og samfélagslegu réttlæti verði að ná innan þeirra takmarkana 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 8; Kristín Norðdahl, 2009, bls. 

1). 

2.2 Umræða og ákvarðanir um sjálfbæra þróun 

Í áranna rás hafa margar samþykktir og samningar er varða umhverfið og 

umhverfisvernd verið útbúnir og undirritaðir. Hér verður stiklað á stóru um 

slíkar samþykktir. Þær áherslur og samþykktir sem gerðar hafa verið á 

ráðstefnum Sameinuðu þjóðanna síðustu 45 ár endurspegla þessar 

breytingar eins og sjá má hér fyrir neðan. 

Árið 1968 lögðu Svíar það til að haldin yrði alþjóðleg ráðstefna um 

umhverfisvandamál heimsins. Aðalmarkmið ráðstefnunnar átti að vera að 

skapa grundvöll fyrir ríki innan Sameinuðu þjóðanna til að ræða um 

umhverfisvanda og beina athygli ríkisstjórna að mikilvægi hans. Tillagan 

fékk mjög góðar undirtektir og boðuðu Sameinuðu þjóðirnar til ráðstefnu, 

þeirrar fyrstu sinnar tegundar. Ráðstefnan var haldin í Stokkhólmi í Svíþjóð 

árið 1972 með þátttöku 113 landa og félagsmanna rúmlega hundrað 

félagasamtaka. Ákveðið var að stofnanir Sameinuðu þjóðanna skyldu 

undirbúa áætlun um umhverfisfræðslu sem spanna ætti margar 

námsgreinar, öll skólastig og næði út fyrir ramma skólanna. Áhersla var lögð 

á fræðslu til almennings (Stefán Bergmann, 2008). Svokölluð 

Stokkhólmsyfirlýsing var gerð en hún inniheldur 26 sameiginlegar reglur eða 

viðmið sem samin voru með það að markmiði að bæta og varðveita 

umhverfi manna (Lebel og Kane, 1991, bls. 13–18). Reglurnar kveða meðal 

annars á um eftirfarandi atriði: 

 Allir menn hafa rétt á jafnrétti, frelsi og fullnægjandi lífsgæðum í 
heilsusamlegu umhverfi. Það er á ábyrgð mannanna að bæta og 
vernda verðmæti umhverfisins bæði fyrir núverandi og komandi 
kynslóðir manna. 

 Vernda þarf auðlindir jarðar. Til þeirra teljast til að mynda vatn, jörð, 
loft og lífríki. Þetta þarf að gera svo komandi kynslóðir geti notið 
þeirra eins og við gerum í dag. Þetta þarf að gerast með skipulagningu 
og stjórnun. 

 Viðhalda þarf þeim möguleikum að jörðin geti séð mönnum fyrir 
nauðsynlegum og endurnýjanlegum auðlindum. 
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 Nýta verður óendurnýjanlegar auðlindir þannig að komið sé í veg fyrir 
að þær klárist svo komandi kynslóðir geti nýtt þær. 

 Öll ríki hafa rétt á að nýta sér auðlindir á sínu landsvæði, en þannig að 
það valdi ekki skaða í öðrum löndum eða utan landsvæðis þeirra. 

 Öll ríki skulu þróa saman alþjóðleg lög sem varða ábyrgð og bætur til 
þeirra aðila og landa sem verða fyrir mengun eða öðrum 
umhverfisskaða (Lebel og Kane, 1991, bls. 13–18). 

Árið 1977 var ráðstefna Sameinuðu þjóðanna haldin í Tbilisi í Georgíu. 

Þar var nútímaumhverfismennt formlega staðfest sem náms- og 

kennslusvið helgað samskiptum mannsins við umhverfi sitt og auðlindir 

náttúrunnar. Til að byrja með var hin nýja umhverfismennt tengd vistfræði 

og umhverfismálum og yfirgnæfði á vissan hátt aðrar áherslur sem lagt var 

af stað með. Síðar fengu atriði er varða samfélagið og umhverfissiðfræði 

aukið vægi sem og áhersla á færni og getu einstaklingsins til aðgerða (Stefán 

Bergmann, 2008). 

Brundtland-skýrslan var unnin á vegum International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) undir forystu Brundtland. Sjálfbær þróun var 

gerð að lykilhugtaki í skýrslunni í umfjöllun um umhverfismál heimsins, 

úrlausnir og þróun. Skilgreining hugtaksins sjálfbær þróun byggðist nú á 

þremur stoðum, þ.e.a.s. vernd umhverfisins, félagslegri velferð og jöfnuði 

og efnahagsþróun, og gerðar voru kröfur um að stoðirnar mynduðu 

samofna heild sem vinna bæri að saman. Um skýrsluna náðist góð samstaða 

og hún var staðfest á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna (Stefán 

Bergmann, 2008). 

Árið 1992 var ráðstefna Sameinuðu þjóðanna haldin í Ríó de Janeiró í 

Brasilíu. Á ráðstefnunni skuldbundu ríki heimsins sig til að hafa sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi við stefnumörkun og var menntun talin ein 

meginforsendan fyrir framgangi hennar. Þar var fjallað um umhverfismál og 

umhverfisþróun og stefnt að því að staðfesta aftur Stokkhólmsyfirlýsinguna 

og byggja ofan á hana. Yfirlýsingin er ekki lagalega bindandi fyrir ríki en með 

því að ljá henni atkvæði sitt hafa ríki veraldar staðfest að þau vilji 

framkvæma stefnuna sem í henni felst (Gunnar G. Schram, 1993, bls. 159). 

Á ráðstefnunni var meðal annars samþykkt ítarleg framkvæmdaáætlun í 

umhverfis- og þróunarmálum fyrir heimsbyggðina alla (Stefán Gíslason, 

2010). Þessi áætlun hefur verið kölluð Dagskrá 21 (e. Agenda 21) og stóðu 

fulltrúar 179 þjóða að henni. Líta má á hana sem góða handbók um 

alþjóðasamvinnu og aðgerðir ríkja sem miða að sjálfbærri þróun. Í Dagskrá 

21 er mikið lagt upp úr samvinnu enda þykir ljóst að ekkert ríki er fært um 



 

22 

að leysa þau vandamál sem við okkur blasa án stuðnings frá öðrum ríkjum. 

Umhverfismál þarf að skoða í ljósi efnahagsþróunar og félagslegra áhrifa 

(United Nations division for Sustainable Development, 1992, bls. 3–4). 

Staðardagskrá 21 (e. Local agenda 21) þróaðist út frá Dagskrá 21 og er 

heildaráætlun um þróun einstakra samfélaga í samræmi við Dagskrá 21 í átt 

að sjálfbærni (Stefán Gíslason, 2010). Eitt af helstu slagorðum hennar er: 

„Hugsaðu hnattrænt, framkvæmdu heima fyrir“ (e. Think globally, act 

locally) þar sem hugmyndin er að hver og einn geti hjálpað til og það sem 

við gerum heima fyrir hafi áhrif á heiminn allan (Sigurborg Kr. Hannesdóttir, 

2002). Áætlanir eru gerðar af sveitarstjórnum en framkvæmdin er á ábyrgð 

ríkisstjórna. Staðardagskrá 21 þarf að framkvæma í samræmi við Dagskrá 

21. 

Upphaf Staðardagskrár á Íslandi má rekja til ársins 1996 þegar Egilsstaðir 

tóku þátt í norrænu verkefni. Markmið þess var að búa til fyrirmynd að 

umhverfisáætlun fyrir fámenn sveitarfélög (Stefán Gíslason, 2010). Í 

framhaldinu var haldin umhverfisráðstefna á Egilsstöðum árið 1997 og þar 

kom fram sterkur vilji hjá sveitarfélögum að hefjast handa við að uppfylla 

ákvæði Ríósamningsins (Arnheiður Hjörleifsdóttir og Stefán Gíslason, 2003). 

Árið 1997 var ráðstefna Sameinuðu þjóðanna haldin í Þessaloníku í 

Grikklandi. Á þeirri ráðstefnu hófst umræðan um umhverfismennt sem 

menntun í þágu umhverfis og sjálfbærni en umhverfismennt hafði þróast í 

að taka til allra helstu heimsmála sem Dagskrá 21 og stórráðstefnur 

Sameinuðu þjóðanna höfðu fjallað um. Þarna var komin fram mun 

víðfeðmari sýn á menntun sem átti að leiða til sjálfbærrar þróunar (Stefán 

Bergmann, 2008). 

Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru samþykkt árið 2000 í 

höfuðstöðvum þeirra í New York. Leiðtogar heimsins urðu sammála um átta 

mælanleg og tímasett þróunarmarkmið til að draga úr fátækt í heiminum. 

Árið 2015 átti þeim að vera náð og voru þau miðuð við stöðu mála árið 

1990. Markmiðin voru að: 

 draga úr fátækt og hungri um helming.  

 öll börn njóti grunnskólamenntunar. 

 vinna að jafnrétti kynjanna. 

 lækka dánartíðni barna um tvo þriðju. 

 vinna að bættu heilsufari kvenna og lækka dánartíðni vegna 
barnsburðar. 

 berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum. 

 vinna að sjálfbærri þróun. 
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 efla þróunarsamvinnu, viðskipti og niðurfellingu skulda. 

Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Jóhannesarborg í Suður-Afríku var 

haldin árið 2002. Samþykkt var framkvæmdaáætlun þar sem mikil áhersla 

var lögð á þátt menntunar í sjálfbærri þróun og tímasett voru markmið sem 

snertu umhverfis-, efnahags- og félagsmál. Ákveðið var að gera áratuginn 

2005 -2014 að áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar og að UNESCO 

hefði umsjón með framkvæmd hennar. Markmið áratugarins var að sjá til 

þess að lögmál, markmið og iðja sjálfbærrar þróunar myndi móta menntun 

og nám í hvívetna og hvarvetna. Þetta staðfestir hversu mikil áhersla var 

lögð á gildi menntunar í þágu sjálfbærrar þróunar og lagðar voru línur fyrir 

skipulega vinnu í átt að sjálfbærni í aðildarríkjunum (UNDP, 2012). 

Á fundi Sameinuðu þjóðanna um þúsaldarmarkmiðin árið 2010 ákváðu 

aðildarríkin, að ósk framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, að hefja vinnu 

við mótun nýrra þróunarmarkmiða. Þau markmið eiga að taka við af 

Þúsaldarmarkmiðunum sem samþykkt voru árið 2010 og áttu að nást fyrir 

lok árs 2015 (UNDP, 2012). 

Rio+20 ráðstefnan um sjálfbæra þróun var haldin árið 2012 og var þar 

áfram unnið að mótun nýrra þróunarmarkmiða. Þar var 

stefnumótunarskjalið „The Future we want“ samþykkt ásamt áframhaldandi 

vinnu við mótun nýrra þróunarmarkmiða. Mikil samvinna ríkti um  að þessi 

tvö ferli ættu að vera nátengd og renna saman í alþjóðleg þróunarmarkmið 

sem tækju við eftir árið 2015. Kjarni þeirra átti að vera sjálfbær þróun. Ólíkt 

vinnu við mótun Þúsaldarmarkmiðanna voru flestir hagsmunaaðilar virkjaðir 

til að vinna að mótun nýrra þróunarmarkmiða. Sameinuðu þjóðirnar reyndu 

að auðvelda þessa alþjóðlegu vinnu og báru ábyrgð á því að styðja 

aðildarríkin, meðal annars með því að veita ráðgjöf og miðla reynslu sinni 

(UNDP, 2012). 

Í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York árið 2015 samþykktu 

aðildarríkin 193 sem standa að Sameinuðu þjóðunum metnaðarfulla áætlun 

um sjálfbæra þróun sem miðar að því að útrýma fátækt í heiminum fyrir 

árið 2030, stuðla að efnahagslegri velmegun, félagslegri þróun og verndun 

umhverfisins um allan heim. Þessi tímamótasamningur ber heitið 

„Umbreyting heimsins: Áætlun um sjálfbæra þróun til 2030“. Byggt er á 

árangri Þúsaldarmarkmiðanna sem áttu þátt í að rífa milljónir manna um 

allan heim úr viðjum fátæktar (UNDP, 2012). 

Nýju þróunarmarkmiðin sautján hvíla á sex undirstöðum sem eru:  

 Mannleg reisn: Til að útrýma fátækt og berjast gegn ójöfnuði. 
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 Fólk: Til að tryggja heilbrigt líferni, þekkingu og þátttöku kvenna og 
barna. 

 Hagsæld: Til að byggja upp sterkt umbreytingarhagkerfi fyrir alla. 

 Jörðin: Til að vernda vistkerfi okkar í þágu allra samfélaga og komandi 
kynslóða. 

 Réttvísi: Til að stuðla að öruggum og friðsamlegum samfélögum og 
sterkum stofnunum. 

 Samvinna: Til að hvetja til hnattrænnar samstöðu um sjálfbæra þróun 
(UNDP, 2012) 

Eins og segir hér að framan kom hugtakið sjálfbær þróun fyrst fram í 

skýrslu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun sem kom út árið 1987 í 

Brundtland-skýrslunni svokölluðu. Hugtakið kom út frá umræðum sem voru 

milli fólks og hópa sem hafði áhyggjur af því að mannkynið væri að ganga of 

nærri náttúruauðlindum jarðarinnar. Það er mikilvægt að átta sig á því að öll 

þróun gengur út frá staðbundnum þörfum og forsendum og það eru fleiri en 

ein leið fær til að leysa tiltekið vandamál. Mælanleg markmið eru mikilvæg 

því með þau að vopni getum við forgangsraðað og í kjölfarið verða allar 

aðgerðir markvissari (UNDP, 2012). 

Mikilvægt er að hafa hugfast að Þúsaldarmarkmiðunum var ekki ætlað 

að leysa öll vandamál heimsins í eitt skipti fyrir öll heldur er þeim ætlað að 

stuðla að stöðugri þróun þar sem hverjum áfanga eftir öðrum er náð. Nú, 

árið 2016, hafa þróunarmarkmiðin tekið við af Þúsaldarmarkmiðunum og 

með aukinni áherslu á sjálfbærni er vonast til að hægt verði að efla þróun 

lífskjara án þess að það verði á kostnað sameiginlegs umhverfis okkar og 

framtíðar (UNDP, 2012).  

Eitt af stóru markmiðum Sameinuðu þjóðanna er að sporna gegn 

hnattrænni hlýnun og má rekja til þess að Rammasamningur var 

samþykktur á umhverfisráðstefnu í Ríó árið 1992. Í dag hafa flestar þjóðir 

heims, 196 talsins, samþykkt skilmála samningsins. Rammasamningurinn 

kveður meðal annars á að hnattræn hlýnun sé að stórum hluta af 

mannavöldum og að þróuð ríki þurfi að bera þungann af þeim aðgerðum 

sem nauðsynlegar eru til að uppfylla markmið sem hann setur og miða að 

því að halda hnattrænni hlýnun undir 2 gráðum. Ráðstefna hlutaðeigandi 

aðlila (COP), þ.e. þeirra ríkja sem hafa samþykkt Rammasamning 

Sameinuðu þjóðanna SÞ, fer fram einu sinni á ári. Hlutverk ráðstefnunnar er 

að fylgjast með því að aðgerðir aðildarríkja til að sporna gegn hlýnun jarðar 

skili tilætluðum árangri. Nú síðast var haldin loftslagsráðstefna (COP21) í 
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París.  Á þeirri ráðstefnu voru allir þjóðarleiðtogar sammála um það að 

hlýnun jarðar væri vandamál sem þyrfti að taka á.  

2.3 Menntun til sjálfbærni 

Ég kýs að nota hugtakið menntun til sjálfbærni eins og gert er í 

Aðalnámskránum. Sums staðar þegar ég vísa í heimildir sem notað hafa 

hugtökin menntun til sjálfbærrar þróunar og sjálfbærnimenntun, nota ég 

þau hugtök í sömu merkingu og menntun til sjálfbærni. Menntun til 

sjálfbærni byggist á ákveðinni sýn á menntun og áherslur í skólastarfi þar 

sem sjálfbær þróun er gerð að meginviðmiði. Í menntun til sjálfbærni er 

áhersla lögð á að læra leiðir til að þekkja og skilja, öðlast færni til að leysa 

viðfangsefni og hvað felst í því að vera til í samfélagi manna, lifa í sátt við 

aðra og þar með óbornar kynslóðir. Hugtakið verður þó ekki skilgreint í eitt 

skipti fyrir öll þar sem það tekur mið af viðfangsefnum hvers og eins 

samfélags sem gerir sjálfbærni að leiðarljósi í skólastarfi og öðru starfi og 

menntun (Stefán Bergmann, 2008, bls. 6; Eygló Björnsdóttir og Stefán 

Bergmann, 2010, bls. 2; Walker og Soltis, 1997). Menntun er mjög mikilvæg 

forsenda þess að samfélagið geti þróast í átt til aukinnar sjálfbærni.  

Á vef Sameinuðu þjóðanna (UNESCO, 2006) er lögð áhersla á að 

menntun til sjálfbærni geri sérhverri manneskju kleift að öðlast þá 

þekkingu, færni, viðhorf og gildi sem nauðsynleg eru til að skapa sjálfbæra 

framtíð. Menntun til sjálfbærni felst í því að ræða um helstu lykilatriði 

sjálfbærrar þróunar í skólastarfinu, svo sem að minnka loftslagsbreytingar, 

minnka líkur á náttúruhörmungum, nauðsyn líffræðilegs fjölbreytileika, 

hvernig draga má úr fátækt og auka sjálfbæra neyslu. Áhersla hefur einnig 

verið lögð á að beita kennsluaðferðum sem hvetja og styrkja nemendur til 

að íhuga hegðun sína og grípa til aðgerða í átt að sjálfbærni (Jensen og 

Schnack, 1997, bls. 165). 

3 Þróun menntunar með sjálfbærni að leiðarljósi 

Í þessum kafla eru hugtökin átthagafræði, umhverfismennt og menntun til 

sjálfbærni rædd. Þessi hugtök tengjast leiðum í skólastarfi til að fá börn til 

að horfa heildstætt á umhverfi sitt og leggja áherslu á að það sem við gerum 

hefur áhrif á okkar nánasta umhverfi og jafnframt hnattræn áhrif. Ræddar 

eru hugmyndir um mikilvæga þætti menntunar til sjálfbærni og hvernig 

standa skuli að slíkri menntun. 
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3.1 Átthagafræði 

Langt er síðan fólk sá ástæðu til að börn lærðu um sitt nánasta umhverfi og 

átthagafræði kom fyrst fram í námskrá íslenskra barnaskóla árið 1929. Ekki 

var gert ráð fyrir að átthagafræðin væri kennd nema fyrstu þrjú námsárin í 

barnaskóla. Þá breyttist námskráin og við tóku landafræði, náttúrufræði og 

saga. Sú þekking sem börn áttu að öðlast með námi í átthagafræði var 

meðal annars þekking á daglegu lífi í samfélaginu og staðháttum. Þau þurftu 

að hafa þekkingu á landslagi, jarðvegi, örnefnum, dýralífi, veðráttu, 

atvinnuvegum í samfélaginu og viðskiptum sveitarinnar. Einnig áttu þau að 

þekkja landnám þess svæðis þar sem þau bjuggu og helstu sögur sem 

tengdar eru svæðinu (Eygló Björnsdóttir, 2005). 

Árið 1926 stofnaði Ísak Jónsson einkaskóla í Reykjavík og voru börnin 

sem stunduðu nám við skólann á aldrinum sex til átta ára. Hann taldi 

átthagafræðikennslu eiga fullt erindi í skólann en sá að aðlaga þyrfti 

kennsluna að íslenskri menningu og þjóðháttum ekki síður en umhverfi 

skólans. Á þessum tíma voru börn ekki skólaskyld fyrr en tíu ára gömul og 

var því reynsla af átthagafræðikennslu yngri barna takmörkuð. Hugmyndin 

var að kenna börnum um jurta- og dýralíf, atvinnuvegi, landafræði og fleira 

með því að fara með þau á staðina sem fræðast átti um og auka þannig 

skilning þeirra á því þjóðfélagi sem þau ólust upp í. Ísak Jónsson (1962) 

útskýrði átthagafræðikennslu á þennan veg: „Átthagafræði er alhliða 

þroskandi kennsla og námsstarf, raunhæf mannrækt og hentar ekki aðeins 

yngstu nemendunum, heldur hvaða aldursskeiði sem er.“ (Ísak Jónsson, 

1962, bls 14).  

Ísak sagði átthagafræðikennslu ekki aðeins kennslu um átthagana, 

landfræðilega og þjóðmenningarlega, heldur einnig samansafn 

kennsluaðferða sem hægt væri að beita á námsgreinar sem hefðu það að 

markmiði að efla nám og þroska barna auk þess sem færni og þekking barna 

styrktust um leið (Ísak Jónsson, 1962, bls. 13). 

Áður fyrr var í átthagafræðinni lögð mikil áhersla á að innleiða hjá 

nemendum þekkingu á sínu nánasta umhverfi og auka með þeim skilning á 

því samfélagi sem þeir bjuggu í. Árið 2009 var námsgreinin átthagafræði 

innleidd í skólanámskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar (Snæfellsbær, 2010) og 

er unnið með hana á öllum þremur starfsstöðvum Snæfellsbæjar, þar á 

meðal í Lýsuhólsskóla. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að skólar skuli stefna að 

fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við 

mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, 

velferð og menntun þeirra. Hluti af því er að fræða nemendur um 
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heimahagana og kenna þeim að meta þá og virða. Það er mikilvægt fyrir alla 

að þekkja hvar rætur samfélagsins liggja því það auðveldar þeim að ákveða 

hvert skuli stefna. 

Nemendaverkefni um átthagana öðlast merkingu og gildi þegar það er 

fellt að reynslu nemandans. Nemendur öðlast ólíka reynslu af verkefnunum 

og merkingin sem verkin fá er háð upplifun og reynslu hvers og eins. Skólinn 

getur gert sitt til að kynna samfélag fyrir nemendum en svo er það undir 

hverjum og einum komið hvernig hann upplifir þá reynslu þar sem 

nemendur hljóta að hafa ólíkan bakgrunn og reynslu þótt þeir búi í sama 

sveitarfélagi. Þetta er í anda þess sem segir í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) en þar segir:  

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni 

þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu 

þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins 

við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Nemendum skal 

veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér 

þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. 

Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri 

hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. 

Menntun er í stöðugri endurskoðun og samkvæmt Sterling (2001) 

blandast saman erlendir og innlendir straumar og mikil áhersla var á tímabili 

lögð á að mennta nemendur ekki aðeins til að skilja samfélagið og 

umhverfið í kring heldur einnig til að vernda umhverfið. Eins og áður hefur 

verið greint frá voru ríkisstjórnir Sameinuðu þjóðanna uggandi yfir ástandi í 

umhverfismálum og voru miklar vonir bundnar við það að aukin menntun 

myndi hjálpa til við lausn vandans. 

3.2 Umhverfismennt 

Umhverfismennt var formlega staðfest sem náms- og kennslusvið á 

ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Tiblisi í Georgíu 1977 eins og áður hefur 

komið fram. Náms- og kennslusviðið var helgað samskiptum mannsins við 

umhverfi sitt og auðlindir náttúrunnar. Með þessu var reynt að stuðla að 

bættum samskiptum mannsins við umhverfi sitt (Stefán Bergmann, 2008, 

bls 17). Stefán fjallar einnig um umhverfismennt í grein sinni „Þáttur 

siðfræði í umhverfismennt“ í Náttúrusýn (1994, bls. 201–210). Hann talar 

þar um nýtt kennslusvið sem sé byggt á eldri reynslu í skólastarfi og nefnir 

þar sérstaklega átthagafræðina. Hann leggur áherslu á að umhverfismennt 

sé liður í viðleitni manna til að bregðast við vanda og byggja upp heilbrigð 
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samskipti manns og umhverfis. Einnig sé henni ætlað að auka 

umhverfisvitund fólks, fræða það um stöðu mannsins í náttúrunni, vekja 

upp ábyrgðartilfinningu í umgengni við náttúruna og vilja til að bæta það 

sem miður fer. Umhverfismennt byggir á fræðslu og menntun um 

umhverfið á öllum skólastigum og fyrir samfélagið allt og er henni ætlað að 

auka skilning og þekkingu á umhverfinu, efla siðfræðileg gildi, styrkja 

umhverfisvitund og ljá einstaklingum færni til að greina orsakir og 

afleiðingar og vera undir það búnir að bregðast við vanda (Stefán 

Bergmann, 2008, bls. 26). Hvernig svo sem við greinum hugtakið 

umhverfismennt getum við verið sammála um það að rík þörf er á fræðslu 

um umhverfið á öllum skólastigum (Eygló Björnsdóttir, 2005, bls. 2). 

Umhverfismennt mótaðist á áttunda áratug síðustu aldar að frumkvæði 

Sameinuðu þjóðanna og í samvinnu margra þjóða. Umhverfismennt byggir á 

fræðslu og menntun um umhverfið fyrir öll skólastig og fyrir samfélagið allt. 

Skilningur fólks á umhverfismennt hefur þróast með tímanum og á síðasta 

áratug liðinnar aldar varð vitundarvakning hvað varðar umhverfismennt í 

íslenskum skólum og átti þátttaka í ráðstefnunni Miljö 91 sennilega 

stærstan hlut í því en fimm stórar ráðstefnur voru haldnar í höfuðborgum 

Norðurlandanna annað hvert ár frá 1983–1991 og voru þær haldnar til 

vakningar um umhverfismennt. Sú síðasta var haldin í Reykjavík í júní 1991 

(Stefán Bergmann, 2008; Þorvaldur Örn Árnason, 1998, bls. 91). Á þeirri 

ráðstefnu, eins og öðrum, var ályktað að menntun væri leið til lausnar á 

umhverfisvanda. Fjöldi skóla vann verkefni sem kynnt voru á ráðstefnunni 

og í kjölfarið jókst áhugi á umhverfismennt hér á landi en sú þróun hafði þá 

verið rúmum áratug á eftir þróuninni í nágrannalöndum okkar. Alþjóðleg 

þróunar- og samstarfsverkefni stuðluðu einnig að útbreiðslu viðfangsefna 

sem tengdust umhverfismennt hér á landi og í kjölfarið þróuðust fjölbreytt 

vinnubrögð og umræður um umhverfismennt jukust og þar með hvaða 

ábyrgð við sjálf berum á að skapa okkar samfélag (Þorvaldur Örn Árnason, 

1998, bls. 92). 

Í kjölfar Miljö 91 varð til annað samnorrænt umhverfismenntarverkefni 

MUVIN-verkefnið eða Miljö Undervisning í Norden en því verkefni var 

hleypt af stokkunum í lok árs 1991. Í MUVIN-verkefninu var litið til 

fagurfræðilegra og siðfræðilegra þátta og félagslegt samhengi 

umhverfismála var skoðað. Viðfangsefni verkefnisins voru álitamál og 

árekstrar við nýtingu náttúruauðlinda. Helstu markmiðin fólust í því að gera 

ágreining um umhverfismál sýnilegan, þjálfa nemendur í að fjalla um 

hagsmunaárekstra og stuðla að jákvæðum viðhorfum þeirra til umhverfisins 

í heild. Auk þess átti að reyna að þroska skilning nemenda á því að umhverfi 

okkar er öll jörðin og við sem samfélag berum ábyrgð á henni (Þorvaldur 
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Örn Árnason, 1998, bls. 93–94). Áherslan á siðfræði sem hluta af 

umhverfismennt kom fram á ráðstefnunni í Tiblisi árið 1977. Þótt áhersla 

hafi verið lögð á umhverfissiðfræði virðist, af þeim atriðum sem lögð var 

áhersla á, umfjöllun um hana hafa orðið verst úti í MUVIN verkefninu. Lítið 

hefur verið um skipulega siðfræðikennslu í íslenskum skólum sem mögulega 

skýrir hvers vegna umhverfissiðfræði hefur ekki náð að skjóta þar rótum 

(Stefán Bergmann, 1994, bls. 209). Upplýsingar og þekking eru vissulega 

nauðsynleg fyrir siðfræðilegar samræður og rannsóknir hafa sýnt að það 

veltur á einstaklingnum sjálfum hvort og hvaða árangri hann nær í 

umhverfismennt (Stefán Bergmann, 1995, bls. 10). 

Eins og áður hefur komið fram var ákveðið af Sameinuðu þjóðunum að 

áratugurinn 2005–2014 skyldi vera áratugur menntunar til sjálfbærrar 

þróunar. Markmiðið var að sjá til þess að lögmál, gildi og iðja sjálfbærrar 

þróunar myndu móta menntun og nám allra (Umhverfisráðuneytið, 2010, 

bls. 8). Á sama tíma var búin til ákveðin stefnumörkun um sjálfbæra þróun í 

íslensku samfélagi og var henni ætlað að vera rammi utan um stefnu Íslands 

í sjálfbærri þróun allt til ársins 2020 (Umhverfisráðuneytið, 2010, bls. 8). 

Ritið sem inniheldur þessa stefnumörkun heitir Velferð til framtíðar og eru 

markmiðin endurskoðuð á fjögurra ára fresti og forgangsverkefni kynnt 

hverju sinni í nýju riti. Í ritinu sem gildir frá 2010–2013 er sérstök áhersla 

lögð á menntun til sjálfbærrar þróunar. 

3.3 Skólar á grænni grein 

Skólar á grænni grein er verkefni sem FEEE (e. Foundation for 

Environmental Education in Europe) hóf árið 1994 með stuðningi 

Evrópuráðsins. Síðan þá hafa samtökin orðið alþjóðleg og stytt heiti sitt í 

samræmi við það og kallast nú FEE. Markmið þeirra er að virkja ungt fólk til 

að vinna að viðfangsefnum í sínu nánasta umhverfi og stuðla að sjálfbærri 

þróun í anda Ríóráðstefnunnar árið 1992. Á ensku heita þessir skólar Eco 

schools. Skólar geta sótt um þátttöku og og þegar þeir hafa lokið ákveðinni 

vegferð og uppfyllt ákveðin viðmið öðlast þeir grænfánann. Starfið sem 

skólarnir inna af hendi byggir á að draga úr umhverfisáhrifum skóla, fræðslu 

um umhverfismál ásamt mótun viðhorfa og í framhaldi af því aðgerða til að 

leysa úr vanda. Áhersla er lögð á skólann sem eina heild (Stefán Bergmann, 

2008, bls. 14). 

Skólar á grænni grein er íslensk útgáfa Eco schools. Á Íslandi er 

verkefninu stýrt af Landvernd sem hefur verið aðili að FEE frá árinu 2000. 

Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í umhverfismálum þurfa eins og 

erlendu skólarnir að stíga sjö skref sem eru ítarlega skilgreind. Þegar því er 
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lokið fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfánanum næstu tvö árin. Sú 

viðurkenning fæst svo endurnýjuð haldi skólarnir áfram að vinna með 

skrefin sjö. Grænfáninn er umhverfismerki sem táknar árangursríka fræðslu 

og umhverfisstefnu í skólum og er því til mikils að vinna að fá að vera hluti 

af skólum á grænni grein. Grænfánaverkefnið hefur öðlast fastan sess á 

Íslandi og vex enn. Starfið einkennist af áherslu á sjálfbæra þróun og skipar 

ákveðinn sess í mótun menntunar til sjálfbærni (Stefán Bergmann, 2008, 

bls. 15; Eygló Björnsdóttir, 2005, bls. 3). Tólf skólar sóttu um að „komast á 

græna grein“ árið sem verkefnið fór af stað og strax ári síðar, eða 2002, 

voru fyrstu þrír Grænfánarnir dregnir að húni. Í lok ársins 2015 voru á 

heimasíðu Landverndar (Landvernd.is, e.d.) skráðir 110 leikskólar, 91 

grunnskóli, 11 framhaldsskólar, tveir háskólar auk sjö annars konar skóla á 

grænni grein. Það þýðir að árið 2015 tóku rúmlega 54% grunnskólanema 

þátt í Grænfánaverkefninu og er því ljóst að það hefur náð til margra. 

3.4 Mikilvægi menntunar til sjálfbærni 

Í menntun til sjálfbærrar þróunar er áhersla lögð á styrk, færni og getu 

nemenda til að takast á við viðfangsefni sem stuðla að sjálfbærri þróun 

(Eygló Björnsdóttir og Stefán Bergmann, 2010, bls. 2). 

Forsenda þess að fólk vilji ýta undir sjálfbærni er að fólk skilji af hverju 

hún er mikilvæg. Mikilvægt er að skólinn leggi áherslu á menntun til 

sjálfbærni þar sem hún miðar að því að gera fólki kleift að takast á við 

viðfangsefni í samfélaginu sem tengjast okkur öllum eins og að vernda og 

varðveita náttúruna, vinna saman að bættu samfélagi með jafnrétti fyrir alla 

og miðla þekkingu manna á milli. Stefna stjórnvalda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010) er að allir öðlist nauðsynlega færni til að 

takast á við þau úrlausnarefni sem við stöndum frammi fyrir í efnahags-, 

samfélags- og umhverfismálum á 21. öldinni. Menntun til sjálfbærni nær út 

fyrir veggi og tíma skólanna og fer fram í gegnum líf og starf. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011, bls. 20-21) segir að í skólakerfinu sé mikilvægt að 

sjálfbærni endurspeglist í öllu námi og þannig ætti menntun til sjálfbærni að 

vera rauður þráður í gegnum allt skólastarf.  

Jensen og Schnack (1997, bls. 165) segja einnig að menntun til sjálfbærni 

stuðli þar af leiðandi að færni í gagnrýninni hugsun og að geta notað 

ímyndunaraflið til að sjá fyrir atburðarásir. Með því getum við gert okkur 

grein fyrir hvernig ákvarðanir okkar hafa keðjuverkandi áhrif og hvernig við 

verðum að vinna í samvinnu við aðra og taka á álitamálum með 

yfirveguðum hætti. Því krefst menntun til sjálfbærni þess að oft þarf að 

endurskoða þá kennslu sem stunduð er í dag. 
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3.5 Áherslur í skólastarfi til sjálfbærni 

Þeim sem vinna við kennslu er ljúft og skylt að vinna í samræmi við þær 

áherslur sem stjórnendur leggja upp með en stundum vefjast aðferðirnar 

fyrir þeim. Hugtakið menntun til sjálfbærrar þróunar hefur ekki verið lengi í 

umræðunni en byggir á gömlum grunni eins og áður hefur komið fram. 

Hægt er að beita mörgum aðferðum við að nálgast þær áherslur sem miða 

að menntun til sjálfbærrar þróunar og stundum þarf að nálgast hlutina á 

nýjan hátt og breyta kennsluháttum. Mikil áskorun felst því í að mennta 

komandi kynslóðir til sjálfbærni. Menntun til sjálfbærni er lykilþáttur í 

framgangi sjálfbærrar þróunar (Stefán Bergmann o.fl., 2008) og snertir 

marga þætti innan skólastarfsins. Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að sjálfbærni sé einn af 

grunnþáttum menntunar ásamt menntun til læsis, lýðræðis og 

mannréttinda, jafnréttis, heilbrigðis og velferðar og sköpunar. Lögð er 

áhersla á að allir þessir grunnþættir aðalnámskrár liti allt skólastarf og séu 

samþættir. Talið er að þekking og færni í þeim öllum sé mikilvæg til að þróa 

samfélag til sjálfbærni. Án sjálfbærni náist ekki markmið um jafnrétti, 

lýðræði, mannréttindi, heilbrigði og velferð enda eru allir þessir þættir 

samofnir (Sigrún Helgadóttir, 2013). Í ljósi þess þurfa kennarar að hugleiða 

hvernig þeir vilja innleiða og vinna með grunnþættina. 

Sameinuðu þjóðirnar kynntu áherslur sínar um leiðir í menntun til 

sjálfbærrar þróunar í riti sem Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna 

gaf út (UNESCO, 2006) og var unnið og samþykkt af aðildarlöndum. Þar eru 

tilgreindar þær áherslur sem eiga að einkenna skólastarf sem miðar að 

menntun til sjálfbærrar þróunar. Þar er meðal annars lögð áhersla á 

eftirfarandi: 

 Að fjalla þurfi um sjálfbærni í öllu skólastarfi og gera þurfi þau gildi og 
gildismat sem renni stoðum undir hana, skýr þannig að hægt sé að 
ræða þau, prófa og beita. 

 Áhersla skuli lögð á gagnrýna hugsun og lausn vandamála þar sem 
það skapar leiðir til að styrkja sjálfstraust til að takast á við álitamál 
og áskoranir sem tengjast sjálfbærri þróun. 

 Nota skal fjölbreyttar kennsluaðferðir sem byggjast til að mynda á 
rituðu og töluðu máli, myndlist, leiklist, upplifun og skoðanaskiptum. 
Kennslu sem er einfaldlega ætlað að miðla þekkingu ætti að breyta 
þannig að kennarar og nemendur vinni saman og myndi með sér 
lærdómssamfélag. 
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Þarna er lögð áhersla á að nemendur fái að nýta lýðræðislegan rétt sinn 

til að taka þátt í mótun eigin náms enda eigi námið að tengjast daglegu lífi 

nemenda bæði í skóla og heima. Málefni sem skipta máli fyrir nærumhverfi 

nemenda ættu að vera í brennidepli jafnt og málefni sem snerta alla á 

heimsvísu. Þannig þróa nemendur skilning sinn á náttúrunni og samfélaginu 

sem þeir lifa í og hvernig það starfar. 

Kozak og Elliot (2011) benda á lykilatriði í umhverfismennt sem eru 

borgaravitund og menntun til sjálfbærni. Þar eru reifaðar hugmyndir sem 

þeir segja ekki nýjar af nálinni heldur séu þær teknar saman og tengdar 

saman og lagt er upp með spurningarnar hvað, hvernig og af hverju? Það 

sem gerir þær sérstakar er að þegar aðferðirnar eru notaðar saman tengja 

þær saman marga þætti sem eru nauðsynlegir til að ná hnattrænum 

skilningi. Þannig tengjast saman umhverfis-, efnahags- og félagsleg málefni í 

námsgreinum og samþættingu greina. Einnig benda höfundar á að einbeita 

sér að nærumhverfi nemenda með því að tengja þá skólanum, umhverfinu 

og nærsamfélaginu. Þannig sjá höfundar fram á að tengja þekkingu, færni 

og viðhorf nemenda við þátttöku þeirra og aðgerðir í náminu. Kozak og 

Elliot (2011) benda einnig á að það skipti máli að hugsa hvað á að kenna, 

hvernig og af hverju, nota til þess staðbundin málefni og færa sér í nyt 

námsmöguleikana í nágrenni skólans. Þannig læra nemendur að vinna með 

þau verðmæti sem liggja í nærsamfélaginu og tengja námið við daglegt líf. 

Kennarar þurfa að ögra nemendum með því að varpa fram mismunandi 

sjónarhornum á það sem unnið er með. Þannig fá þeir nemendur til að 

hugsa gagnrýnið um það sem verið er að vinna með og ýta undir áhuga 

þeirra á frekari rannsóknum. Ennfremur telja höfundar að líklegt sé að vinna 

með mismunandi sjónarhorn skili frekar fjölbreytni í hugsun og reynslu. 

Börn taka eftir því sem gerist í kringum þau og taka afstöðu sem byggist 

á því sem þau hafa reynt og prófað sjálf. Því er mikilvægt að fá börnin til að 

ræða hluti eins og umhverfisvandamál. Það hefur sýnt sig að það er ekki 

æskilegt eingöngu að fræða börn um umhverfisvandamál því það gæti haft 

þau áhrif að þeim finnist vandamálin óyfirstíganleg. Sem dæmi um það er 

hvernig tekist var á við umhverfismennt í skólum um kringum 1970. 

Kennslubækur sem þá voru notaðar stuðluðu frekar að svartsýni og lögð var 

áhersla á ýmis vandamál í umhverfinu svo sem eyðingu gróðurs, tegundir í 

útrýmingarhættu og mengun svo eitthvað sé nefnt. Vitaskuld eru þetta þörf 

umfjöllunarefni en mörgum kennurum þótti nóg um og töldu að með þessu 

væri ótti nemenda aukinn og því kom bakslag í umhverfismenntina (Eygló 

Björnsdóttir, 2005, bls. 2). 
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Geta til aðgerða er mikilvægt hugtak í menntun til sjálfbærni og er 

þýðing á erlendu hugtaki, action competence (Jensen og Schnack, 1997, bls 

164–165). Í skrifum Jensen og Schnack (1997) kemur fram að mörgu þurfi 

að breyta og segja þeir að börn verði ekki hrædd við að læra um 

umhverfisvandann í sjálfu sér heldur finni þau fremur til bjargarleysis og 

ótta því þau viti ekki hvernig megi takast á við vandann. Þeir benda á að það 

þurfi að vinna með börnum og ræða við þau um umhverfisvandann þannig 

að þau hafi nægilegt hugrekki til að taka þátt í að vinna á þeim 

umhverfisvandamálum sem eru til staðar. Þeir benda á að efla þurfi skilning 

barna á því hvers vegna þörf sé á breytingum en ekki aðeins að fá þau til að 

haga sér á fyrirfram ákveðinn hátt eins og að flokka rusl og safna saman 

ónýtum rafhlöðum. Börn, eins og aðrir, verði að ákveða sjálf hvers vegna 

flokkun er eða er ekki mikilvæg og ákveða svo sjálf hvort þau ætli að flokka 

eða ekki. Markmiðið hljóti að vera að hver nemendi nái þeim þroska að vera 

virkur borgari í sínu samfélagi, borgari sem er meðvitaður um sitt samfélag 

og alþjóðasamfélagið. Það er gífurlega stórt markmið og Jensen og Schnack 

(1997, bls. 165) benda á að menntun þurfi að snúast meira um lýðræði. Ekki 

sé nóg að kenna um lýðræði heldur nota það allsstaðar, einnig í skólanum, í 

kennslu og í samvinnu við nemendur. Þannig sé möguleiki á að vinna að 

getu til aðgerða, sem vísar í að taka ákvarðanir um aðgerðir byggðar á 

skoðun á því sem málið snýst um (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008). 

GETU-rannsóknarhópurinn vann að því að þróa leiðir til að efla menntun 

til sjálfbærni á Íslandi auk rannsókna tengdum sama efni. Eitt 

rannsóknarverkefni GETU-rannsóknarhópsins var að athuga hvort finna 

mætti vísbendingar um menntun til sjálfbærni í stefnumótunarskjölum á 

Íslandi en þá er til dæmis átt við skjöl á borð við námskrár. Vitað var að 

hugtakið sjálfbærni kemur sjaldan fyrir í þessum stefnuskjölum og því þurfti 

að skilgreina hvað fælist í menntun til sjálfbærni. Í því skyni var þróað tæki 

til að greina stefnuskjölin, svokallaður greiningarlykill, sem felur í sér túlkun 

hópsins á hvað felst í hugtakinu menntun til sjálfbærni (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 1). Lykillinn er ekki aðeins byggður á stefnu 

stjórnvalda og þeim áherslum sem Sameinuðu þjóðirnar settu sér í 

tengslum við áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar 2005 -2014 heldur 

einnig á reynslu og víðtækri þekkingu þeirra sem að GETU-hópnum stóðu 

(Kristín Norðdahl, 2009). Einstakir þættir greiningarlykilsins hafa áhrif hver á 

annan og þeir tengjast innbyrðis. Hann tekur mið af þremur meginstoðum 

sjálfbærrar þróunar og greinist í sjö þætti. Fyrstu tveir þættirnir tilheyra 

viðfangsefnum sem stuðla að verndun umhverfisins. Þættir þrjú til sex 

tilheyra því sem stuðlar að félagslegri velferð og jöfnuði og sjöundi 

þátturinn snýr að efnahagsþróun (Kristín Norðdahl, 2009). 



 

34 

Þessir þættir eru: 

 Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi. Þessi 
atriði eru talin mynda kjarna umhverfisverndar og umhverfisvitundar 
fólks. 

 Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar. 
Náttúrufræðileg, félagsvísindaleg og tæknileg þekking sem nýtist til 
skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar. 

 Velferð og lýðheilsa. Almenn líðan fólks, fjallar um félagslega velferð, 
jöfnuð og lýðheilsu sem er ein af þremur stoðum sem sjálfbær þróun 
hvílir á.  

 Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða. Ein af áherslum í 
menntun til sjálfbærni er að efla sjálfstraust barna og færni í 
samskiptum og gera þeim kleift að taka þátt í samfélaginu.  

 Jafnrétti og fjölmenning. Kynjajafnrétti og virðing fyrir 
margbreytileika mannlífs eru talin meðal forsendna menntunar til 
sjálfbærni. 

 Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur. Að auðsýna skilning á 
alþjóðlegum málefnum og hvetja til sameiginlegrar ábyrgðar á 
jörðinni allri og íbúum hennar er einnig mikilvægur þáttur menntunar 
til sjálfbærni. 

 Efnahagsþróun og framtíðarsýn. Að gera sér grein fyrir 
efnahagsþróun og samhengi nútíðar og framtíðar er mikilvægur hluti 
menntunar til sjálfbærni svo og fræðsla um neytendamál í nútíð og 
framtíð (Kristín Norðdahl, 2009). 

Til að átta sig betur á hvað þessir þættir greiningarlykilsins þýða í starfi 

með börnum verður hér fjallað um hvern þeirra og reynt að varpa ljósi á af 

hverju hver þeirra er mikilvægur sem sjónarhorn á menntun til sjálfbærni. 

3.5.1 Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi 

Með því að fá góða reynslu í náttúrunni er talið að börn tengist henni og 

læri að meta gildi náttúrunnar og vilji í kjölfarið leggja sitt af mörkum til að 

vernda hana (Kristín Norðdahl, 2009; Pratt, 2010; White, 2004). Kristín 

Norðdahl (2009) vísar í skrif Páls Skúlasonar (1998) í bókinni Umhverfing þar 

sem fram kemur að menn hafi siðferðislegum skyldum að gegna í umgengni 

sinni við náttúruna. Þannig séu athafnir mannsins gagnvart náttúrunni 

siðferðislega góðar eða slæmar (Páll Skúlason, 1998). Mikilvægt er að börn 

læri ekki aðeins að ganga vel um náttúruna heldur að þau velti einnig fyrir 

sér og ræði hvers vegna þau ættu að gera það. Þau þurfa að læra að leita 
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sér upplýsinga og mynda sér skoðanir á gagnrýnan hátt (Kozak og Elliott, 

2011; Kristín Norðdahl, 2009). Þannig er ýtt undir að komandi kynslóðir beri 

virðingu og umhyggju fyrir náttúrunni (Didonet, 2008). 

3.5.2 Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar 

Þar sem maðurinn er gjarnan efstur í fæðukeðjunni er mikilvægt að við 

gerum okkur grein fyrir jafnvæginu milli okkar og náttúrunnar og að við 

getum þróað með okkur betri skilning með aldrinum á því hvernig allt sem 

við gerum hefur áhrif á hvernig við göngum um náttúruna (White, 2004). 

Við mennirnir höfum margvísleg áhrif á náttúruna og þurfum að líta á 

jörðina sem dýrmæta auðlind sem fara á vel með. Þekking á náttúru og 

umhverfi er nauðsynleg til að vita hvernig við gerum það. Til að mynda geta 

börn lært af hringrásum í náttúrunni og tekið þær sér til fyrirmyndar til 

dæmis í meðferð sorps, með því að velta fyrir sér og leita upplýsinga um 

hvort hægt sé að endurvinna eða endurnýta það rusl sem til fellur hjá okkur. 

Það er eitt dæmið um hvernig eigin reynsla barna getur haft áhrif á viðhorf 

þeirra og hjálpað þeim að skilja áhrif umgengni og hvernig rusl getur orðið 

vandamál. Einnig er hægt að aðstoða þau við að finna leiðir til að endurnýta 

og endurvinna og þannig gæti það orðið hluti af þeirra daglega lífi. Eitt skref 

í átt að menntun ungra barna til sjálfbærni er að leggja áherslu á ræktun 

grænmetis þar sem hinn fullorðni styður við barnið á meðan það lærir og 

uppgötvar ýmislegt í tengslum við náttúruna (Kozak og Elliott, 2011; Sträng, 

2008). Með því að börn fái kennslu í að rækta eigið grænmeti gætu þau 

öðlast skilning á því að náttúran er uppspretta allra okkar þarfa, til dæmis 

fæðu og súrefnisins sem við öndum að okkur (Kristín Norðdahl, 2009).  

3.5.3 Velferð og lýðheilsa 

Ein af þremur stoðum sem sjálfbær þróun hvílir á er félagsleg velferð og 

lýðheilsa. Hægt er að nálgast viðfangsefnið eftir ýmsum leiðum og ein þeirra 

er sú að stuðla að góðu líkamlegu heilbrigði. Til að ná því markmiði er 

mikilvægt að fræða börn um holla fæðu. Dæmi um það væri að hjálpa þeim 

við að rækta eigið grænmeti og nýta það sem þau rækta í mötuneyti skólans 

eða taka með sér heim. Slíkt stuðlar ekki einungis að því að læra um ferli 

ræktunarinnar heldur að vinna með heilbrigði og velferð einstaklingsins 

(Getz, Kirkengen og Ulvestad, 2011). 

Einnig er mikilvægt að huga að hreyfingu barna og hafa augun opin fyrir 

möguleikum á borð við útikennslu á svæðum í næsta nágrenni skólans. Í 

umfjöllun Kozak og Elliott (2011) um leiðir í menntun til sjálfbærni er mælt 

með að auka hlut útikennslu þar sem börn fá meðal annars að taka virkan 
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þátt í umhirðu, ræktun og flokkun. Með útikennslu fá þau einnig að njóta 

veðrabrigða, ólíkra birtuskilyrða og árstíða árið um kring. Svæði þar sem 

finna má tré, gróður, steina og vatn geta auðveldlega orðið að 

ævintýraheimi. Þá reynir á líkamlegan styrk og andlegt þor að fá að klifra 

upp í tré, hoppa á milli steina, vaða í læk, þjálfa grófhreyfingar, blotna og 

verða kalt og fá skrámur. 

Félagsþroski eykst við að vera á skólalóð sem býður upp á fjölbreytta 

samveru í leik og námi. Könnun sem gerð var í Toronto í Kanada sýndi 

jákvæða breytingu á hegðun og líðan barna þegar skólalóð var breytt í 

samræmi við hugmyndir um grænar skólalóðir. Samskipti barnanna urðu 

friðsamlegri og samstarfshæfni þeirra jókst (Bell og Dyment, 2008). 

Frá fornu fari hefur líka verið vitað að góð leið til að vinna gegn andlegri 

vanlíðan er að stunda ýmiss konar útistörf eins og garðyrkju. Skólinn er hins 

vegar ekki eyland heldur hluti af mun flóknara kerfi þar sem nánasta 

umhverfi spilar stóran þátt sem og aðstandendur nemenda. Vænlegast er 

að skólar og heimili séu í góðum samskiptum þar sem heimili, barnið og 

skólinn hljóta ósjálfrátt að mynda órjúfandi heild þegar nemandi hefur 

skólagöngu sína. Viðhorf foreldra til skólastarfs og þátttaka þeirra hefur 

áhrif á velgengni barna þeirra (Christiansen, 2010). Mikið fæst með því að 

auka tengsl skóla og heimila og skapa samstarfsvettvang. Meiri líkur eru þá 

á því að nemendur finni sig örugga, líði vel og hafi jákvæða afstöðu til náms. 

3.5.4 Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða 

Geta til aðgerða skiptir miklu máli í lýðræðislegu samfélagi. Það að mennta 

börn til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi er einn af lykilþáttum í menntun barna 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Lagt er upp úr því að börn fái notið 

hæfileika sinna og öðlist trú á eigin getu til að verða virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Mikilvægt er að börn fái að taka þátt í að taka ákvörðun um 

hvaða viðfangsefni þau fást við. Þannig snúast markmiðin meðal annars um 

þekkingu, reynslu, viðhorf og sjálfstæða hugsun. Þannig er lögð áhersla á 

mikilvægi þess að börn fái tækifæri til að læra að leysa alls konar vandamál 

og að þau öðlist færni í því auk færni í umgengni sinni við náttúruna (Kozak 

og Elliott, 2011; Kristín Norðdahl, 2009; Robinson og Vaeliki, 2010). 

Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er börnum tryggður 

rétturinn til að taka þátt í ákvörðunum sem varða þau sjálf (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Til að mynda er 

líklegt að börn sem fá að taka þátt í að móta útisvæði og koma að 

uppbyggingu þess muni nýta þau tækifæri sem svæðið býður upp á og 

einnig er líklegt að þau vilji viðhalda svæðinu og læri að virða umhverfið og 
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bera ábyrgð á því (Kozak og Elliott, 2011). Þegar börnum er sýnd virðing og 

þeim fengin ákveðin völd er þeim gefið til kynna að þeir fullorðnu virði 

hæfni þeirra og skoðanir (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Þannig er líklegra að 

þau læri muninn á því að hafa völd yfir einhverjum eða hafa vald til að hafa 

rödd, segja sínar skoðanir og efla borgaravitund sína og með því tækifæri til 

að hafa áhrif á kringumstæður sínar (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson, 2012). 

Ákveðið siðferði felst í því að hlusta á viðhorf eða raddir barna eins og 

oft er talað um (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012). Þetta er talið sérstaklega 

mikilvægt í menntun til sjálfbærni (Davis, 2010). Það er mikilvægt að deila 

þekkingu, bera virðingu fyrir mismunandi skoðunum og að hlusta og 

bregðast við hugmyndum og lausnum annarra. Að hlusta á raddir barnanna 

gefur þeim skilaboð um að hugmyndir og skoðanir þeirra skipti máli í 

samfélaginu og að þau skipti máli sem einstaklingar í samfélaginu (Davis, 

2010; Fuentes; 2008; Kozak og Elliott, 2011; Robinson og Vaeliki, 2010). 

Með því að hlusta á raddir barna er ýtt undir lýðræði, ábyrgð og virðingu 

þar sem börn fá ákveðið tækifæri til að hafa stjórn á daglegu lífi sínu (Davis, 

2010; Kozak og Elliott, 2011). 

3.5.5 Jafnrétti og fjölmenning 

Þættir eins og misskipting gæða eru ekki síður mikilvæg umfjöllunarefni í 

menntun til sjálfbærni en umhverfismál og ósjálfbær nýting þar sem 

markmið menntunar til sjálfbærni er meðal annars að stuðla að jafnrétti, 

óháð efnahag, litarhætti, kyni, heimkynnum og aldri, og til að hafa áhrif á 

eigið líf og umhverfi (Kristín Norðdahl, 2009). 

Skólinn þarf að leggja áherslu á að börn og starfsfólk allt hafi rödd sem 

heyrist og að virðing einkenni skólastarfið. Þannig skiptir einnig máli að 

fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé gert jafnhátt undir höfði en 

skortur á umburðarlyndi og skilningi á menningu annarra kemur oft í veg 

fyrir að fólk fá menntun við hæfi og geti notið hæfileika sinna (Kristín 

Norðdahl, 2009). Það þarf því að leggja áherslu á að nýta styrkleika og vinna 

með veikleika hvers barns og að raddir allra barna heyrist þegar kemur að 

því að móta skólamenninguna og skólasamfélagið í heild (Booth og Ainscow, 

2002). 

Fjölbreytileiki þarf að vera viðurkenndur og skilningur þarf að vera til 

staðar á því að við eigum margt sameiginlegt og annað ekki eins og 

þjóðerni, trú, aldur, kynferði, menningu, lífsreynslu, kynhneigð og 

fjölskylduaðstæður og að það sé í góðu lagi að við séum ekki öll eins. Paulo 

Freire (1970) bendir á að fólk verði að læra að íhuga félagslega stöðu sína í 
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samfélaginu, því aðeins með þeim hætti geti það haft áhrif á samfélagið. 

Sem virkir samfélagsþegnar öðlast fólk forsendur til að leggja sitt af mörkum 

til framþróunar í heiminum.  

Fólk flytur á milli landa og heimsálfa og mikilvægt er að lögð sé áhersla á 

umburðarlyndi og skilning á menningu annarra sem leiðir af sér að allir fái 

menntun við hæfi en það er eitt af grundvallaratriðum fyrir friði í heiminum 

(Kristín Norðdahl, 2009). Við þurfum einnig að leggja áherslu á gildi þess að 

þekkja og virða lífsreynslu annarra því þannig getum við helst stuðlað að 

framþróun í þágu fjöldans (Freire, 1995).  

3.5.6 Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur 

Börn þurfa að þroska með sér alþjóðavitund (e. global awereness) og 

kynnast alþjóðlegum sáttmálum og skuldbindingum sem Íslendingar hafa 

samþykkt að starfa eftir. Samskipti og hugmyndir okkar eiga ekki að vera 

takmörkuð við okkar menningarbundnu sýn heldur þurfum við að eiga í 

umhverfislegum, félagslegum, menningarlegum og efnahagslegum 

samskiptum við aðra. Íslendingar eru hluti af samfélagi þjóða og eiga að 

vera meðvitaðir um mannlegar ákvarðanir og gjörðir sem hafa áhrif á 

sameign allra jarðarbúa (Auður Pálsdóttir, Allyson MacDonald og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2009). Við þurfum að auka skilning á aðstæðum fólks, 

menningu og umhverfi og hvernig það sem við gerum hér getur haft áhrif á 

umhverfi og fólk annars staðar í heiminum og öfugt. 

3.5.7 Efnahagsþróun og framtíðarsýn 

Við þurfum að þekkja og hafa innsýn í hvað það er að vera neytandi í flóknu 

og margbreytilegu samfélagi. Við þurfum til að mynda að vera meðvituð um 

hvað við kaupum, hvaðan það kemur og hver áhrifin eru á okkur og aðra ef 

við veljum ákveðna vöru fram yfir aðra. Einnig er mikilvægt að velta því fyrir 

sér hverjar séu raunverulegar þarfir okkar til að lifa góðu og innihaldsríku 

lífi. Þurfum við stöðugt að auka neyslu og þá um leið sóun? Er það 

mælikvarðinn á gott líf? (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009; Ásthildur B. Jónsdóttir, 

2011). 

Það er nauðsynlegt að hafa innsýn í fjármálaumhverfi okkar og geta tekið 

ábyrga afstöðu þegar kemur að eigin fjármálum. Til þess þurfum við að vera 

meðvituð um hvað er að gerast í því nærsamfélagi sem við búum í. Hluti af 

því sem skólar geta gert er að nýta nærsamfélagið. Í flestum skólahverfum 

eða sveitarfélögum starfa ýmis fyrirtæki sem eru tilbúin til samvinnu við 

skólann á einn eða annan hátt. Gott samstarf við viðkomandi fyrirtæki getur 

auðgað skólastarfið til muna. Með samstarfinu geta nemendur öðlast 
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innsýn í áhrif fyrirtækja á umhverfið og hvernig þeir geta unnið í framtíðinni, 

fengið hugmyndir að bættum starfsháttum, skapað ný tækifæri og minnkað 

tilkostnað eða aukið þjónustu í sínu nærumhverfi og yfirfært það á 

alþjóðasamfélagið ( Kozak og Elliott, 2011; UNESCO, 2010). 

Við þurfum að gera okkur grein fyrir mikilvægi samskipta Íslands við 

önnur lönd og skoða möguleika okkar í alþjóðlegu samstarfi (Auður 

Pálsdóttir o.fl., 2009). Það að hafa sterka framtíðarsýn er að hafa skarpa sýn 

á hugsjónir og framtíðina, að búa yfir þeim hæfileika til að sjá fram á veginn. 

Við berum ábyrgð á hagsmunum heildarinnar og það er góður hæfileiki að 

hafa áhuga á að mæta þörfum annarra, viðhorfum, hagsmunum og líðan. Til 

að geta þjálfað sig upp í að skoða heiminn frá sjónarhóli annarra, sem er 

hluti af því að geta séð framtíðina í víðara samhengi, þurfum við að þekkja 

eigin styrkleika og veikleika og vera meðvituð um eigin viðhorf, markmið og 

drauma (Greenleaf, 1970/2008). Þannig getum við hugsað um sameiginlega 

hugsjón, sameiginlega hagsmuni og samfélagslega ábyrgð þar sem áhersla 

er lögð á langtímamarkmið ekki síður en skammtímamarkmið (Greenleaf, 

1972/2009). 

Gott er að geta miðlað framtíðarsýninni til samferðafólks síns og fengið 

aðra til að virkja huga sinn til skapandi hugsunar því þannig skerpum við 

sameiginlega sýn á framtíðina. Með því að finna flöt á því að sameiginleg 

hugsjón gangi upp vinnum við einlæglega að því að bæta hagsmuni okkar og 

annarra og uppfylla þau markmið sem við vinnum að hverju sinni 

(Greenleaf, 1970/2008). 

Góður kennari þjálfar nemendur sína í að setja fram eigin skoðanir á 

greinargóðan hátt og kennir þeim að hlusta á aðra. Þannig sýnum við fólki 

virðingu og meðtökum hugmyndir þess og skoðanir. Það þarf ekki að þýða 

að við séum sammála heldur íhugum við málefnin og sjáum um leið hvort 

við finnum flöt á því að láta málin þróast í sameiginlegan farveg (Greenleaf, 

1978/1986).  

3.6 Rannsóknarspurningar 

Í ljósi þess hve mikil umræða er í samfélaginu um  sjálfbærni, bæði hér 

heima og erlendis, er áhugavert að skoða hvort það starf sem unnið var í 

þróunarverkefninu Stubbalækjarvirkjun hafi verið unnið í anda menntunar 

til sjálfbærni. Því var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

Að hvaða leyti fól skólastarfið, sem þróunarverkefnið um 

Stubbalækjarvirkjun snerist um, í sér menntun til sjálfbærni? Í henni felast 

nokkrar undirspurningar: 

 Hvert var markmið kennslunnar? 
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 Hvert var hlutverk kennara og nemenda? 

 Hvaða kennsluaðferðir voru notaðar? 

 Hvaða áhrif hafði verkefnið á nemendur og aðra að mati kennara? 

 Hvernig hafa kennarar nýtt sér reynsluna úr verkefninu? 

4 Aðferðafræði 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni voru notaðar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Sjónum var beint að þróunarverkefninu sem fram fór í 

Lýsuhólsskóla í Staðarsveit á Snæfellsnesi þar sem leitast var við að skoða 

viðhorf og reynslu þátttakenda. Eigindlegar rannsóknir eiga best við þegar 

skoða á veruleika sem er háður persónulegri upplifun þátttakenda. Þannig 

er best að rannsaka félagstengda þætti í eigin umhverfi þátttakenda og eru 

viðtöl þar sem komið er heim til fólks eða á vinnustað liður í því að ná fram 

góðu viðtali (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Takmarkanir eigindlegra rannsókna, þar á meðal þessarar rannsóknar, 

eru þær að yfirleitt eru þátttakendur fáir og ekki hægt að alhæfa út frá 

rannsóknarniðurstöðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232). Þó má að 

einhverju leyti yfirfæra niðurstöður á svipaða hópa eða sambærilegar 

aðstæður auk þess sem niðurstöðurnar geta opnað umræður um tiltekin 

málefni og gjarnan má draga mikinn lærdóm af slíkum rannsóknum. 

4.1 Þátttakendur og aðstæður 

Rannsóknin var gerð í Lýsuhólsskóla í Staðarsveit á Snæfellsnesi sem er nú á 

sínu 46. starfsári. Í janúar 1969 fluttist skólahald í Staðarsveit í nýbyggt 

félagsheimilið á Lýsuhóli en skólahald hafði áður verið dreift um sveitina. 

Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 þegar grunnskólarnir á 

Hellissandi og Ólafsvík voru sameinaðir. Árið 2005 var Lýsuhólsskóli 

sameinaður Grunnskóla Snæfellsbæjar en vegna landfræðilegra og 

félagslegra aðstæðna er skólinn á Lýsuhóli áfram rekinn sem heildstæður 

grunnskóli en með sameiginlegri yfirstjórn, fjársýslu og almennu samráði við 

aðrar starfsstöðvar Grunnskóla Snæfellsbæjar. 

Árið 2009 var unnið að skólastefnu Snæfellsbæjar með aðkomu 

bæjarbúa og í kjölfarið kviknaði áhugi meðal starfsfólks Grunnskóla 

Snæfellsbæjar á að auka áherslu á nám nemenda um heimabyggð sína, en 

samkvæmt skólastefnunni áttu nemendur skólanna að fá kennslu í 
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átthagafræði. Samkvæmt kennsluskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar (2013) 

byggir kennsla í átthagafræði á upplýsingaöflun, vettvangsferðum, 

verklegum þáttum, viðtölum, umræðum og fleiru. Mikil áhersla er lögð á að 

nemendur upplifi eigið samfélag og þannig sé stuðlað að góðu samstarfi við 

einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir sem eru í nærsamfélaginu. Með því móti 

nær skólinn að koma á tengslum við nærsamfélagið og tengja nám 

nemenda við veruleikann og auka með því fjölbreytni í náminu. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað hvað varðar aðstöðu nemenda og 

kennara í Lýsuhólsskóla. Kennt var í félagsheimilinu við þröngan kost allt 

fram til ársins 1991. Þá var byggt við og breyttist aðstaðan þá mjög til hins 

betra. Nú hefur kennarabústaðnum, sem var lítil íbúð sambyggð 

félagsheimilinu, verið breytt í skólastofur, skrifstofur og hýsir bókasafn 

skólans. Við skólann er sundlaug og góður íþróttavöllur og aðstaða til að 

iðka íþróttir góð. Skólasvæði Lýsuhólsskóla nær yfir Staðarsveit og fyrrum 

Breiðuvíkurhrepp, kennt er á grunnskólastigi og eru nítján nemendur í 

skólanum þegar þetta er skrifað. Í Lýsuhólsskóla er deildarstjóri, þrír 

kennarar, leiðbeinandi, stuðningsfulltrúi og húsvörður. 

Í Lýsuhólsskóla er lögð áhersla á að sinna sem best þörfum hvers 

einstaklings. Þá kemur fram á heimasíðu skólans að lögð er sérstök áhersla 

á umhverfismál og virka þátttöku nemenda í þeim, meðal annars með því 

að endurvinna og flokka pappír og annað sem til fellur í skólanum. 

Nemendur vinna í nefndum sem varða umhverfismál og samfélagsmál og 

Lýsuhólsskóli er með mótaða stefnu í umhverfismálum samkvæmt 

Staðardagskrá 21 og er þátttakandi í Grænfánaverkefninu. Skólinn er 

heilsueflandi skóli og vinnur, eins og áður segir, samkvæmt 

átthagafræðinámskrá. 

Skólinn er staðsettur við rætur Lýsuskarðs undir Lýsuhyrnu og Ánahyrnu 

og stutt er í fjöruna til suðurs. Snæfellsjökull er við enda fjallgarðsins í vestri. 

Á skólalóðinni er leikvöllur og við hlið hans afgirtur skiki þar sem nemendur 

rækta kartöflur, gulrætur og fleira. Fyrir neðan er virkjunarsvæði 

Stubbalækjarvirkjunar með lóni og manngerðri eyju sem hægt er að ganga 

út á yfir brú. Gróðurhús er við hliðina á lóninu og búið er að gróðursetja tré í 

nágrenninu. Stutt er í berjamó og frjálsíþróttavöllur Ungmennafélags 

Staðarsveitar er norðan við skólann. Möguleikar til útikennslu er miklir og er 

það í höndum kennaranna sjálfra að ákveða hvernig þeir vilja nýta sér 

svæðið og hvernig þeir vilja haga kennslunni. Aðdragandinn að 

þróunarverkefninu Stubbalækjarvirkjun hófst strax árið 2001 en sjálft 

þróunarverkefnið varði frá skólabyrjun 2003 að skólaslitum 2005. Þótt 

langur tími sé liðinn frá þessu stóra verkefni og ekki unnið að þeim 
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viðfangsefnum í dag sem Stubbalækjarvirkjun fól í sér er áhugavert að 

athuga hvort það hefur haft áhrif á skólastarfið og þær leiðir sem farnar eru 

í kennslunni. 

Þátttakendur í rannsókninni voru Rósa Erlendsdóttir og Haukur 

Þórðarson. Rósa er deildarstjóri Lýsuhólsskóla, og er með 20 ára 

starfsreynslu við skólann. Hún er með B.A.-gráðu í íslensku og 

kennsluréttindi fyrir grunnskóla og framhaldsskóla frá Háskóla Íslands. Hún 

kennir íslensku, ensku og stærðfræði. Haukur er kennari í Lýsuhólsskóla og 

kennir stærðfræði, náttúrufræði, smíði, sund og íþróttir. Haukur er 

húsasmíðameistari með B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands og hefur 

leyfi til að kenna bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Hann er einnig með 

20 ára starfsreynslu í Lýsuhólsskóla. Rósa og Haukur eru hjón og voru, þegar 

þróunarverkefnið var unnið, bæði kennarar og foreldrar barns í skólanum. 

4.2 Gagnaöflun  

Viðtöl eru ein algengasta gagnaöflunaraðferðin í eigindlegum rannsóknum. 

Við þessa rannsókn var gagna aflað með viðtölum rannsakanda við 

þátttakendur og einnig voru skoðuð fyrirliggjandi gögn svo sem skýrslur, 

myndbönd og fleira. Með viðtölum er hægt að afla margskonar gagna og því 

eiga þau vel við þegar markmiðið er að afla upplýsinga um viðhorf fólks eða 

reynslu, til að mynda af samskiptum og framkvæmdum. Það skiptir miklu 

máli að skrá viðtöl niður með aðstoð upptökutækja og að skrá nótur, um 

það sem ekki kemur fram á upptöku, með eins nákvæmum hætti og 

mögulegt er. Þannig er meiri möguleiki á að gögnin lýsi því sem gerðist 

raunverulega (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Þátttakendur voru valdir með það í huga að þeir gætu veitt sem mestar 

upplýsingar um viðfangsefnið sem er nokkuð sjálfgefið því þeir tóku þátt í 

verkefninu sem til rannsóknar var. Úrtak sem þetta kallast markmiðsúrtak 

(e. purposive sampling) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Óstöðluð (e. Unstructured, in depth) viðtöl voru notuð við gagnasöfnun. 

Tilgangur þeirra er að lýsa og veita okkur innsýn í og efla skilning á lífi fólks 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Tekin voru einstaklingsviðtöl við báða 

þátttakendur og einnig tvö viðtöl við þá saman. Viðtalið við Hauk var 15 

mínútur að lengd en viðtalið við Rósu var 23 mínútur. Viðtölin tvö sem tekin 

voru við þau bæði saman voru annars vegar 52 mínútur og hins vegar 49 

mínútur. Ég fór á vettvang og ræddi við þátttakendur á heimili þeirra þar 

sem hægt var að ræða saman í ró og næði. Ég lagði upp með ákveðnar 

spurningar, eða spurningaramma, sem varða umræðuefnið en þátttakendur 

fengu möguleika til að ræða og nálgast umræðuefnið á þann hátt sem þeim 
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þótti best. Ég gerði mér far um að stýra samræðunum eins lítið og hægt var 

en spurningaramminn var hugsaður til að halda utan um viðtalið. Leitast var 

við að fá reynslu þátttakenda upp á yfirborðið og skilja þeirra sjónarhorn. 

Auk viðtalanna voru skoðuð gögn sem lúta að þróunarverkefninu 

Stubbalækjarvirkjun en þau eru viðamikil, bæði í rituðu formi eins og 

skýrslur sem sendar voru til Landverndar vegna Grænfánaverkefnis og til 

Þróunarsjóðs grunnskóla, og myndbandsupptökur þar sem nemendur sjálfir 

skrásettu verkefnið frá upphafi til enda. Einnig var ég með aðgang að 

skólablöðum sem nemendur hafa gefið út tvisvar á ári. Það myndbandsefni 

sem stuðst var við var búið að klippa saman og hafði áður verið notað í 

kynningum fyrir þróunarverkefnið á Orkuþingi skóla í Perlunni vorið 2005, á 

málþingi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2006 og á 

Umhverfisþingi 2007. 

4.3 Úrvinnsla og gagnagreining 

Gagnagreining fór fram eftir að öllum viðtölum var lokið. Einnig voru 

fyrirliggjandi gögn greind. Meðan á viðtölunum stóð þurfti ég að hafa í huga 

þá fræðilegu nálgun sem að baki rannsókninni lá og beina athyglinni að því 

sem þátttakendur höfðu að segja og þeim þáttum sem þeir virtust hafa 

mestar skoðanir á. Við greiningu gagnanna var eigindleg innihaldsgreining 

(e. qualitative content analyse) notuð. Slík greining gengur út á að nota 

ákveðinn greiningarramma sem hefur verið þróaður út frá fræðunum, eða 

er þróaður út frá hluta gagnanna, og síðan er leitað að þeim þáttum sem 

greiningarramminn segir til um í gögnunum (Flick, 2006). Sá háttur var 

hafður á að þegar gagnaöflun var lokið voru viðtölin afrituð orðrétt. 

Síðan voru öll gögn lesin ítarlega yfir og leitað eftir þeim þáttum sem 

talin eru mikilvæg fyrir menntun til sjálfbærni eins og þeim er lýst í 

greiningarlykli sem þróaður var í svo kölluðu GETU-verkefni (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2009; Kristín Norðdahl, 2009). Fyrst vann ég greininguna 

og síðan las leiðbeinandi yfir og kom með tillögur að breytingum ef honum 

þótti þurfa og þannig má segja að tveir rannsakendur hafi komið að 

greiningu gagnanna. Einnig var þeim möguleika haldið opnum að fleiri 

þættir en eru í þessum greiningarlykli gætu bæst við. Þar sem sérstaklega 

var leitað að þeim þáttum sem greiningarlykillinn felur í sér var forsenda 

fyrir að minnsta kosti sjö þemum. Ég var opin fyrir því að fleiri þemu gætu 

bæst við eða að einhver þeirra vantaði. 
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4.4 Siðferðisleg álitamál 

Eigi rannsóknin að standast siðferðislegar kröfur verður að gæta hagsmuna 

allra sem að henni koma. Samkvæmt reglum um persónuvernd ber 

rannsakanda skylda til að tilkynna rannsókn þegar unnið er með viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Var það gert í þessari rannsókn. Vinnsla með 

upplýsingar í rannsókn byggir á upplýstu samþykki þeirra sem taka þátt í 

rannsókninni en með samþykki felst yfirlýsing um að einstaklingurinn sé 

samþykkur því að unnið sé á tiltekinn hátt úr þeim upplýsingum sem hann 

veitir (Reglur nr. 712/2008 um tilkynningaskyldu og leyfisskylda vinnslu 

persónuupplýsinga). Þátttakandi hefur rétt til að hætta við þátttöku í 

rannsókn og yrði þá öllum gögnum um þann þátttakanda eytt ef hann 

óskaði eftir því (Sigurður Kristinsson, 2003; Kvale, 1996). Upplýst samþykki 

þátttakenda hefur fengist og þeir gera sér grein fyrir að þeir koma fram 

undir nafni. 

Staða rannsakanda í rannsókninni kemur einnig inn á siðferðileg 

álitamál. Ég er foreldri og fósturforeldri þriggja barna í grunnskólanum. Í 

þessu tilfelli vinn ég í sama húsi og grunnskólinn er í og á börn í skólanum 

sem þátttakendur starfa í. Ég átti þó engra hagsmuna að gæta í skólanum 

þegar þróunarverkefnið var unnið. 

4.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Oft er talað um að huga að réttmæti (e. validity) og áreiðanleika (e. 

reliability) þegar unnið er að rannsóknum. Í eigindlegum rannsóknum er þó 

frekar talað um trúverðugleika (e. credibility) og yfirfærslugildi (e. 

transferability) en réttmæti þeirra og í stað áreiðanleika er frekar talað um 

traustleika (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232).  

Trúverðugleiki þýðir hversu vel hægt er að treysta gögnum, 

gagnagreiningu og niðurstöðum. Margprófun (e. triangulation) er til að 

mynda notuð til þess að auka á trúverðugleika. Notkun margra aðferða við 

gagnaöflun eykur á trúverðugleika eigindlegra rannsókna. Þannig er hægt 

að bera saman niðurstöður frá mismunandi gögnum eins og viðtölum og 

skjalarýni (MacNaughton og Hughes, 2009; Rúnar Helgi Andrason, 2003; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Silverman, 2010). Þegar það er gert er tilfellið 

rannsakað frá ólíkum sjónarhornum og getur það styrkt rannsóknina.  

Til að tryggja trúverðugleika rannsóknarinnar var eðlilegt að velta fyrir 

sér eigin reynslu og bakgrunni og hvaða hagsmuni ég hefði sjálf af 

rannsókninni. Val rannsakanda á viðfangsefni hlýtur alltaf að endurspegla 

áhuga hans sjálfs á málefninu og er því í raun nauðsynlegt að vita hvaða 
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sjónarhorn hann aðhyllist (Helga Jónsdóttir, 2003). Ég var, í stuttan tíma, 

kennaranemi í Lýsuhólsskóla og kynntist starfinu sem þar fer fram og fékk 

þá að heyra um Stubbalækjarvirkjun. Mér fannst spennandi nálgun á 

kennslu, hvernig kennarar unnu með mikilvæga þætti sem snerta alla, eins 

og að vera meðvituð um hvað er í nærumhverfi okkar og hvernig við getum 

bæði verndað auðlindir og nýtt þær. Hugtakið sjálfbærni var einnig orðið 

meira áberandi í samfélaginu og mér fannst áhugavert að reyna að greina 

það starf sem fór fram í skólanum með tilliti til þess hugtaks.   

Í eigindlegum rannsóknum er talað um yfirfærslugildi (e. transferability) 

en það hugtak er notað til að meta að hve miklu leyti hægt er að nýta 

niðurstöðurnar við aðrar aðstæður (Taylor og Bogdan, 1998).  

Í umfjöllum um eigindlegar rannsóknir er oft talað um að ef hægt er að 

endurtaka rannsókn og komast að sams konar niðurstöðu og í fyrri 

rannsókn sé talið að hún sé áreiðanleg (MacNaugthon og Hughes, 2009). Í 

eigindlegum rannsóknum er gjarnan verið að rannsaka ákveðin tilvik en 

hvert tilvik er sérstætt og því erfitt að endurtaka rannsókn við sams konar 

aðstæður (Koshy, 2005). Markmið eigindlegrar rannsóknar gengur ekki út á 

að endurtaka hana til að sanna áreiðanleika og er því frekar talað um 

traustleika (e. dependability) eigindlegra rannsókna en áreiðanleika 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232). Til að mæta kröfum um traustleika 

er vísað beint til orða viðmælenda í niðurstöðukafla rannsóknarinnar. 

Þannig reyni ég að láta gögnin tala. 

Greint er frá niðurstöðum og umræðum út frá sögu tveggja kennara sem 

og út frá skýrslum og myndböndum sem fjalla um efnið. Yfirfærslugildi 

rannsóknarniðurstaðna í eigindlegum rannsóknum byggir að einhverju leyti 

á því hvernig framsetning niðurstaðna tekst hjá rannsakanda. Þar sem 

þátttakendur voru aðeins tveir í þessari rannsókn hafa niðurstöðurnar 

ekkert alhæfingargildi (Flick, 2006; Rúnar Helgi Andrason, 2003) enda var 

það ekki ætlunin heldur að læra af reynslu þessara kennara. 

5 Niðurstöður 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar á því hvort þróunarverkefnið Stubbalækjarvirkjun hafi falið 

í sér menntun til sjálfbærni og hvernig, ef svo var. Til að varpa betra ljósi á 

niðurstöðurnar er byrjað á að segja frá þróunarverkefninu. 

Aðalrannsóknargögn voru viðtöl við tvo kennara, Rósu og Hauk, sem stóðu 
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að verkefninu. Guðmundur Sigurmonsson, þáverandi skólastjóri 

Lýsuhólsskóla,  tók fullan þátt í verkefninu bæði verklega og með því að afla 

styrkja og sjá um aðföng. Einnig voru kennslugögn sem lúta að 

þróunarverkefninu Stubbalækjarvirkjun skoðuð, heimildamyndband um 

verkefnið og skýrslur vegna Grænfánans–skóla á grænni grein.  

5.1 Stubbalækjarvirkjun 

Þróunarverkefnið Stubbalækjarvirkjun og þátttaka Lýsuhólsskóla í 

verkefninu Grænfáninn–skólar á grænni grein voru samofin frá byrjun þar 

sem ákveðið var að nota þróunarverkefnið sem hluta af 

Grænfánaverkefnum skólans. Upphafið má rekja til skólaársins 2001–2002 

þegar skólinn fór í skipulagða umhverfisvinnu í anda Staðardagskrár 21 

undir leiðsögn Guðlaugs Bergmanns sem leiddi það verkefni í Snæfellsbæ. 

Skólinn fór að vinna í umhverfismálum og byrjað var á því að skoða 

hvernig ástandið væri í raun og hvernig væri hægt að bæta það. Reyndin var 

sú að margt var hægt að gera og þannig byrjaði undirbúningur fyrir 

Staðardagskrá 21. Grænfánaverkefnið–skólar á grænni grein var þá ekki  

byrjað en þessi vinna féll síðan að starfi þess verkefnis. Starfsfólk og 

nemendur gerðu umhverfis-gátlista og fengu sér flokkunarkassa fyrir pappír 

og byrjuðu að flokka. 

Þegar unnið var að því að fá Grænfánann fólst mikil vinna í að ná 

markmiðum þrepanna sjö. Starfsfólk skólans taldi sig fyrst hafa náð árangri 

þegar umhverfishugsun og –hegðun nemenda og starfsmanna var orðin 

sjálfsagður og eðlilegur hluti af skólastarfinu. Þetta gekk þó ekki áfallalaust 

en með mikilli vinnu allra kom að því að Lýsuhólsskóli sótti um að flagga 

Grænfánanum og var hann fyrst dreginn að húni vorið 2003. 

Á þessum tíma hafði mikil umræða um virkjanir verið í þjóðfélaginu og 

hafði Haukur mikinn áhuga á virkjun orku úr náttúrunni. Hafði hann hug á 

að virkja lítinn læk á skólalóðinni og var hugmyndin kynnt fyrir nemendum 

og foreldrum. Nemendur voru fengnir með í undirbúninginn haustið 2003 

og hugarflugsaðferð notuð en þar var öllum gert kleift að leggja fram sínar 

hugmyndir án þess að nokkur gagnrýni kæmi fram, allar hugmyndir voru 

jafn réttháar. Hugmyndunum var að lokum skipt í þrjá flokka: orku, 

umgengni við náttúruna og annað. Til að mynda bentu nemendur á 

möguleikann á að nota sólarsellur sem vistvænan orkugjafa, sem er dæmi 

sem féll í orkuflokkinn, og að nýta matarafganga í moltu sem er dæmi um 

það sem féll í umgengnisflokkinn. Dæmi um það sem féll í annað var 

umgengni í skólanum. Einnig þurfti að ákveða markmiðin með vinnunni og 

hvernig meta ætti vinnuna sem nemendur leggðu í námið. Hugmyndin að 
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rennslismælingum og litlu virkjuninni vatt upp á sig og varð að 

þróunarverkefninu Stubbalækjarvirkjun. 

5.1.1 Lýsing á verkefninu 

Undirbúningur að virkjuninni hófst í skólabyrjun 2004 þegar Haukur og 

nemendur hófu rannsóknir á litlum læk, útbjuggu tilraunastíflu og gerðu 

rennslismælingar. Eftir áramót 2004 voru markmið ákveðin og umfang 

verkefnisins og eitt það fyrsta var að útbúa dælu, svokallaðan vatnshrút, 

sem gengur fyrir fallkrafti vatns. Með honum má dæla vatni í allmikla hæð 

en hann skilar ekki frá sér nema um 15 - 20% af því vatni sem að honum 

kemur. Mestur hluti vatnsins fer fram hjá dælunni og sér um að knýja hana. 

Hugmyndin var að vatnshrúturinn sæi gróðurhúsinu fyrir vatni. Einnig unnu 

kennarar og nemendur að því að undirbúa byggingu stíflu til að fá meira 

vatn til að nýta vatnsaflið sem var við skólann til rafmagnsframleiðslu. 

Á kennarafundum og umræðufundum með nemendum og foreldrum var 

ákveðið að tengja verkefnið umhverfismálum þar sem skólinn hafði lagt sig 

fram um að vinna á þeim vettvangi. Rætt var hvernig hægt væri að nýta og 

beisla vistvæna orku sem er í næsta umhverfi skólans og athuga jarðveg á 

skólalóð með tilliti til ræktunar. Haukur benti á að hugmyndin hefði verið að 

vinna úr náttúrulegri orku sem var við skólann og nýta hana í einhverjum 

ákveðnum tilgangi, koma af stað endurnýjanlegri hringrás. Hugmyndina 

sagði hann hafa kviknað hjá sér út frá umfjöllun um Kárahnjúkavirkjun sem 

var þá mikið í fréttum. Eftirfarandi orkugjafar voru lagðir til grundvallar: 

Vatnsafl, vind- og sólarorka, jarðhiti og síðan átti að fjalla um ræktun, 

gróðurmold og byggja gróðurhús. Þar sem um margvíslegar framkvæmdir í 

tengslum við þessi verkefni var að ræða voru haldnir vinnudagar þar sem  

foreldrar lögðu bæði fram vélar og vinnu til verksins. Lögð var áhersla á að 

nemendur kæmu að öllum verkþáttum. Haukur var verkefnisstjóri og 

hönnuður mannvirkjanna. 

Í verkefninu Stubbalækjarvirkjun fólust ýmiss konar minni verkefni. Eins 

og áður hefur komið fram var áhersla lögð á að virkja náttúruöflin 

vatnsorku, vindorku, sólarorku og jarðhita. Einnig var hugað að því hvernig 

nýta mætti þessa orku í skólastarfinu. Markmiðið var að nemendur myndu 

auka þekkingu sína á umhverfismálum og hvernig væri hægt að nýta 

náttúrulegt umhverfi í raun. Einnig áttu nemendur að fá tækifæri til að læra 

um viðfangsefnin á fjölbreyttan hátt, meðal annars með því að kynnast og 

fá reynslu af hönnun og byggingu mannvirkja. 

Fallvatnsorka var notuð til virkjunar. Lækur var stíflaður og uppistöðulón 

myndað. Rafmagnstúrbína var sett upp fyrir neðan stífluna, vatnið úr 
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stíflunni féll þá niður á túrbínuna sem með snúningi framleiddi rafmagn fyrir 

gróðurhúsið. Vatnshrútur, sem er vistvæn vatnsdæla eins og áður hefur 

komið fram, sá gróðurhúsi fyrir vatni. Stubbalækjarvirkjun myndar nú lítið 

uppistöðulón eða tjörn sem er við hliðina á og ofan við gróðurhúsið og fellur 

vatnið í stokki niður eins og hálfs metra fall. Aflið sem fæst með 

vatnsvirkjuninni er um 230 vött og spennan er 220 volta riðstraumsspenna. 

Vindorka var virkjuð með því að setja upp vindrafstöð og orkan sem 

fékkst úr henni var meðal annars nýtt til hitastýringar í gróðurhúsinu og til 

útilýsingar við það. Mörg vandamál komu upp með vindmylluna. Kvartað 

var undan hávaða frá henni, hún fauk niður og skemmdist og eftir margar 

árangurslausar tilraunir til lagfæringa var ákveðið að setja hana ekki upp á 

nýjan leik. 

Sólarorka var virkjuð með því að setja upp tvö sólarhlöð á gróðurhúsið. 

Sólarhlöð eru þeim eiginleikum búin að geta breytt sólarljósi í rafstraum. 

Það gerist án nokkurra hreyfanlegra hluta og þess vegna er líftími slíks 

búnaðar til rafmagnsframleiðslu langur og viðhaldsfrír og því mun vistvænni 

en margir aðrir orkugjafar. Sólarhlöðin gáfu orku til notkunar í gróðurhúsinu 

en rafmagnið sem sólarhlöðin framleiddu var nýtt til lýsingar við ræktun 

sem nemendur og náttúrufræðikennari sáu um. Ákveðið var að setja upp 

sjálfvirka veðurstöð og nota sólarorku einnig í að knýja hana. Veðurstöðin 

sendir upplýsingar á heimasíðu skólans. 

Jarðhiti var nýttur með því að nota affall frá hitaveitu skólans til 

upphitunar í gróðurhúsi og til þess að halda moltukössum frostfríum. 

Gólfhitakerfi var lagt í gróðurhúsið og virkaði vel að nota affallið frá 

hitaveitu skólans. Eitt árið skemmdust lagnirnar þar sem að fraus í þeim 

vegna mannlegra mistaka og unnu nemendur og kennari að því veturinn 

2015–2016 að leggja nýjar lagnir. 

Gróðurmold var nýtt til ræktunar. Garður til vistvænnar ræktunar var 

plægður og girtur á skólalóðinni. Garðurinn átti eftir að verða erfiðari 

viðfangs en lagt var upp með. Sérstaklega var það vegna þess að skólinn er 

ekki starfræktur á sumrin en á því tímabili þarf mesta garðvinnan að fara 

fram. Mikil vinna var lögð í garðinn, alls kyns lífrænn áburður var nýttur og 

nemendur, kennarar, starfsfólk og aðstandendur voru virkir í 

grænmetisræktun á meðan garðurinn var starfræktur. 

Gróðurhúsið er 15 m2 og var hannað og byggt á staðnum af nemendum 

og kennara. Það átti meðal annars að nýtast til náttúrufræðikennslu og 

ræktunar grænmetis og blómplantna. Hefur það verið nýtt meira á haustin 

og vorin eftir að gólfhitalagnirnar frusu. 
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Verklok þróunarverkefnisins voru 28. maí 2005 þegar vígsla mannvirkja 

fór fram og skólinn fékk Grænfánann afhentan í annað skipti. Þótt 

þróunarverkefninu væri formlega lokið hélt vinna við mannvirkin áfram og 

enn var, og er, leitað leiða til að nýta orkuna í umhverfi skólans sem mest og 

á sem sjálfbærastan hátt. 

5.1.2 Áhugavert verkefni 

Verkefnið hefur fengið margvíslega kynningu og vakið athygli og í því 

sambandi má nefna að nemendur unnu heimildarmynd sem heitir 

Stubbalækjarvirkjun og sýnir þá verkþætti sem unnir voru. Heimildarmyndin 

Stubbalækjarvirkjun sýnir meðal annars á mjög raunsæjan hátt hvernig 

tókst að virkja allt skólasamfélagið til virkrar þátttöku og hversu 

umfangsmikið verkefnið var. 

Myndin var sýnd á vígsluhátíð verkefnisins í skólanum og á Orkuþingi 

skóla, sem haldið var í Perlunni. Sjónvarpið sýndi frá vígslu virkjunarinnar og 

tók viðtal við verkefnisstjórann og nemendur unnu kynningarbæklinga. 

Greinar og viðtöl birtust í Morgunblaðinu og í héraðsblöðum.  

Nemendur unnu ötullega að verkefninu með kennurum og öðru 

starfsfólki skólans. Foreldrar sameinuðust um að vinna að verkefninu og 

komu að flestum verkþáttum. Bæjarstjórn Snæfellsbæjar lét í ljós þá skoðun 

að þarna væri um að ræða eitt af athyglisverðustu þróunarverkefnum sem 

skólar hefðu lagt í og sýndu það meðal annars í verki með umtalsverðum 

fjárhagslegum stuðningi og áhuga á framgangi verkefnisins. Fyrirtæki og 

stofnanir sem leitað var til um fjárhagslegan stuðning sýndu verkefninu 

mikinn áhuga og styrktu það verulega. Árið 2007 fengu nemendur skólans 

viðurkenningu Umhverfisráðuneytisins fyrir umhverfisverkefni sín, 

Stubbalækjarvirkjun og stikun gönguleiðar um Kambsskarð en það verkefni 

var unnið eftir að þróunarverkefninu um Stubbalækjarvirkjun lauk.  

5.2 Merki um menntun til sjálfbærni sem þróunarverkefnið 
Stubbalækjarvirkjun fól í sér 

Eins og áður hefur komið fram var greiningarlykill GETU-rannsóknarhópsins 

notaður til að finna þá þætti í starfi Lýsuhólsskóla sem gætu talist vera 

menntun til sjálfbærni. Niðurstöður benda til að samsvörun sé milli 

verkefnisins og allra þátta greiningarlykilsins en þó með mismiklum hætti. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum greiningar á gögnunum. 

Dæmi eru tekin um atburði, viðfangsefni eða leiðir í kennslustundum sem 
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finna mátti í gögnunum og flokkaðar voru undir viðkomandi þátt 

greiningarlykilsins. 

5.2.1 Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi 

Í þessum þætti er aðalatriðið að hlúa að þeim viðhorfum að gott sé að 

vernda náttúruna. Gjarnan er litið svo á að það að börn myndi tengsl við 

náttúruna sé góð leið til að fá þau til að þykja vænt um hana og virða hana 

sem undirstöðu alls lífs. Áhersla er lögð á að vekja og viðhalda áhuga barna 

og unglinga á umhverfi og náttúru og rækta með þeim ábyrgðarkennd 

gagnvart náttúrunni og vilja til að vernda hana. Þetta eru þau atriði sem eru 

talin mynda kjarna umhverfisverndar og umhverfisvitundar fólks. 

Rósa: Við ræddum um að nýta náttúruna betur í kringum 

skólann og kynna hana fyrir nemendum með það fyrir augum 

að skoða fjölbreytileikann og verndun hans. Allt hafði þetta 

verið hluti af skólastarfinu áður en nú var munurinn sá að þetta 

var sett fram sem ákveðið markmið.  

Við Lýsuhólsskóla eru fjölmörg náms- og kennslutækifæri í umhverfi 

skólans. Stutt er í náttúruperlur, fjörur og læki auk þess sem Snæfellsjökull 

blasir við, þjóðgarðurinn og ýmislegt annað er í nágrenninu. Þegar 

kennararnir voru spurðir út í umhverfið kringum skólann sögðu þeir að 

umhverfið væri mikið nýtt í kennslunni en alltaf meira á vorin og haustin þar 

sem veðrið getur orðið mjög slæmt á veturna. 

Stór hluti kennslunnar er átthagafræði og leggja kennarar mikla áherslu 

á tengsl við umhverfið, hvort heldur til að fræðast um náttúruna sjálfa 

og/eða ýta undir vilja nemenda til að vernda hana. Þannig leggja kennarar 

áherslu á þekkingu nemenda sinna á umhverfinu sem þeir búa í með tilliti til 

þess að rata, þekkja kennileiti og ýmsar hættur sem geta leynst úti í 

náttúrunni, svo sem gamlar mógrafir og fenjamýrar.  

Rósa: Oft er vilji til að vera meira úti á veturna en þar sem 

snjórinn nær oftast upp að þaki frá áramótum fram að 

skólaslitum og vindurinn er oft gífurlega sterkur niður 

Lýsuskarðið er erfitt að vinna við þær aðstæður í útikennslu. 

Undir það tekur Haukur og þau segjast frekar leggja áherslu á að vinna 

úti við á haustin og á vorin, og nemendur mjög tilbúnir að fá að fara út. 
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5.2.2 Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar 

Þessi þáttur fjallar um þekkingu sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar 

náttúrunnar. Átt er við að náttúrufræðileg, félagsvísindaleg og tæknileg 

þekking sé notuð til að vega og meta áhrif af nýtingu náttúrunnar. Einnig er 

áhersla lögð á að auka færni barna til að fylgja eftir hugmyndum sem þau 

hafa um vernd náttúrunnar eða umhverfis með markvissum 

framkvæmdum. 

Verkefnið fól í sér ótal dæmi um þennan þátt þar sem margar 

námsgreinar voru notaðar og hjálpuðu til við að nýta náttúruna á 

skynsamlegan hátt. Eitt af fyrstu markmiðum skólastarfsins, sem tengdist 

umhverfismálum samkvæmt skýrslu þar um, var að stefna að því að allt sem 

bærist til skólans yrði nýtt eins og hægt væri og annað flokkað til 

endurvinnslu. Þetta átti einnig við um úrgang frá mötuneyti og hvernig hægt 

væri að nýta allan lífrænan úrgang. Kennararnir töluðu um að til að byrja 

með gekk erfiðlega að jarðgera það sem til féll. Snæfellsbær lagði til 

jarðvegstunnu og nemendur á öllum aldursstigum skiptust á að bera í hana 

afganga og reynt var að hirða um hana eftir settum reglum. Þá þurfti að 

passa að vindur bæri ekki lykt af moltugerðinni eða hún væri í alfaraleið. 

Rósa: Sennilega var það vorið 2004 sem við tókum utan af 

(jarðvegs)tunnunni. Í ljós kom eldsúr stabbi, mjög fallegur, en 

áhugasamir áhorfendur hröktust heldur frá vettvanginum. En 

við búum í sveit og við keyrðum stabbann okkar að skjólvegg 

sem við höfðum gert og þar varð hann að fínustu moltu á um 

einu og hálfu ári. 

Rósa talaði um að til að finna leið til að nýta úrganginn, sem hafði ekki 

breyst nógu hratt í moltu, þurfti að leita frekari lausna og unnu nemendur 

að því að hanna nýjan kassa. Í þeirri vinnu var unnið með stærðfræði, 

tölvufræði og nýsköpunarmennt og þekking í þessum fögum notuð til að 

skapa mannvirki fyrir skynsamlega endurnýtingu á lífrænum úrgangi. 

Einnig kom fram í skýrslu um verkefnið að áhersla var lögð á að 

samþætta námsgreinar og vinna með raunveruleg viðfangsefni í þeim. Í því 

sambandi var einkum rætt um náttúrufræði, eðlis- og efnafræði, 

stærðfræði, upplýsingatækni og tölvuvinnu ásamt hönnun og handmennt 

auk umhverfisfræðslu. Með því að framkvæma þær hugmyndir sem komnar 

voru á blað, eins og að búa til vatnshrút og byggja stíflu til að framleiða 

rafmagn, öðluðust nemendur margs konar þekkingu. Til að mynda ýtti 

hugmyndin um að virkja náttúruauðlind til að framleiða rafmagn undir 
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þekkingu nemenda á því hvernig slík rafmagnsframleiðsla getur haft lítil 

áhrif á umhverfið. Upplýsingatækni kom sterkt inn í verkefni nemenda, 

bæði við að viða að sér þekkingu og einnig til að skrásetja það sem þeir 

höfðu unnið að og áttu eftir að nýta betur. Stærðfræði var mikið notuð í 

mælingum og öðru sem féll að framkvæmdum og íslenskutímar voru einnig 

nýttir í verkefnið að einhverju leyti, eins og til að vinna að textagerð. 

Mörg vandamál komu upp og voru nemendur duglegir að vinna saman 

að því að finna lausnir að mati Hauks. Þar kom nýsköpunarmenntin sterkt 

inn en þar þurftu nemendur að sýna frumkvæði og skapa eitthvað nýtt til að 

vinna að ákveðnu raunverulegu vandamáli. Eitt af því var að halda áfram að 

smíða grind undir lífrænan úrgang eftir ævintýrið með fyrri moltutilraunir. 

Eldri nemendur hönnuðu moltugrind með hólfum í teikniforriti á tölvu. 

Grindina smíðuðu þeir svo með smíðakennara og tókst eins og best varð á 

kosið.  

Í skýrslunni kom einnig fram að moltuna átti að nýta ásamt öðrum 

lífrænum áburði til að rækta grænmeti. Með tilkomu kálgarðs var lögð 

áhersla á lífræna ræktun og að nemendur gerðu sér grein fyrir hringrás 

efnanna og þannig var þekking í náttúrufræði notuð til að nýta náttúruna 

með skynsamlegum hætti. Gróðurhúsið, sem nemendur áttu svo mikinn 

þátt í að byggja, nýttist til forræktunar á gulrótum og næpum en radísufræ 

og kartöflur fóru beint í garðinn.  

Fyrsta árið kom gríðarlega góð uppskera og matjurtirnar voru nýttar í 

skólaeldhúsinu.  

Rósa: Allir aldursflokkar fóru í ræktunina. Þegar við fórum að 

taka upp fóru allir og voru virkilega áhugasamir, sérstaklega við 

að taka grænmetið upp um haustið og sá fræjum um vorið. 

Einnig var gróðurhúsabyggingin, og sú vinna sem lögð var í hana, hluti af 

áherslu á sjálfbæra orkunýtingu og tengist þannig þeim þætti sem hér er til 

umræðu. Í skýrslunni kom fram að næsta uppskera varð ekki eins góð og 

haldið var áfram að nýta moltu og annan lífrænan úrgang eins og hrossaskít. 

Þarna höfðu nemendur bætt við þekkingu sína og ákváðu að reyna frekari 

tilraunir með aðrar tegundir af lífrænum áburði til að bæta árangurinn við 

matjurtaræktunina.  

Foreldrar komu með vinnuvélar og verkfæri og ungir og gamlir 

sameinuðust í vinnu við að stækka matjurtagarðinn til að hvíla þann hluta 

sem fyrir var. Í nýja matjurtagarðinn settu nemendur kartöfluútsæði, 

forræktaðar kartöflur úr gróðurhúsinu og rófufræ. Það árið var uppskeran 
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frekar léleg og mátu kennarar og nemendur það sem svo að jarðvegurinn 

væri of rýr og miklar rigningar urðu til þess að garðurinn fór á flot eftir 

gróðursetningu. Nemendur öðluðust við þessa vinnu mikla þekkingu í 

náttúrufræði og notuðu hana til að nýta náttúruna skynsamlega. En 

stundum dugði viljinn ekki alltaf til.  

Rósa: Við höfum reynt að rækta eigið grænmeti og það gengur 

illa og það er einn lærdómurinn sem nemendur okkar þurftu að 

læra. Lífræna ræktunin, hún einfaldlega misheppnaðist af því 

að við misstum allt í illgresi. Ekki af því að þetta var lífrænt 

heldur náðum við ekki að hirða um garðinn, einfaldlega vegna 

þess að þetta er ekki heilsársskóli. Við hefðum aldrei ráðið við 

þennan krossfífil sem kom með hrossaskítnum. 

Uppskeran varð því fremur rýr og fékk garðurinn að hvíla í friði eftir það. 

Nemendur höfðu samt vitneskjuna um hvernig hægt væri að nýta moltuna 

og reyna að vinna að lausnum til að geta nýtt garðinn betur.  

Rósa: Upp kom þó töluvert af fyndnum, litlum og krulluðum 

gulrótum og ágætis kartöflusmælki en engar rófur. Þetta 

stendur allt til bóta og búið að ausa ýmsum jarðargæðum í 

garðinn, sandi, hálmi, skít og moltu. Hann bíður svo bara betri 

tíma. 

Á meðan fór lífræni úrgangurinn ekki til spillis heldur fór hann í hænur og 

sauðfé húsvarðarins og þótti krökkunum og þykir enn spennandi að vita 

nákvæmlega hvaða úrgangur má fara í hænurnar og hvaða úrgangur í 

sauðféð. 

Í viðtölum við báða kennarana kom fram að sjálf virkjunin og vinnan við 

hana var framkvæmd í mörgum hlutum og mismunandi var að hvaða leyti 

nemendur komu að þeirri vinnu. Elstu nemendurnir voru í fararbroddi og 

það voru frekar strákar en stelpur sem mældu rennslið, hjálpuðu til við að 

moka og smíða hrútinn og vinna við mannvirkið. Sumir nemendur tóku að 

sér að skrásetja allt sem gert var og er til yfirgripsmikið myndband sem sýnir 

vinnuna sem fór fram á þessum árum. Skrásetningin var stór og mikilvægur 

hluti verkefnisins en þar var unnið þvert á námsgreinar og unnið með 

náttúrufræði, stærðfræði, upplýsingatækni og íslensku í sömu tímum. Allir 

höfðu sitt hlutverk og unnu við það sem þeir voru sterkastir í. 

Myndbandið sýnir hversu mikið nemendur lögðu á sig við vinnuna. Unnið 

var allt árið um kring að sumrinu undanskildu og oft mjög kalt. Sumir stóðu 
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upp á mið læri í miðjum læknum til að ná að smíða það sem þurfti. 

Nemendur unnu að tölfræðiritum sem sýndu lítra á sekúndu yfir ákveðinn 

tíma og reiknuðu út hversu mikið rafmagn þeir myndu ná að framleiða. 

Vatnshrútinn smíðuðu þeir með kennara og settu hann upp.  

Mynd 1: Smíði vatnshrútsins. [ljósmynd úr einkasafni Lýsuhólsskóla] 

Heilmikil eðlisfræði liggur á bak við þekkinguna við að smíða vatnshrút 

og fá hann til að virka. Gífurleg spenna var í loftinu þegar vatnshrúturinn var 

prófaður í fyrsta skipti eins og allt sem unnið var við í þessu verkefni. 

Ýmislegt kom svo upp sem nemendur þurftu að finna lausnir á. 

Úr heimildarmyndbandi: Þegar mælingar á rennsli lækjarins 

stóðu yfir varð okkur ljóst að það var samhengi á milli veðurs 

og þess vatnsmagns sem mældist í læknum. Því var ráðist í það 

að setja upp veðurstöð við skólann. Hún er knúin sólarorku og 

tengd við tölvu sem heldur utan um gögnin auk þess að birta 

þau á heimasíðu skólans. Gögnin notum við meðal annars til að 

reikna út meðaltal og gera línurit og skífurit. 

Þegar gróðurhúsið var smíðað komu foreldrar að framkvæmdunum. 

Rósa bendir á að skólinn er fámennur og aðkoma foreldra því kannski meiri 

en gengur og gerist en auk þess fengust nemendur við verkefni og nýttu 

verkfæri sem ekki er víst að öllum þyki sjálfsagt fyrir þennan aldur. 
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Mynd 2: Bygging gróðurhúss í íþróttasalnum. [ljósmynd úr einkasafni 
Lýsuhólsskóla] 

Rósa: Gróðurhúsahugmyndin kom frá foreldrafélaginu. Það var 

sífellt verið að leigja út skólahúsnæðið og foreldrafélagið lagði 

á ráðin hvað væri hægt að gera við peningana þannig að það 

kæmi skólanum vel. Hugmyndin sem eftir stóð frá foreldrum 

var gróðurhúsið þar sem þau gætu lært og nýtt. Smíðatímarnir 

fóru í að smíða húsið og fúaverja það. Unnið var í salnum og 

allir nemendur tóku þátt. Spurningin var oft hvort þetta mætti 

– má þetta? – var í lagi að láta börnin vinna með eiturefni eins 

og fúavörn? Var í lagi að láta þau vinna með sporjárn og sög? 

Þegar myndbandið er skoðað er greinilegt að nemendur voru stoltir af 

sinni vinnu. 

Úr myndbandi: Við nemendur tókum þátt í byggingunni frá 

upphafi til enda. Við smíðuðum grindina inn í íþróttasal. Bárum 

hana út og reistum á sínum stað. 

Í skýrslu um verkefnið er lýst hvernig nemendur steyptu, undir umsjón 

kennara, tvær undirstöðusúlur sem standa beggja vegna við aðkeyrsluna að 

gróðurhúsinu. Á aðra súluna eru upplýsingaskilti um Stubbalækjarvirkjun. 

Hin súlan var unnin af nemendum sem umhverfislistaverk, undir stjórn 

myndmennta- og smíðakennara. Hún sýnir tímaás þúsund ára sögu og 

jarðlög og út úr henni gægjast, eftir því sem ofar dregur, ummerki 
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mannanna, leirbrot, leðurbútar og bein og enn ofar ýmsir hlutir sem brotna 

ekki auðveldlega niður í náttúrunni eins og plast og gler. Þetta verkefni var 

einnig unnið þvert á námsgreinar þar sem smíðatímar, myndmenntatímar 

og náttúrufræðitímar voru notaðir í vinnuna. Einnig unnu nemendur mikla 

vinnu í upplýsingatækni þar sem mikið magn upplýsinga þurfti að finna og 

skrá niður. Þarna skoðuðu nemendur samskipti manns og náttúru ásamt 

hringrás efna í umhverfinu fyrr og nú, auk þess að skoða muninn á 

mismunandi lífsháttum í fortíð og nútíð. Þessi vinna var meðal annars unnin 

til að nemendur gætu minnt sig og aðra á að það þurfi að ganga vel um 

jörðina og hvernig ruslið sem mengar í dag er orðið bæði meira og brotnar 

síður niður í samanburði við lífrænu áhöldin fyrr á öldum. Þannig tengist 

þetta verkefni þessum þætti í greiningarlyklinum. 

Mynd 3: Jarðvegssúlur og Snæfellsjökull í baksýn. [ljósmynd úr einkasafni 
Lýsuhólsskóla] 

Haukur sagði nemendur hafa að mestu séð um verklegu vinnuna eftir 

undirbúningsvinnu. Sementið var það eina sem var keypt. Nemendur náðu í 

sand og kísilinn fengu þeir út á holtinu fyrir ofan skólann. Kísillinn var svo 

notaður til að tákna jarðlög. 

Haukur: Þau múruðu þetta sjálf og náðu í dótið og draslið. Við 

fórum yfir með þeim hvers konar rusl fólk skildi eftir fyrir 

þúsund árum. Og svo náttúrulega alltaf meira og meira því þau 

þurftu að raða því upp eftir aldri. Fyrir þúsund árum var ekkert 

hægt að setja plastflösku sem rusl. Þannig að það var farið yfir 

súlurnar. Elstu nemendurnir gerðu þetta því þetta var erfið og 
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flókin vinna. Við vorum úti að basla við þetta í slyddu og 

leiðinda veðri. Þau hrærðu og mökuðu. Aðrir sem voru ekki 

eins mikið í verklegu vinnunni úti unnu við að búa til skilti. Til 

að gera það þurftu þau að rifja upp allt ferlið með þeim sem 

unnu útivinnuna og fara yfir undirbúningsvinnuna með því að 

skoða það sem var gert og fara yfir skriflega punkta. Miklar 

umræður urðu í gegnum allt verkið. Þetta var mjög skipulagt. 

Kennararnir töluðu um að rætt hefði verið um að vinna listmuni og 

nytjahluti úr beinum og hornum og var allt sett á fullt að útvega efnið og 

gengu nemendur í þá vinnu. Vel gekk að safna og mikil vinna var við að elda 

nautaskanka og hirða beinin en þá vinnu unnu kennarar að mestu. Úr 

hornum og beinum voru ýmsir nytjahlutir unnir og má þar nefna tölur á 

peysur og handföng á eldhúsáhöld og varð úr þessu góð vinna sem skilaði 

fallegum gripum. Þessari hefð hefur verið haldið áfram og er hluti af því að 

kenna nemendum að vinna nýtanlega hluti úr efnivið sem annars yrði ekki 

notaður. Verkefni eins og þetta er hluti af átthagafræði en tengist einnig 

smíði, náttúrufræði og handmennt.  

Á sunnanverðu Snæfellsnesi eru nokkrar ölkeldur og er ölkeldan á 

Lýsuhóli sú eina sem er verulega heit og er notuð til að hita upp bæði 

skólann og sundlaugina. Búið er að bora þó nokkuð margar holur til að leita 

eftir heitu vatni og Haukur hafði mikinn áhuga á að þær yrðu skrásettar. 

Markmiðið með því var að uppfræða nemendur um það sem gert hafði 

verið til þess að finna heitt vatn og nýta til að hita upp bæði skólann og 

sundlaugina þeirra og tengist sú vinna því þessum þætti greiningarlykilsins.  

Nemendur þurftu að læra að vinna með upplýsingar í raunverulegu 

verkefni. Þeir unnu með staðsetningartæki (GPS) og lærðu að lesa af korti 

og þurftu í lokin að vinna í tölvu allar þær upplýsingar sem þeir höfðu 

safnað saman. Enn eru gögnin aðgengileg bæði á tölvutæku formi og einnig 

á stóru veggspjaldi í skólanum. Haukur tengdi þessa vinnu átthagafræði og 

upplýsingatækni auk náttúrufræði. 

Haukur: Ég vildi setja þær allar á eitt kort og við trúðum því að 

þetta væri gott verkefni fyrir nemendur sem tengdist 

átthagafræði, góð útivist og vitneskja sem nemendur fengju 

um allt sem hefði verið gert á þessum stað til að leita eftir heitu 

vatni. Svo var eftirvinnslan að merkja þetta, finna upplýsingar 

og skrá þetta á blað sem hangir uppi fyrir alla. Krakkarnir lærðu 

með þessari vinnu á GPS og lærðu að lesa af korti og einnig 
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tölvuvinnsluna þar sem allar upplýsingarnar eru enn til á 

tölvutæku formi. 

Eins og sést tengdust mörg dæmi úr náminu þessum þætti og áhersla 

lögð á að nemendur fylgdu eftir hugmyndum sínum og hefðu getu til að 

vega og meta áhrif sín á nýtingu náttúrunnar, bæði með eigin gjörðum og 

með því að rannsaka áhrif á náttúruna af annarra verkum. 

5.2.3 Velferð og lýðheilsa 

Í þriðja þættinum er unnið með hugtök sem ná yfir félagslega velferð, 

jöfnuð og lýðheilsu sem er ein af þremur stoðum sjálfbærrar þróunar. Góð 

heilsa og heilsusamlegt umhverfi er forsenda sjálfbærrar þróunar og 

mikilvægt að leggja áherslu á mikilvægi hollrar fæðu og heilbrigðra lífshátta. 

Erfitt var að tengja ákveðin dæmi úr skólastarfi Lýsuhólsskóla inn í 

þennan þátt þótt segja megi að nemendur hafi stundað holla og mikla 

hreyfingu öll þau ár sem umhverfis- og þróunarverkefnið stóð yfir. 

Íþróttasalur skólans og skólalóð voru mikið notuð og einnig nýttu nemendur 

heitu ölkeldulaugina sem er við skólann.  

Í viðtölunum bentu kennararnir á að nemendur væru aldir upp á opnum 

svæðum og hefðu vanist því að vera úti allan ársins hring. Skólalóðin er búin 

leiktækjum, lækur rennur í gegnum skólalóðina og kennarar hafa nýtt sér 

útiumhverfið með nemendum eins og kostur er. Þannig hlýtur sú hreyfing 

sem fékkst með útikennslunni að falla undir þennan þátt greiningarlykilsins 

þar sem mikil og góð hreyfing í þágu verkefnisins var í hávegi höfð meðan á 

því stóð. 

Nemendur tóku virkan þátt í að hirða lóðina og kálgarðinn, þeir ræktuðu 

bæði í gróðurhúsi og úti í kálgarði og unnu þannig sjálfir við að rækta hollan 

mat fyrir sig og sína og eitt markmiðið við að rækta sjálf grænmeti var að fá 

að nýta það. Að hausti fóru nemendur á hverjum degi uppskerutímans og 

tóku upp það grænmeti sem átti að vera í matinn. Þeir sáu sjálfir um að 

vinna með starfsfólki í eldhúsi og fannst mikið til þess koma að borða það 

sem þeir höfðu sjálfir ræktað. Einnig fengu þeir grænmeti með sér heim yfir 

sumartímann og fengu það hlutverk að sinna matjurtunum og nýta þær 

heima hjá sér. 

Rósa: Það er líka gaman að rækta matjurtir og blóm í 

gróðurhúsinu og senda heim með fjölskyldum skólabarna á 

vorin og það höfum við gert auk þess að forrækta fyrir 

matjurtagarð skólans. 
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Í allri vinnu við ræktunina og umsýslu virkjunarinnar var hlúð að 

félagslegri velferð þar sem nemendur fengu þjálfun í góðum samskiptum og 

hæfni í tjáningu hver við annan í leik og starfi. Margar hugmyndir komu upp 

á yfirborðið í byrjun umhverfisátaks. Rósa sagði nemendur hafa verið 

stútfulla af hugmyndum og oft kom upp eitthvað sem hún hafði ekki haldið 

að þeir væru mikið að velta fyrir sér. Til að mynda urðu miklar rökræður um 

það meðal nemenda að bæta umgengni innan skólans og hætta að nota 

hugtakið enginn þegar eitthvað bjátaði á í umgengninni. Þeim fannst þetta 

þurfa að breytast og komu með dæmi um hvernig hægt væri að skýla sér á 

bak við hugtakið og hversu mikilvægt það væri að taka á svona málum. Þeir 

voru duglegir að afla fylgis við sínar hugmyndir og voru óþreytandi að koma 

skoðunum sínum á framfæri.  

Rósa: Í hverjum skóla er Enginn. Þegar maður kallar: „Hver 

henti þessu niður“? er svarið mjög oft: „Enginn“. 

Rósa ræddi því um skólabraginn við nemendur og útbjuggu þeir lista yfir 

það sem þeir vildu að færi betur í umgengni eins og að ganga snyrtilega frá 

útifötum í anddyri, henda ekki af sér fötum hér og þar. Einnig vildu þeir 

bæta umgengni á salernum og bæta umgengni um spil, bækur og annað 

frímínútnaefni. Nemendur bentu einnig á mikilvægi þess að bæði þeir og 

kennarar myndu ganga vel frá í stofunni eftir tíma. Í umræðum um þessi 

mál kom upp að þeim liði betur ef svona mál væru virt. Þessi verkefni voru 

einnig hluti af Grænfánaverkefnum og tengdust Stubbalækjarvirkjun að því 

leyti að þegar allur skólinn vinnur í svona stóru verkefni þurfa félagsleg 

samskipti að vera góð. Það, eins og að fá að borða hollt fæði og hreyfa sig, 

er hluti af því að búa við góða lýðheilsu. 

Kennararnir sögðust alltaf hafa setið með nemendum við borðhald bæði 

í morgunmatnum og hádegismatnum. Ýmist sátu kennarar við sömu borð 

og nemendur eða á sérstöku borði í sama matsal og aðrir. Rósa segist ekki 

geta hugsað sér þetta öðruvísi. 

Rósa: Ég vil alltaf vera með krökkunum, ég væri svo til í að sitja 

á sömu borðum og þau en annars munar kannski ekki mikið um 

það. Þetta er svo lítið rými. 

Hún bendir á að mötuneytið og það að borða saman sé hluti af þeim 

skólabrag sem ríkir hverju sinni. 
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Rósa: Krökkunum finnst aldrei vera við og þið heldur erum við 

meira eins og heimili en ekki bara skóli og þannig viljum við 

hafa það. 

Þegar þetta var rætt áfram kom upp hugtakið samhygð hjá Rósu. Hún 

benti á að í litlum skóla eins og Lýsuhólsskóla er auðvelt að komast að því 

hvort nemendur eru hamingjusamir eða óhamingjusamir og öll persónuleg 

málefni snerta fleiri en þennan eina nemanda. Ef upp koma einhver leiðindi 

skiptir ekki máli hvort upptökin eigi sér stað í skólanum eða utan hans. Hún 

lagði líka áherslu á það hversu vel nemendur halda hópinn. Ef einn þeirra er 

baldinn og nær með því að auka möguleikann á að kennslustundin verði 

ekki eins skemmtileg og annars væri sjá samnemendur oft um að tala hann 

til. Þeir gera þetta ekki endilega til að fá vinnufrið sjálfir heldur að halda 

bekkjarandanum góðum. 

Rósa talaði um mikilvægi þess að kennarar og starfsfólk sé alltaf tilbúið 

með bjargir ef á þarf að halda og helstu bjargirnar eru að bjóða krökkunum 

að fara fram að fá sér að drekka, hjálpa húsverðinum eða aðstoða stutta 

stund inni í mötuneyti. Nemendur fá því tækifæri til að fara fram í stutta 

stund og ná áttum. Þegar þeir vinna með húsverðinum og í mötuneytinu 

vinna þeir alvöru störf, eitthvað sem þarf að gera, og 10–15 mínútur duga 

oftast til að fá rólegan og ofurstoltan nemanda í bekkinn aftur. 

Í viðtali við kennarana kom einnig fram að það eru ekki alltaf ákveðnir 

tímar eða ákveðin fög notuð þegar verið er að vinna með nemendum. 

Frímínútur, matartímar og tímar þar sem beðið er eftir skólabílnum eru líka 

mínútur þar sem nemendur og starfsfólk skólans ræða saman og komast að 

niðurstöðu um hvað megi betur fara í samskiptum. Það hlýtur alltaf að vera 

hluti af því að efla félagslegt heilbrigði bæði innan skólans sem utan og vera 

veganesti sem allir taka með sér heim. 

5.2.4 Lýðræði, þátttaka og geta til aðgerða 

Þessi þáttur felur í sér að efla sjálfstraust barna og færni í samskiptum til að 

auka færni þeirra við að leggja sitt af mörkum við lausn vanda í samskiptum 

við aðra og í umgengni við náttúruna. Hér tengist hugtakið geta til aðgerða 

sem gæti í sinni einföldustu merkingu þýtt það að hafa getuna til að ákveða 

til hvaða aðgerða skuli eða skuli ekki grípa eftir gagnrýna umhugsun um 

viðfangsefnið hverju sinni. 

Þátttaka nemenda í öllu ferli verkefnisins var áberandi og sögðu Haukur 

og Rósa það hafa verið auðvelt að fá nemendur til að vinna með að 

verkefnum sem lágu fyrir. Þau sögðust líka sífellt hafa rekist á fleiri og fleiri 
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hindranir í verkefnunum þegar byrjað var að vinna að þeim. Kennararnir 

tóku á þessum hindrunum í samvinnu við nemendur fremur en yfirvald sem 

sagði nemendum hvað ætti að gera. Útivinnan og innivinnan fléttaðist 

saman og einnig var sífellt unnið þvert á allar námsgreinar og aldurshópa. 

Verkefnin komu öllum í skólanum við og komu nemendur að ákvarðanatöku 

enda snerust þær um sameiginleg verkefni innan skólans og fannst 

kennurum nemendur eiga að fá tækifæri til að rannsaka og íhuga 

mismunandi sjónarhorn hverju sinni. Mikil áhersla var lögð á að finna 

lausnir á vandamálum og fá að koma með sínar skoðanir en það felur í sér 

þjálfun í og styrkingu á getu til aðgerða. Rósa lagði áherslu á að skólinn væri 

staður þar sem allir eru jafn réttháir og fái að njóta hæfileika sinna, en það 

var raunin í þróunarverkefninu. Í öllu starfi sem þróunarverkefninu tengdist 

var áhersla á að nemendur tækju þátt í undirbúningi og framkvæmd 

hugmynda og fengju þannig raunveruleg tækifæri til að upplifa hvernig 

hugmynd er mótuð, framkvæmd er skipulögð og komið í verk sem 

samstilltu átaki hóps.  

Á hverju ári kom umhverfisnefnd skólans saman og fór yfir stöðu mála 

og lagði á ráðin um ný verkefni og áherslur. Rósa benti á að eitt árið vildu 

nemendur gera átak í skólanum. Hver nemendahópur gerði lista yfir það 

sem betur mætti fara og úr varð ógnarlangur listi. Það kom á óvart hversu 

líkir listarnir voru og hversu tilbúnir nemendur voru til að bæta umgengni 

innan skólans og jafnframt hversu ergilegt þeim fannst ástandið á nokkrum 

sviðum. Þeir ígrunduðu því og skiptust á skoðunum og komust að þeirri 

niðurstöðu að gera veggspjöld með áminningum og leiðbeiningum um 

umgengni og voru þau fest upp á viðeigandi staði. Flest allt á spjöldunum 

var unnið úr endurvinnanlegu efni. Einnig útbjuggu þeir töflu þar sem gefin 

voru plús- og mínus stig fyrir umgengni. Árangurinn varð mjög góður og 

umgengni batnaði til muna. Með því að vinna verkefni sem þetta efldust 

nemendur í að skiptast á skoðunum, hlusta á aðra og taka ákvarðanir sem 

hafa áhrif á þeirra líf og annarra og tengist þannig þessum þætti. 

Haukur lagðist í mikla hugmyndavinnu um hvernig mætti nýta 

náttúrulega orku í umhverfi skólans og í kjölfarið var haldin kynning fyrir allt 

skólasamfélagið. Strax á fundinum spunnust miklar umræður og nýjar 

hugmyndir komu fram. Fulltrúar foreldrafélagsins komu með þá hugmynd 

að byggja gróðurhús við fyrirhugaða stíflu til að nýta þá orku sem búin var 

til. Fólk ræddi saman óháð aldri og nemendur ekki síður en fullorðna fólkið 

lögðu orð í belg og voru þeir óhræddir að láta í sér heyra. Haukur sagði 

kennarana hafa fundið strax hversu mikið tilfinningamál það var fyrir 

nemendur að fyrirhugað væri að breyta stað þar sem þeir höfðu leikið sér 

og áttu góðar minningar um: 
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Haukur: Þegar við ákváðum að gera lónið þá myndi lítil eyja, 

sem þau voru alltaf að leika sér í, hverfa. Það varð stórt mál, 

umræða í viku hvort það mætti gera þetta. Þau voru mjög æst 

yfir því að missa eyjuna sína og rökræddu fram og til baka. Það 

endaði með því að þegar ég sagði þeim að við myndum búa til 

nýja þegar lónið yrði tilbúið. Fyrir utan það að við gætum 

endurheimt hana ef við myndum hleypa úr lóninu. 

Í skýrslu um verkefnið kom fram að nemendur ákváðu, eftir miklar 

vangaveltur, að þótt þeir misstu af eyjunni, væri það þess virði að fara út í 

framkvæmdir, þeir myndu fá aðra eyju í staðinn. Gamla eyjan var hluti af 

leiksvæði þeirra og hafði öðlast mikið tilfinningalegt gildi fyrir þau. Frekari 

umræður um allar hliðar málsins ýtti undir að nemendur gátu tekið 

meðvitaða ákvörðun um framtíð nærumhverfis þeirra og tengist það þannig 

þessum þætti. 

Mynd 4: Slegið upp fyrir stíflu og grunni gróðurhúss [ljósmynd úr einkasafni 
Lýsuhólsskóla] 

Nemendur voru í raun og veru allt í öllu í framkvæmdunum. Þeir höfðu 

rætt mikið um hvaða fórnir þeir þyrftu að færa til að geta virkjað og sitt 

sýndist hverjum. Haukur benti á að með því að hafa þá með í ráðum urðu 

þeir meðvitaðri um hvað myndi hverfa, til dæmis þegar jarðvegur væri 

grafinn í sundur eða hvað færi í kaf þegar stíflan yrði að veruleika. Þeir voru 

því að fullu meðvitaðir um hvaða afleiðingar röskunin á náttúrunni hefði 

þegar byrjað var á varnargarðinum fyrir stífluna. Hann var unninn með 
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stórvirkum vinnuvélum og gátu því nemendur aðeins horft á í þetta skiptið 

og tilfinningar margra voru þá blendnar. 

Úr heimildamyndinni Stubbalækjarvirkjun: En við vorum búin 

að rannsaka svæðið og gera okkur grein fyrir hvað færi í kaf. 

Við sáum svolítið eftir lítilli eyju sem hafði verið hluti af 

leiksvæði okkar lengi en okkur fannst það í lagi því við áttum 

marga skemmtilega staði eftir. 

Unnið var við endurheimt eyjunnar eins og áður hafði verið lofað. Þótt 

þróunarverkefninu Stubbalækjarvirkjun væri formlega lokið vorið 2005 var 

haldið áfram með ýmsa þætti. Ný eyja var byggð upp haustið 2006 með 

stórvirkum vinnuvélum og eins og oft áður voru það foreldrar sem komu að 

þeim málum. Eyjan var unnin eftir hugmyndum sem nemendur höfðu unnið 

að enda komu þeir í raun að flestum verkþáttum frá hugmynd til 

framkvæmdar. Samkeppni var haldin um hönnun eða deiliskipulag hennar 

og nemendur mældu stærð hennar og lögun. Farið var yfir þær tillögur sem 

fram komu, þær kynntar og nemendur greiddu atkvæði um hver væri best. 

Nemendur veltu fyrir sér mögulegum lausnum og hvers ætti að gæta við 

nýtingu eyjunnar. Þekking úr námsgreinunum náttúrufræði, tæknimennt og 

eðlisfræði nýttist við þessa vinnu. Niðurstaðan var sú að byggja skyldi eyju 

en erfiðara var að ákveða hvað ætti að vera á henni. Þar sem ekki komst 

endanleg niðurstaða var ákveðið að bíða með framkvæmdir á eyjunni og 

benti Rósa á að það hefði verið besti kosturinn, því svæði með engum 

manngerðum hlutum væri vel til þess fallinn að ýta undir ímyndunarafl 

nemenda. 

Annað dæmi um þátttöku nemenda var að nemendur tóku virkan þátt í 

ýmsum verkum sem þróunarverkefnið krafðist. Haukur nefndi dæmi eins og 

að nemendur hafi flutt sementið í hjólbörum og notuðu traktor til að knýja 

steypuhrærivélina. Þegar vinnan var vel á veg komin og einsýnt að þyrfti að 

fá vinnuvélar lá beinast við að tala við þá foreldra sem höfðu yfir vélum að 

ráða og þekkingu til að vinna á þeim. Einnig voru foreldrar boðnir og búnir 

til að aðstoða með matjurtagarðinn, plægja hann og girða. 

Rósa: Þetta er þessi sérstaða okkar, að við erum svo fámenn. 

Við getum kallað á hjálp og fengið með litlum fyrirvara. Við sem 

kennarar vorum líka foreldrar eins nemandans á þessum tíma. 

En vinnan var gríðarlega mikil og hefði aldrei verið 

framkvæmanleg hefði fólkið í sveitinni ekki verið svona duglegt 

að mæta. 
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Haukur bendir á mikilvægi þess að nemendur fái tækifæri til að vinna úti 

við alvöru verkefni. Verkefni sem þessi verði að tengjast sem flestum 

námsgreinum og færa þær til raunveruleikans.  

Haukur: Þróun Stubbalækjarvirkjunar tekur til allra þessara 

þátta og er öflugt kennslutæki í raunvísindum, 

umhverfisfræðslu og fleiri námsgreinum og verður stöðugt í 

notkun og þróun. 

Eins og oft áður í skólanum voru það kennarar sem komu með 

hugmyndina að verki sem nemendur gripu svo á lofti og útfærðu með þeim 

í sameiningu. Aðspurður hvort þetta væri meðvituð ákvörðun við að stýra 

kennslunni sagði Haukur það ekki vera. 

Haukur: Við viljum alltaf að hugmyndirnar komi frá nemendum 

en í reynd er það oftast að við kennarar komum með ákveðna 

hugmynd sem við leggjum fyrir krakkana. Við reynum eins og 

við getum að fá krakkana með okkur í umræður og ígrundun 

sem oftast skilar sér í enn mótaðri hugmyndum. 

Kennararnir nefndu einnig að nemendur hafi fljótt fundið að fleira þurfti 

að koma til en þekking á framkvæmdum og þeir þjálfuðust betur í samvinnu 

og því að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Góð samskiptahæfni og 

réttlætiskennd er hluti þess að búa í lýðræðisþjóðfélagi og nemendur 

þjálfuðust í þeim þáttum meðan á verkefninu um eyjuna stóð. Brú var sett 

upp með viðhöfn og skapaði hún tengingu við gróðurhúsið en hugmyndirnar 

um skipulag eyjarinnar voru svo margar að líklega verður hún höfð áfram í 

núverandi mynd sem uppspretta fyrir ímyndunaraflið. 

Í Lýsuhólsskóla héldu nemendur sjálfir kynningar á því sem gert hafði 

verið í skólanum. Þeir undirbjuggu kynningarnar og unnu við það í 

kennslustundum í íslensku og héldu framsögu. Allt var þetta hluti af því að 

vera með frá upphafi til enda. Margir voru orðnir vel vanir hvers konar 

kynningum og viðburðum og sagði Rósa að textarnir hafi verið fjölbreyttir 

og lagði hún áherslu á að mistök séu einmitt til að læra af og ekki eigi að fela 

neitt slíkt. 

Þannig öðlist nemendur þjálfun í að skoða gagnrýnum augum það sem 

gert hafi verið og nái að koma því sem þeir hafa lært frá sér á skýran og 

skilmerkilegan máta. Öll umfjöllunin sem nemendur fengu í kjölfar 

verkefnisins efldi sjálfstraust þeirra gífurlega og þeir þjálfuðust í að standa 

fyrir framan aðra, ræða málin og íhuga mismunandi sjónarhorn. 
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Umhverfismál komu gjarnan við sögu í skólablöðum nemenda, sem gefin 

eru út tvisvar á ári, og sáu þá nemendur, eins og í öðrum tilvikum, um að 

skrifa textann, rifja upp og viða að sér efni. Foreldrar og aðrir velunnarar 

komu gjarnan á hátíðir sem skólinn hélt, lásu skólablöðin og hlýddu á 

kynningar á þeim verkum sem unnin voru í skólanum. Öll þessi vinna hafði 

áhrif út í nærsamfélagið. 

Rósa: Umhverfismál eru stór þáttur hjá okkur. 

Umhverfisverkefni skólans hafa haft áhrif víða á heimilum 

nemenda og starfsfólki en hjá mörgum þeirra er flokkun, 

endurvinnsla, orkusparnaður og hvers kyns vistvernd farin af 

stað eða hefur lengi verið í heiðri höfð. 

Þannig hefur skólastarfið haft áhrif á samfélagið til að ýta undir sjálfbæra 

lífshætti á heimilum nemenda.  

5.2.5 Jafnrétti og fjölmenning 

Í fimmta þætti er vísað til jafnréttis og þess að margbreytileika mannlífs sé 

gert jafnhátt undir höfði en það er talið vera meðal forsendna menntunar til 

sjálfbærrar þróunar. Áhersla er lögð á að bera virðingu fyrir og sýna 

umburðarlyndi gagnvart siðum og venjum annarra menningarheima og 

koma auga á þann styrkleika sem býr í fjölbreytninni.  

Í Lýsuhólsskóla virðist jafnrétti vera viðhaft. Meðal annars felst jafnrétti í 

því að fá að vinna að því sem maður finnur sig vel í, óháð kyni eða aldri. 

Elstu strákarnir völdu að vera meira í þungavinnunni en yngri nemendur og 

stelpurnar. Þeir óðu kaldan lækinn upp að miðjum lærum, mokuðu og báru 

þunga hluti. Stelpurnar gáfu þó ekkert eftir en voru meira áberandi en 

strákarnir við að taka upp á myndband og lesa inn á myndböndin. Sumir sáu 

um að skreyta bæklinga og aðrir um að vinna að því að koma 

upplýsingunum um vatnsrennsli á blað og útskýra ferlið fyrir 

samnemendum. 

Rósa: Jafnréttislega séð og út frá færni, getu og möguleikum 

jafnaði þetta verkefni nemendahópinn. Og þarna var farið að 

tala um að útskrifa hamingjusömustu nemendur í heimi þar 

sem þeir fengu allir að blómstra á sinn hátt. Sjálfsmyndin 

styrktist svo mikið hjá þeim mörgum. Og alveg draumur að geta 

útskrifað nemendur með tíu í Stubbalækjarvirkjun því eljan, 

áhugasemin, dugnaðurinn og verksvitið, þetta fékk allt að 

blómstra. 
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Haukur tekur í sama streng og Rósa og bendir á hversu margir nemendur 

voru í þessum fasa og fengu mörg tækifæri og eru enn í dag að vinna innan 

þeirra málaflokka sem þeir fundu sig best í. Rósa minnist einnig á hversu 

mikil gleði fylgir því að fá verkefni við sitt hæfi og sitt áhugasvið og að 

nemendum líði eins og þeir séu hluti af stórri heild sem vinnur að ákveðnu 

verkefni. Fjölbreytni er hægt að finna alls staðar og var unnið með hana á 

meðvitaðan hátt í skólastarfinu og er það tengt þessum þætti en ekki neinu 

sérstöku fagi.  

Haukur og Rósa bentu á að allir hefðu verið jafn réttháir þegar kom að 

því að fara í ferðir, halda ræður eða vinna á sýningum sem sneru að 

verkefninu. 

Rósa: Það skipti ekki máli á hvaða aldri krakkarnir voru heldur 

hvernig þeir stóðu sig. Eins og einu sinni var samkeppni um 

ræður sem halda átti á Orkuþingi sveitarfélaganna. Við sögðum 

um hvað ætti að ræða og svo unnu nemendur sjálfir að 

ræðunum sínum, keppni var haldin og þrír nemendur valdir úr. 

Tvær stelpur og einn strákur og ekkert þeirra á sama aldri.  

Rósa bendir á að nemendur og fjölskyldur þeirra þurftu ekki að borga 

fyrir ferðir þar sem skólinn fékk styrki til verkefnisins. Þannig hallaði ekki á 

neinn. Skólastarfið átti að gefa öllum jöfn tækifæri óháð efnahag, kyni eða 

aldri. 

5.2.6 Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur 

Þessi þáttur vísar til mikilvægis aukins skilnings á alþjóðlegum málefnum og 

hvetur til sameiginlegrar ábyrgðar á jörðinni allri og íbúum hennar. Í þeim 

gögnum sem ég hafði undir höndum fann ég ekki vísbendingar um að 

þennan þátt í þróunarverkefninu Stubbalækjarvirkjun. Í Kómeníusarverkefni 

sem rætt verður um í kafla 5.3 er aftur á móti mikil áhersla lögð á þennan 

þátt og var meðal annars unnið að því að auka með nemendum skilning á 

aðstæðum sínum og bera saman við aðstæður annarra í þeim verkefnum. 

5.2.7 Efnahagsþróun og framtíðarsýn 

Talið er að fræðsla um neytendamál stuðli að skilningi á efnahagsþróun og 

samhengi nútíðar og framtíðar og sé mikilvæg í menntun til sjálfbærni. 

Áhersla er lögð á mikilvægi þess að fara vel með náttúruauðlindir með 

sparnaði, endurnýtingu og endurnotkun sem og að velta fyrir sér hverjar 

raunverulegar þarfir okkar eru og hvort nútíðin og framtíðin eigi sama rétt á 
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þeim auðlindum sem við búum við í dag. Í gögnunum er fátt sem tengja má 

beint við hugsun nemenda um efnahagsþróun eða framtíðarsýn fyrir utan 

það sem birtist í áherslum á verndun og nýtingu umhverfisins og rýni í 

þróun aðbúnaðar fyrri kynslóða. Þegar ég innti eftir því hvort kennarar ynnu 

með neytendafræðslu, notuðu þeir ekki það hugtak en sögðust meðal 

annars fara í safnaferðir til að sjá hvernig lífið var áður fyrr, hvernig það 

hefur breyst og að hvaða leyti. Nemendur sjá þá bæði hvernig tækninni 

hefur fleygt fram, hvað enn nýtist vel og hversu mikið verðlagið hefur 

breyst. Í safnaferðum var meðal annars farið í Samkomuhúsið á Arnarstapa 

hjá Ólínu Gunnlaugsdóttur. Aðspurð hvort þeim þyki mikilvægt að fara á 

söfn svarar Rósa:  

Þeim þykir það svo algjörlega hjá Ólínu. Við hringjum bara og 

segjum: „Heyrðu Ólína, mega krakkarnir koma“ og hún er alltaf 

tilbúin með sýningu. Þau fara kannski tvisvar á ári til hennar í 

vettvangsferð. 

Rósa sagði einnig að mikilvægt væri að skoða og sjá hvernig fólk lifði 

áður fyrr til að læra af því, meta og tengja við okkar tíma.  

Neytendafræðsla býður upp á góð tækifæri til að skoða með nemendum 

hverjar þarfir okkar eru núna og hvernig þær gætu breyst í framtíðinni. Það 

þarf ekki að fara langt aftur í tíma til að nemendur þekki ekki þau áhöld sem 

notuð voru. Þetta er hluti af neytendafræðslu, að sjá þarfirnar áður fyrr og 

hvernig þær eru núna. Það gefur hugmyndir fyrir framtíðina. Stundum þurfa 

þó að vera til staðar leiðbeiningar með því sem verið er að skoða, 

nemendur þurfa að vita sögu og tilurð hlutanna til að geta sett þá í 

samhengi. 

Rósa: Þau hamast á gömlum ritvélum og plötuspilurum og fá að 

handfjatla það sem við ólumst upp við og eldra. Einu sinni 

fórum við í sérstaka ferð þar sem Ólína var búin að setja upp 

sýningu og vildi fá krakkana til að meta sýninguna. Krökkunum 

fannst alveg frábært að koma en ég sá að þau hefðu viljað vita 

meira, fá meiri upplýsingar. Þau voru alls ekki að kvarta, bentu 

bara á það sem hefði mátt vera öðruvísi. Það sem kom Ólínu 

mest á óvart var að þau hefðu viljað fá meiri leiðsögn. Hún vildi 

ekki vera að trufla og ætlaði að láta þau fá að skoða í friði. Hún 

gekk á milli og var að segja einhverjum frá því sem hann var að 

skoða og á meðan voru aðrir nemendur sem vildu líka meiri 



 

68 

upplýsingar. Þetta sýnir bara hvað þau eru forvitin um það sem 

var en verða að fá að læra um hlutina öðruvísi en bara úr bók. 

Þegar rætt var um orkumannvirkin, sem búið er að gera við skólann og 

framleiða rafmagn, og gefa möguleikann á því að hægt sé að rækta  

matjurtir fram eftir hausti ítrekuðu bæði Rósa og Haukur að tilgangur þeirra 

hafi aldrei verið sá að gefa af sér fjárhagslega heldur hafi þeim verið ætlað 

að vera hagkvæm í þeim skilningi að þau gæfu af sér þekkingu og rafmagn 

sem nota mætti í matvælaframleiðslu. 

Rósa: Ég held að aldrei hafi staðið til að orkumannvirkin yrðu 

efnahagslega hagkvæm. Þau áttu að sýna að hægt væri að afla 

orku úr náttúrunni og það væri sjálfbært og hagkvæmt (og það 

áttu börnin að meðtaka). Þau áttu að vera hagkvæm í sjálfu sér 

til að nýtast gróðurhúsinu og þar átti að vera hægt að rækta 

matvæli fyrir mötuneytið og ræktunin þar af leiðandi 

hagkvæm. 

Margt af því sem áður hefur verið kynnt í samhengi við aðra þætti 

greiningarlykilsins á einnig við í þessum þætti. Kennararnir sögðu nemendur 

hafa þjálfað hæfileika sína til að sjá fram á veginn, þekkinguna til að nýta 

það sem náttúruauðlindir geta gefið án þess að ganga um of á náttúruna og 

unnu bæði með langtíma- og skammtímamarkmið að leiðarljósi. Til að 

mynda var langtímamarkmið að geta séð gróðurhúsinu fyrir rafmagni um 

óákveðinn tíma og skammtímamarkmið að nýta sjálf mannvirkin við ræktun 

matjurta. Nemendur voru einnig duglegir að vinna að miðlun upplýsinga til 

annarra og unnu þannig að sameiginlegum hagsmunum og hugsjónum og 

náðu þannig að miðla framtíðarsýn sinni til nærsamfélagsins og með því að 

fara á ráðstefnur náðu þeir að miðla upplýsingum enn víðar. 

5.3 Hvernig hefur reynslan og vinnan við verkefnið nýst eftir 
að því lauk formlega? 

Í Lýsuhólsskóla hefur verið haldið áfram á svipaðri braut og þegar 

þróunarverkefnið stóð yfir. Til dæmis eru mannvirkin sem unnið var við að 

koma upp notuð að einhverju leyti.  

Aðspurður segir Haukur mannvirkin enn vera notuð enda hafi það alltaf 

verið hugmyndin. Tvisvar til þrisvar á vetri fara nemendur í gróðurhúsið til 

að fara yfir hvernig orkan er virkjuð. Einnig er húsið notað til að rækta 

matjurtir og blóm fyrir sumarið. Ekki hefur verið hægt að nýta gróðurhúsið 
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yfir veturinn í nokkur ár þar sem fraus í gólfhitaleiðslunum. Það stendur þó 

til bóta og hefur elsta deild skólans unnið að því veturinn 2015–2016 með 

Hauki að leggja gólflagnir og steypa gólfið. Sú vinna er unnin bæði í 

náttúrufræðitímum og smíðatímum. 

Haukur: Aðstaðan sem búin var til er alltaf notuð í 

rafmagnsfræðinni. Tvisvar til þrisvar sinnum á vetri fara 

nemendur í gróðurhúsið þegar við erum að fjalla um orku til að 

sýna þeim hvað við vorum að gera þarna. Í raun snerist þetta 

verkefni bara um að fá orku til að koma inn í gróðurhús og 

rækta grænmeti. Því er alltaf viðhaldið. Við förum alltaf á 

hverju vori og sáum fyrir sumarið. Þau prófa að setja í gang og 

fylgja ferlinu eftir og fá þannig vonandi að reyna sjálf hvernig 

hægt er að framleiða rafmagn. Vindmylluna er aftur á móti ekki 

hægt að setja í gang. Hún fauk og verður ekki sett upp aftur. 

Haukur sagði að margt hafi verið brallað í gróðurhúsinu og nágrenni 

þess. Eitt af því er að finna bleikjuseiði og koma þeim yfir í tjörnina. 

Nemendur í miðdeild bíða þolinmóðir með háfa við bakka lækjarins sem 

rennur úr lóninu eftir að sjá hreyfingu á vatninu. 

Haukur: Við notum þetta líka til að veiða bleikjuseiði. Mælum 

þau og skrásetjum, vigtum þau bæði með gömlum aðferðum 

og nýjum og skráum allt og setjum þau yfir í tjörnina. 

Haukur segist nota málband og vigt en einnig snjallsíma sem er með 

forriti sem sýnir málband og stafræna tölu þegar hlutur er settur á skjáinn. 

Þannig er seiðið látið á skjá símans og síminn gefur upp lengd í millimetrum. 

Það vill samt oft vera erfitt þar sem seiðin eru ekki tilbúin að vera kyrr og 

nemendur vilja flýta sér sem mest að láta þau aftur í vatn en seiðunum er 

sleppt í lónið eftir mælingar. Náttúrufræðitímar eru notaðir við þessa iðju 

og er þetta einnig hluti af átthagaverkefni en þar er markmiðið meðal 

annars að þekkja það lífríki sem er í nærumhverfinu og þekkja hringrásir 

lífvera. Þess vegna er ómetanlegt að hafa útisvæðið í kringum skólann svona 

auðugt af lífi og mannvirkjum til að vinna með mælingar. 

Unnið er að fleiri verkefnum er lúta sömu markmiðum og áður. Rósa 

segir að þeim þyki mikilvægt að nemendur þekki náttúruna í kring um sig og 

búi yfir þekkingu til að nota hana skynsamlega. Þeim finnst mikilvægt að 

gefa nemendum tækifæri til að skynja hluti frekar en að vinna eingöngu á 
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bókina og hafa tækifæri til að skilja og rökræða það sem þeir sjá í 

umhverfinu. 

Rósa: Við stökkvum gjarnan á verkefni og við síðustu borun 

eftir heitu vatni fengum við jarðvegssýnishorn sem tekin eru 

reglulega á ákveðnu dýpi. Þau voru límd á renning og nú er 

hægt að skoða bergið undir fjallinu á vegg á skólaganginum. 

Á eldri heimasíðu skólans er verkefni um áhrif ölkelduvatns á ýmsan 

efnivið. Aðspurður sagðist Haukur hafa unnið verkefnið með nemendum til 

að fræða þá um útfellingar í heita ölkelduvatninu. Haukur fór ásamt 

nemendum sínum með fjölbreyttan efnivið eins og plast, járn og gler og 

stilltu þau því þannig upp að vatnið læki yfir hlutina. Þannig rannsökuðu þau 

hvernig steinefni úr vatninu féll á efniviðinn og hvernig steinefnin unnu á 

efniviðnum á ólíkan hátt.   

Haukur: Við vorum með mismunandi efni, spýtur, gler, járn og 

plast. Þau fóru með þetta að einni borholunni þar sem leki var 

kominn að lögninni og létu vera í hálfan mánuð. Þetta verkefni 

má enn finna á vefnum. Þetta verkefni var unnið í beinu 

framhaldi af Stubbalækjarvirkjun. Eins og við flest annað sem 

við gerum skrásettum við þetta verkefni. Afraksturinn af því má 

sjá á gömlu heimasíðunni okkar. 

Rósa sendir gjarnan upplýsingar um Stubbalækjarvirkjun til þeirra sem 

þess óska og skólinn tekur á móti öllum þeim sem vilja fræðast meira um 

það starf sem unnið er í skólanum. Hún styður þá fjölbreytni og þær 

útfærslur á náttúrufræðikennslu sem hafa verið í gangi í skólanum. Hún 

telur mikilvægan þann stuðning sem foreldrar í skólasamfélaginu hafa sýnt 

þeim verkefnum sem hafa verið í framkvæmd síðustu árin. Algengt er að í 

skólann komi gestir, íslenskir sem erlendir, til að skoða hvað sé verið að 

gera í umhverfismálum. Kennarar og nemendur veita þeim þá leiðsögn. 

Einnig er mikil áhersla lögð á að skólinn sé hluti af nærsamfélaginu og 

nemendur vinni við raunveruleg verkefni, oft fyrir aðra, og fái í staðinn 

annars konar menntun. Hér er til að mynda átt við þjálfun í að sitja hest og 

hirða um hesta því þótt allir búi í dreifbýli er mismunandi hvort á bæjunum 

séu dýr og þá hvernig dýr. 

Rósa: Við tókum að okkur að hreinsa upp rúlluplast í nágrenni 

skólans eftir að gámur fauk í ofsaveðri. Nemendur telja það 
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aldrei eftir sér og rúsínan er auðvitað að þeim er boðið í mat 

eða á hestbak í staðinn. 

Rósa segir hlutina virka best með góðri samvinnu allra og þau vilja alltaf 

leggja sitt af mörkum. 

Rósa: Við lítum eftir okkur sjálf og viljum vinna vel. Endurbætur 

eru stöðugar eftir því sem tækifæri gefast. Við búum í Earth 

Check-samfélagi og fengum heimsókn frá eftirlitsmanni þess 

verkefnis, ekki til að taka okkur út heldur að fá okkar mat á 

Earth-verkefninu sem gerir meðal annars að verkum að miklu 

auðveldara er að afla vistvænna aðfanga fyrir skólann en áður. 

Með því að gerast umsagnaraðilar, eins og í þessu tilviki, 

leggjum við okkar af mörkum til samfélagsins. 

Skólinn er í sífelldri naflaskoðun og enn er unnið að nýjum verkefnum. 

Sem dæmi má nefna að löngu útskrifaðir nemendur höfðu viðað að sér 

upplýsingum um bóndabæi í sínu bæjarfélagi og sett upp vefsíðu. Sú síða 

var orðin úrelt vegna gamalla gagna og ný og endurbætt vefsíða var sett í 

loftið þar sem nemendur sem eru nú við skólann höfðu kortlagt 

nærumhverfi sitt. Á vefsíðunni má sjá hvern sveitabæ, upplýsingar um 

ábúendur, húsdýrakost, myndir af mannvirkjum og sögum sem fylgja 

jörðunum, bæði úr fortíð og nútíð. Þetta er lifandi vefur sem ætlað er að 

fylla inn í ef þurfa þykir. Þannig hefur vinna fyrrum nemenda úr verkefninu 

um Stubbalækjarvirkjun haft áhrif á starfshætti skólans. 

Skólinn hefur haft ýmis tækifæri til að kynna starfsemi sína bæði í 

skólanum og á fjölmennari vettvangi sem og að taka þátt í verkefnum 

tengdum umhverfismálum. Haustið 2007 tóku nemendur að sér að stika 

sögufræga gönguleið á Snæfellsnesi en framkvæmdaráð Green Globe á 

Snæfellsnesi stóð fyrir þeirri aðgerð. Um það má lesa og sjá á vefsíðu 

skólans (Kambsskarð, e.d.). Nemendur í 6.–10. bekk stikuðu leiðina ásamt 

tveimur kennurum og leiðsögumanni. Nemendur lærðu að berja niður 

stikurnar og mála þær svo þær sæjust betur. Þeir fylgdu allan tímann í 

fótspor Björns Breiðvíkingakappa en um hann er ritað í Eyrbyggja-sögu. Inn í 

ferðina fléttuðust svo jarðsaga, náttúrufræði og gamlar og nýjar sögur. 

Unnið var áfram með verkefnið þegar í skólann var komið, meðal annars 

með skrásetningu ferðarinnar. Eins og oft áður var unnið þvert á 

námsgreinar þar sem saman tvinnuðust íþróttir, íslenska og náttúrufræði 

ásamt átthagafræðinni sem mikil áhersla er lögð á í Lýsuhólsskóla. 
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Skólinn tekur þátt í hjálparstarfi ABC og eins og einn nemandi benti 

réttilega á við síðustu Grænfána-úttekt er það vissulega verkefni tengt 

sjálfbærni. Einnig halda nemendur árlega tombólu til styrktar SOS-

barnaþorpum og rætt hefur verið um það hvort skólinn geti tekið að sér að 

styrkja ákveðið barn. Sú spurning kom frá samtökunum, foreldrarnir tóku 

hana upp og skólinn greindi frá sinni hlið málsins. Lögð er áhersla á að 

nemendur setji fram eigin skoðanir og hlusti á skoðanir annarra. Oft er hægt 

að finna sameiginlegan flöt á því að láta málin þróast eins og um 

hjálparstörf þar sem nemendum gefst kostur á að kynnast og hafa áhrif á líf 

annarra í fjarlægu landi. Þannig vinna kennarar, nemendur og heimilin 

oftlega saman á hverjum vetri. 

Í viðtölunum við kennara voru líka tekin dæmi um verkefni sem komu 

óvænt inn á borð til þeirra. 

Rósa: Við getum verið ótrúlega heppin og á degi umhverfisins, 

25. apríl 2012 fann kennari við skólann flöskuskeyti í fjörunni 

hjá sér. Við opnuðum flöskuna og hún reyndist vera hluti af 

umhverfisverkefni The drift bottle project á vegum kanadísku 

hafrannsóknarstofnunarinnar og þar var verið að rannsaka 

hafstrauma. Af þessu spunnust tölvusamskipti og fróðleikur 

fylgdi í kjölfarið. 

Í flöskuskeytinu segir meðal annars:  

Við þörfnumst hjálpar þinnar! Með því að finna þessa flösku ert 

þú orðinn þátttakandi í rannsókn okkar á hnattrænum 

hafstraumum. Vinsamlegast tilkynnið fund flöskunnar og við 

segjum þér hversu langt flaskan hefur ferðast.  

Flaska, sem hent er í sjóinn og rekst þar með straumum, getur 

borist á land hvar sem er í heiminum og sama er að segja um 

olíumengun og rusl. Til að vernda hafið er mikilvægt að þekkja 

þessa strauma. 

Rósa segir að í þessu tilviki hafi myndmenntakennarinn komið í skólann 

með spennandi fjársjóð sem hann fann í frítíma sínum.  

Nemendur rannsökuðu síðan hvaðan flaskan kom og svöruðu þeim sem 

sendu flöskuskeytið og fengu upplýsingar um verkefnið til baka. Þannig 

hjálpaði tungumálaþekking nemendum að hafa samskipti við þá sem sendu 



 

73 

flöskuskeytið, sem svo leiddi til áframhaldandi þekkingar á hafstraumum í 

kringum landið. 

Lýsuhólsskóli sótti um að vera þátttakandi í Kómeníusarverkefni og 

byrjaði í því haustið 2005. Kómeníus er menntaáætlun sem ætluð er leik-, 

grunn- og framhaldsskólum og er styrkt af Evrópusambandinu. Markmiðið 

er að styrkja samstarf á milli evrópskra skóla með því að koma á sambandi 

milli nemenda, styrkja kennaraskipti og auka þekkingu á menningu og tungu 

annarra þjóða. 

Markmið umsóknarinnar var að þeir sem kæmu að verkefninu, þ.e. 

nemendur, foreldrar og starfsfólk, fengju betri sýn á heimsmyndina, 

ræktuðu með sér víðsýni og umburðarlyndi með því að komast í tengsl og 

samstarf við þátttakendur í öðrum löndum, kynntust högum þeirra, 

viðhorfum og menningu. Rósa, sem var verkefnisstjóri 

Kómeníusarverkefnisins í Lýsuhólsskóla, bendir á að í starfi eins og því sem 

þarna var unnið hefði líka verið tækifæri til að gera sér betur grein fyrir eigin 

högum, samfélaginu sem nemendur búa í, sögu þess og menningu með því 

að koma fróðleik um Ísland, eigið líf og heimahaga á framfæri þannig að 

þátttakendur í erlendu skólunum gætu haft af því gagn og gaman. Þetta 

kom heim og saman við þá stefnu sem skólinn hafði mótað sér sem skóli á 

grænni grein þar sem í umhverfisstefnu skólans er gert ráð fyrir kynnum við 

aðrar þjóðir og þekkingu á heimabyggð. Lýsuhólsskóli vann að þessu 

verkefni í samstarfi við skóla í Frakklandi og Ítalíu í þrjú ár. 

Allir kennarar og nemendur tóku þátt í verkefninu. Kennarar fóru til 

skiptis utan í fundar- og kynningarferðir til að leggja línurnar fyrir komandi 

skólaár. Einnig fékk skólinn nokkrar heimsóknir bæði frá Ítalíu og Frakklandi 

meðan á verkefninu stóð. Viðfangsefnin voru mismunandi en áttu öll að 

opna fyrir samskipti og ígrundanir nemenda um hvað væri líkt og ólíkt í 

þeirra eigin heimahögum og öðrum löndum. Allir hópar nemenda völdu sér 

tuskudýr sem væri táknrænt fyrir landið og stílabók, þar sem hver og einn 

skrifaði eitthvað um sjálfan sig og sitt líf. Þannig áttu dýrið og bókin að 

ganga á milli skólanna og nemenda í skólunum og enda loks á heimaslóðum. 

(Rósa: tekið af vefsíðu): Hjá okkur er nú tuskudýrið Nestor sem 

er bjór/bifur frá Mið-Frakklandi. Honum fylgir bók barnanna 

þaðan og gaman er að sjá hversu hugðarefni barna eru svipuð. 

Fjölskyldan, heimilið, gæludýr, matur og ferðalög er það sem 

ber mest á góma í umfjöllun þeirra. Við eigum eftir að fá eitt 

ferðadýr í viðbót og síðan eigum við von á Munda okkar sel 

heim í maí, ferðalúnum og snjáðum og okkar eigin bókum 
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troðfullum af myndum og frásögnum barna frá fimm stöðum í 

Evrópu. 

Gerðir voru kynningarbæklingar með umfjöllun um nemendur og 

nærumhverfi þeirra, ljóðagerð með þýðingum lykilorða yfir á frönsku og 

ítölsku í tilfelli Lýsuhólsskóla, lýsing á skólakerfinu og hátíðisdögum. Þetta 

og margt fleira varð til þess að nemendur einbeittu sér að sínu nærumhverfi 

til að geta útskýrt það fyrir öðrum og fengu slíkt hið sama til baka frá öðrum 

löndum. Helstu námsgreinarnar voru íslenska, erlend tungumál og 

samfélagsfræði en annars var unnið þvert á námsgreinar ef þurfa þótti. Lítið 

var talað um umhverfismál sérstaklega, meiri áhersla var lögð á að kynnast 

nemendum á sama aldri í öðrum menningarsamfélögum og finna bæði hvað 

þeir áttu sameiginlegt og hvað var ólíkt. Eins og Rósa orðaði það: „Samstarf 

af þessu tagi er afar fjölbreytilegt og gefandi og börnin lærðu heilan 

helling“. 

6 Samantekt og umræða 

Í þessum kafla er samantekt á niðurstöðum um hvort, og þá hvers konar, 

skólastarf í þróunarverkefninu í Lýsuhólsskóla mætti flokka sem menntun til 

sjálfbærni út frá GETU-greiningarlyklinum. Þá eru niðurstöðurnar ræddar og 

settar í fræðilegt samhengi. Í upphafi lagði ég af stað með nokkrar 

rannsóknarspurningar þar sem aðalspurningin var þessi: Að hvaða leyti fól 

skólastarfið sem þróunarverkefnið Stubbalækjarvirkjun snerist um í sér 

menntun til sjálfbærni? Niðurstöðurnar verða ræddar með hliðsjón af henni 

og undirspurningunum. 

6.1 Fól skólastarfið í þróunarverkefninu Stubbalækjarvirkjun 
í sér menntun til sjálfbærni? 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort finna mætti merki um 

menntun til sjálfbærni í þróunarverkefninu Stubbalækjarvirkjun. Í því fólst 

að skoða hvernig kennarar unnu með nemendum. Við greiningu gagnanna 

kom í ljós að mikið starf var unnið í anda menntunar til sjálfbærni þótt það 

hugtak sé aldrei nefnt á nafn, hvorki í gögnum né viðtölum. Orðið 

umhverfismennt var aftur á móti notað meira og skýrist meðal annars af því 

að ekki var almennt byrjað að tala um menntun til sjálfbærni á þessum 

árum. 
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Oft eru það málefni sem eru efst á baugi hverju sinni sem verða kveikjan 

af verkefnum. Þannig var það með Stubbalækjarvirkjun, þar sem umræðan 

um virkjanir á Íslandi var mjög hávær á þeim tíma sem hafist var handa við 

verkefnið. Eins og fram kemur í niðurstöðunum var umræðan upphafið á 

verkefninu um virkjunina í skólanum. Þarna var komið inn á brýnt málefni, 

þar sem allir þarfnast orku og vatns, og fylgdi mikil verkleg vinna í kjölfarið. 

Hugmyndin var að nýta sterkar hliðar allra í náminu og þann hátt var unnið 

með áhugasvið nemenda. Kennt var þvert á árganga og námsgreinar. Þetta 

verklag er í anda þess sem Scott (2015) tengir við vinnu með grunnþáttinn 

sjálfbærni í skólastarfi, en þar er skýr áhersla á þverfagleg sjónarhorn, 

lausnarmiðað nám, gagnrýna hugsun, samskiptahæfni og mikið útinám. 

Ennfremur bendir Scott (2015) á að með slíku verklagi nái kennari til 

nemenda og líklegra sé að nemendur nái að tileinka sér vinnulag sem leiði 

til meiri sjálfbærni.  

Hér á eftir ræði ég um þau gögn sem fram komu í rannsókninni og tengi 

við skrif fræðimanna um menntun til sjálfbærni. Einnig hef ég til 

samsvörunar grein Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar o.fl. (2011) en þar er um 

að ræða samskonar rannsókn þar sem þessi greiningarlykill er notaður og 

þótti mér fróðlegt að sjá hvort fram kæmu álíka áherslur.  

6.1.1 Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi 

Í fyrsta þætti greiningarlykilsins fólst að gera börn og unglinga meðvitaða 

um þau viðhorf og gildi að verndun náttúrunnar sé eftirsóknarverð (Kristín 

Norðdahl, 2009). Ýmsar vísbendingar eru í gögnunum um að þetta hafi 

tekist vel. Hlutverk þeirra eldri er að vekja og viðhalda áhuga á náttúru og 

umhverfi og rækta með börnum ábyrgðarkennd og virðingu fyrir lífverum 

og náttúrunni yfirleitt. Í verkefninu Stubbalækjarvirkjun virðast börn og 

unglingar hafa lært að skilja mikilvægi þess að vernda umhverfið og fengið 

tækifæri til að kynnast náttúrunni, lært að njóta hennar og tengjast henni 

tilfinningaböndum líkt og Auður Pálsdóttir o.fl. (2009, bls. 19) lögðu áherslu 

á. Margar vísbendingar komu fram í rannsókninni um að skólinn leggi mikla 

áherslu á nærumhverfið. Meðal kennara kom upp sú hugmynd að vinna 

mikið með nemendum utan dyra, kynna þeim náttúruna í kring og allt sem 

hún hefur upp á að bjóða, skoða fjölbreytileikann í þeim tilgangi að ýta 

undir vilja þeirra til að vernda náttúruna í kring og að vinna með 

nærumhverfið. Þannig tengdist skólastarfið heimilunum, nærumhverfinu og 

samfélaginu.  

Kennarar nýttu sér þann kost að nota staðbundin málefni og 

námsmöguleikana í nágrenni skólans. Sú námsaðferð gaf öllum mikið og 
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sýndi nemendum þau verðmæti sem var að finna í þeirra nærumhverfi. 

Þetta er í samræmi við ábendingar Kozak og Elliott (2011) um mikilvægi 

þess að efla tengsl og viðhorf nemenda til nærumhverfisins, bæði til náttúru 

og samfélagsins. Þetta er í samræmi við áherslur sem fram komu í annarri 

rannsókn þar sem sami greiningarlykill var notaður til að greina merki um 

menntun til sjálfbærni í námskrám leik–, grunn–, og framhaldsskóla á þeim 

tíma þegar greiningarlykilinn var mótaður (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 

2011).  

6.1.2 Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar 

Í þessum þætti greiningarlykilsins er lögð áhersla á hversu mikilvægt það er 

að koma á framfæri þekkingu sem stuðlar að því að nýta náttúruna 

skynsamlega (Kristín Norðdahl, 2009). Kennarar í Lýsuhólsskóla lögðu 

áherslu á að nýta nærumhverfið og að nemendur þekktu til hringrása í 

náttúrunni. Þannig virkjuðu nemendur vatn til að framleiða rafmagn og 

bjuggu til nytjahluti úr beinum og hornum, sem er endurnýting í sjálfu sér. 

Eitt langtímaverkefnið var að nýta matarafganga til að búa til moltu sem 

nýttist seinna í matjurtaræktun og þegar ræktunin var lögð til hliðar voru 

matarafgangarnir nýttir til að fóðra húsdýr á nálægum sveitabæ. Þetta 

samræmist því sem Kozak og Elliott (2011) halda fram um að það skipti 

miklu máli að nemendur geri sér grein fyrir margvíslegum auðlindum 

náttúrunnar og hvernig hægt sé að nýta þær á sem sjálfbærastan hátt. 

Þannig er mikilvægt að þekkja til hringrása í náttúrunni, þá  þekkingu má 

nota sem fyrirmynd við endurnotkun og endurvinnslu til að mynda við 

safnhaugsgerð.  

Fram kemur í gögnunum að mikilvægt sé að gæta þess að börn og 

unglingar tileinki sér ekki gagnrýnislaust ákveðin viðhorf til náttúru, 

umhverfis og umhverfismála heldur vegi og meti hvaða áhrif verknaður 

getur haft og hvaða lausnir hægt sé að finna við verndun og nýtingu 

náttúruauðlinda. Þetta er í samræmi við áherslur Sandell o.fl. (2003) sem 

vara við innrætingu hvers konar en mæla með að börn og unglingar noti 

þekkingu sína á gagnrýninn hátt og myndi sér eigin viðhorf. Þannig þurftu 

nemendur í Lýsuhólsskóla að vega og meta hvort halda ætti áfram með 

matjurtagarðinn sem tvö ár í röð gaf ekki vel af sér. Þeir bættu við 

fjölbreyttum lífrænum áburði í jarðveginn, biðu eftir næstu uppskeru og 

þegar þeir sáu að frekari áburðargjöf dugði ekki til, tóku þeir ákvörðun um 

að hvíla matjurtagarðinn um óákveðinn tíma.  

Mikilvægt er að veita börnum og unglingum tækifæri til að skilja og ræða 

hvers vegna áhersla er lögð á að hegða sér á ákveðinn hátt, eins og að 
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kaupa umhverfisvænar vörur, flokka rusl og spara orku (Kristín Norðdahl, 

2009). Í Lýsuhólsskóla var lögð áhersla á það að kaupa vistvænar vörur inn 

til skólans. Umræðan er grundvöllur fyrir mögulegri hugarfarsbreytingu og 

kaupin verkferlið sem sýnir hugarfarsbreytinguna.  

Þekking á fleiri sviðum en náttúrufræði hjálpar börnum og unglingum að 

umgangast náttúruna af skynsemi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008). 

Steinsúluverkefnið, sem rætt var um í kafla 5.2.2, er dæmi um það þar sem 

önnur súlan á að sýna tímaás þúsund ára sögu þar sem jarðlög breytast og 

út úr henni gægjast ummerki mannanna. Þetta er dæmi um hvernig 

samfélagsfræðiverkefni býður upp á leiðir til að skoða samskipti manns og 

náttúru í gegnum tíðina (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009, bls. 20). Þetta verk 

minnir nemendur og aðra á að ganga þurfi vel um jörðina og hvernig sorpið 

sem mengar í dag er orðið bæði meira og brotnar síður niður miðað við 

lífrænu áhöldin og úrganginn fyrr á öldum. 

Tæknileg þekking er einnig mikilvæg til að geta útfært lausnir á ýmsum 

vandamálum. Nemendur í Lýsuhólsskóla settu upp sólarsellur og vindmyllu 

auk þess að virkja lækinn sem rann í gegnum skólalóðina. Skrásetning 

borholanna var ein aðferðin til að nemendur gætu viðað að sér tæknilegri 

þekkingu auk þekkingar á náttúrunni.  

Nýsköpunarmennt er vel til þess fallin að leita lausna til að bæta 

umhverfið og hjálpa börnum og unglingum við að útfæra hugmyndir sínar 

(Stefán Bergmann o.fl., 2008). Í Lýsuhólsskóla þurftu nemendur oft að sýna 

frumkvæði og skapa eitthvað til að leysa raunveruleg vandamál sem upp 

komu í náminu. Til dæmis þurftu allir að vinna saman að því að finna leið til 

að brjóta matarleifar hraðar niður í moltu þar sem safnhaugstunnan sem 

hafði áður verið notuð virkaði ekki sem skyldi. Þetta er í samræmi við 

ábendingar Eshach og Fried (2005) um mikilvægi þess að tengja námsefnið 

við daglega reynslu nemenda til að auka skilning þeirra og hvetja til 

skapandi hugsunar um nýjar lausnir sem er eftirsóknarvert í menntun til 

sjálfbærni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

þar sem námskrárnar voru greindar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2011) 

þar sem lögð var áhersla á að margs konar þekking væri nauðsynleg til að 

geta tekið upplýstar ákvarðanir. 

6.1.3 Velferð og lýðheilsa 

Ein af þremur stoðum sjálfbærrar þróunar er félagsleg velferð og 

lýðheilsa og í henni felst meðal annars að finna leiðir til að stuðla að 

líkamlegri velferð og lýðheilsu (Kristín Norðdahl, 2009).  
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Í niðurstöðunum mátti sjá margvísleg dæmi sem snúa að þessum þætti. 

Nemendur tóku virkan þátt í matjurtaræktun og unnu þannig að því að 

neyta hollrar fæðu í skólanum. Ein helsta ástæðan fyrir að rækta eigið 

grænmeti var möguleikinn á að nýta það. Þetta er í anda þess sem Bell og 

Dyment (2008), Getz, Kirkengen og Ulvestad (2011) mæla með en með því 

að rækta grænmeti unnu nemendur að eigin heilbrigði og velferð, bæði 

vegna hollustu matar úr eigin ræktun en einnig vegna þess að vinnan við 

ræktunina eykur heilbrigði einstaklingsins og bætir hegðun hans og líðan.  

Allt samræmist þetta áherslum sem fram komu í rannsókn þar sem 

námskrár leik–, grunn–, og framhaldsskóla á þessum tíma voru greindar 

með sama greiningarlykli (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2011) þar sem 

tíunduð voru markmið sem tengjast mótun og styrkingu sjálfsmyndar barna 

og unglinga.  

Lýðheilsa lýtur bæði að líkamlegri og andlegri líðan og því ætti áherslan 

einnig að liggja á að byggja upp heilbrigða sjálfsmynd barna og unglinga 

(Auður Pálsdóttir o.fl., 2009, bls. 18; Kristín Norðdahl, 2009). Í Lýsuhólsskóla 

hefur reynst vel að kennarar borði með nemendum í mötuneytinu. Nærvera 

veitir aðhald og notalegt andrúmsloft auk þess sem kennarar eru mikilvæg 

fyrirmynd. Það að sitja saman í matartímum er hluti af þeim skólabrag sem 

ríkir í skólanum. Samhygð og góður skólabragur skiptir máli og í þessum 

skóla er áhersla lögð á að halda hópinn. Samskipti nemenda og kennara í 

Lýsuhólsskóla styðja við sjálfbærni og eru mögulega hluti af því að hægt var 

að fara af stað með svona stórt verkefni eins og Stubbalækjarvirkjun varð. Í 

raun er skólinn heimili að heiman ákveðinn tíma hvers sólarhrings á meðan 

kennsla fer fram. Í skólanum er áhersla á traust og að nemendur líti á sig 

sem einstaklinga í skólanum og finni sig vera hluta af hóp. Þetta er í 

samræmi við ábendingu Hans Henrik Knopp (2011) um að nemendur læri 

betur þegar kennarar eru góð fyrirmynd. Skólabragurinn gefur til kynna þá 

starfshætti og anda sem ríkir í skólanum. Góður skólabragur er mikilvægur 

og benda Flygare, Frånberg o.fl. (2011) á það hversu jákvæð áhrif 

gagnkvæm virðing og góð samskipti nemenda, starfsmanna og foreldra geti 

haft á nám nemenda.  

Til lýðheilsu telst einnig félagslegt heilbrigði og er mikilvægt að efla 

sjálfstjórn barna og unglinga og hjálpa þeim að læra að lifa í sátt og 

samlyndi við aðra. Viðmælendur voru sammála um að nám á borð við það 

sem unnið var við gróðurhússmíðina, og fleiri verkefni, hafi farið fram í 

mikilli og góðri samvinnu. Nemendur voru jákvæðir, hvöttu hver annan 

áfram og voru skapandi í því sem þeir voru að gera og eins og Walker og 

Soltis (1997) benda á er mjög eftirsóknarvert að skapa vinnuaðstæður fyrir 
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nemendur þvert á aldurshópa til að auka samvinnu og minnka hættu á 

neikvæðri keppni.  

6.1.4 Lýðræði, þátttaka og geta til aðgerða 

Hugtakið geta til aðgerða er mikilvægt hugtak í menntun til sjálfbærni og 

mikið notað þegar talað er um lýðræðislega þátttöku þar sem aðalmarkiðið 

er að hvetja börn og unglinga til að taka þátt í samfélaginu á sínum eigin 

forsendum (Jensen og Schnack, 1997). Með lýðræðislegum vinnubrögðum 

sé lagður grunnur að samvinnu um ýmis álitamál, til að mynda um nýtingu 

náttúrunnar.  

Í niðurstöðunum mátti sjá margt sem laut að þessum þætti. Í 

Lýsuhólsskóla fundu nemendur að fleira þurfti að koma til en þekking á 

framkvæmdum og þeir lögðu sig fram um að vinna vel saman og komast að 

sameiginlegri niðurstöðu. Þetta fellur vel að því áhersluatriði í markmiðum 

Sameinuðu þjóðanna um áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar um 

mikilvægi hæfni til að bregðast við hversdagslegum vandamálum og komast 

að sameiginlegri niðurstöðu (UNESCO, e.d.). Þannig unnu nemendur og 

kennarar saman að því að komast að niðurstöðu um nýtingu svæðisins þar 

sem virkjunin átti að fara fram. Á kynningarfundinum voru nemendur ekki 

sammála um nýtingu svæðisins og þá ákvörðun að eyðileggja eyju sem þeir 

voru vanir að leika sér á. Þeir komu með sínar skoðanir og hlustuðu á aðrar 

og upplifðu að stundum þarf að fórna einhverju til að fá annað í staðinn. 

Einnig ræddu nemendur ásamt kennurum um það hvernig minnka ætti 

skaðann og hvort það sem þau voru að gera væri þess virði. Kennarar ýttu 

undir rökræður nemenda og gagnrýna hugsun með því að leggja viljandi 

fram ólík sjónarhorn á það sem verið var að ræða. Þannig virðist kennurum 

hafa tekist að fanga athygli og áhuga nemenda á viðfangsefnum en það 

telur Ärlemalm-Hagsér (2013) mikilvægt. Þá lærðu nemendur í 

Lýsuhólsskóla að stundum þurfti fleira að koma til en góð þekking á einstaka 

þáttum. Þeir unnu oft og iðulega saman á lýðræðislegum grundvelli við að 

finna lausnir á ýmsum viðfangefnum og komust að sameiginlegri 

niðurstöðu. 

Til að vera virkur í samfélaginu, vinna vel með öðrum og þora að tjá 

skoðanir sínar og fylgja hugmyndum eftir þarf góða sjálfsmynd (Kristín 

Norðdahl, 2009). Í rannsókninni kom fram að sjálfsmynd nemenda styrktist 

á ýmsa vegu. Nemendur þjálfuðust í að koma viðhorfum sínum og vinnu 

bæði munnlega og skriflega á framfæri við aðra þegar þeir héldu kynningar 

bæði í heimabyggð og utan hennar, skrifuðu eigin ræður og útskýrðu hvað 

það var sem skipti þá máli. Þeir skrifuðu einnig greinar í skólablaðið tvisvar á 
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ári og náðu þannig að koma viðhorfum sínum og vinnu á framfæri út í 

samfélagið. Allt þetta samræmist því sem Breiting o.fl. (1999) segja um 

menntun til sjálfbærni, um mikilvægi þess að nota tjáningu og samskipti til 

að ýta undir sterkar hliðar barna og efla þannig sjálfstraust þeirra.  

Eins og sést var á margan hátt var unnið með lýðræði í Lýsuhólsskóla. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar þar sem  

námskrár voru greindar með lyklinum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 

2011) þar sem lögð var mikil áhersla á að börn og unglingar efli sjálfstraust 

og félags- og samskiptafærni og að þau læri að tjá skoðanir sínar.  

6.1.5 Jafnrétti og fjölmenning 

Stór hluti af menntun til sjálfbærni er að stuðla að jafnrétti allra og skólinn 

er til þess fallinn að efla jafnréttisvitund og á þar að gegna lykilhlutverki 

(Kristín Norðdahl, 2009). Mörg dæmi um að þetta hafi tekist eru í 

rannsóknargögnunum. Skýrasta dæmið er líklega smíði gróðurhússins. Þá 

lögðu allir sitt af mörkum og unnið var til jafns inni og úti. Jafnrétti birtist 

meðal annars í því að nemendur fengu að nota og sýna sterkustu hliðar 

sínar. Kennarar sáu um að nemendur fengju tækifæri til að vinna utandyra 

og auka verklega þekkingu til jafns við bóklega og sköpuðu mikilvægar 

forsendur fyrir að allir gætu lært út frá eigin áhugasviði og hefðu val um 

bæði hvað var gert og hvernig.  

Þetta samræmist ábendingum Booth og Ainscow (2002) um að leggja 

áherslu á að nýta styrkleika og vinna með veikleika hvers barns og að raddir 

allra barna heyrist. Áherslan á að nemendur hafi val um viðfangsefni og 

leiðir í náminu er einnig í samræmi við áherslur Kozak og Elliott (2011) um 

að hlutverk kennara sé að gæta þess að nemendur hafi val um að vinna að 

verkefnum tengdum sínu áhugasviði. 

Þegar kennarar og nemendur úr Lýsuhólsskóla tóku þátt í sýningum og 

málþingum komu allir jafnt til álita þegar ákveðið var hverjir kynntu verkefni 

skólans. Eitt sinn var keppni notuð til að velja fulltrúa á málþing. Þá þurftu 

nemendur að skrifa ræður um það efni sem flytja átti og var unnið þvert á 

aldurshópa. Skólinn fékk styrki í verkefnið, gat borgað allan kostnað við 

ferðir og kostnaðarhliðin leiddi því aldrei til ójafnréttis meðal nemenda.  

Allt þetta samræmist þeim áherslum sem fram komu í annarri slíkri 

greiningu á námskrám (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2011) að allir eiga 

að njóta jafnréttis og mismunun er óheimil.  

Við greiningu gagnanna fannst fátt sem tengdist fjölmenningu fyrr en á 

síðari árum sem þau spanna. Með þátttöku í Kómeníusarverkefni var 

áhersla lögð á samvinnu milli landa. Heimurinn er sífellt að minnka og fólk 
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fer í æ ríkara mæli á milli landa og heimsálfa. Því er mikilvægt að við 

leggjum áherslu á umburðarlyndi og skilning á menningu annarra. Þetta 

tókst meðal annars með þátttöku í Kómeníusarverkefninu þar sem 

nemendur og kennarar komust í tengsl og samstarf við þátttakendur í 

öðrum löndum.  

En þá má spyrja sig hvort það skipti máli að fjölbreyttri menningu sé 

sýnd virðing og skilningur. Freire (1995) benti á að skortur á umburðarlyndi 

og skilningi á menningu annarra komi oft í veg fyrir að fólk fái menntun við 

hæfi og geti notið hæfileika sinna. Með þátttöku í alþjóðlegu verkefni eins 

og Komeníusarverkefninu virðast skref í átt til aukins skilnings á aðstæðum 

annarra hafa verið tekin.  

6.1.6 Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur 

Þessi þáttur greiningarlykilsins fjallar um mikilvægi þess að við þurfum að 

gera okkur grein fyrir því að það sem við gerum á hverjum stað getur haft 

áhrif annars staðar á jörðinni. Því er mikilvægt að við tökum öll 

sameiginlega ábyrgð á jörðinni og íbúum hennar (Kristín Norðdahl, 2009).  

Við greiningu gagnanna var ekkert sem ég tengdi sérstaklega við 

alþjóðavitund og hnattrænan skilning meðan á þróunarverkefninu 

Stubbalækjarvirkjun stóð.  

Nú síðari ár hafa verið áherslubreytingar á þeim verkefnum sem skólinn 

vinnur að og eitt af árlegum verkefnunum sem skólinn tekur að sér er að 

vinna að hjálparstarfi ABC. Þá safna nemendur peningum fyrir hjálparstarfið 

og hafa þannig áhrif á fólk sem býr langt í burtu frá þeim.  

Yngstu nemendurnir ákváðu einnig að fá að halda tombólu til styrktar 

SOS-barnaþorpum og hefur það orðið árviss viðburður í skólanum og er 

tombólan haldin á ákveðnum degi þegar allir koma saman í skólanum, 

nemendur, starfsfólk, foreldrar og aðrir velunnarar. Það má segja að þetta 

tengist því sem Gadotti (2008) segir um að efnahagslega hnattvæðingin sem 

við upplifum í dag, og tengist gjarnan viðskiptum, þurfi ekki endilega að vera 

eina form hnattvæðingar. Hún geti einnig verið á samstöðugrundvelli eins 

og dæmin að ofan sýna.  

Annað verkefni úr niðurstöðum um síðari tíma verkefni var samvinna 

Lýsuhólsskóla við frönsku og ítölsku skólana í Kómeníusarverkefninu, sem 

var hugsuð til þess að allir þeir sem kæmu að verkefninu mynduðu tengsl 

við þátttakendur í öðrum löndum með það í huga að kynnast lífi þeirra, 

viðhorfi og menningu. Nemendur og kennarar unnu mikið með nemendum 

og kennurum bæði í Frakklandi og Ítalíu og fengu að kynnast þeirra daglega 

lífi. Út frá þeim umræðum og verkefnum sem skólarnir sendu á milli 
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spunnust önnur verkefni, umræður og getgátur sem miðuðu meðal annars 

að því að bera saman lífið hér á landi og erlendis, til að mynda hvað væri líkt 

og ólíkt og gæti mögulega ýtt undir forvitni nemenda um að vita meira.  

6.1.7 Efnahagsþróun og framtíðarsýn 

Þessi síðasti þáttur greiningarlykilsins fjallar meðal annars um það hvernig 

við lærum að skilja hverjar okkar nauðsynlegu þarfir eru. Þannig er lögð 

áhersla á hversu mikilvægt það er að fara vel með náttúruauðlindir, meðal 

annars með sparnaði og endurnýtingu (Kristín Norðdahl, 2009).  

Við greiningu gagnanna voru atriði sem tengdist þessum þætti. 

Nemendur unnu bæði að skammtímamarkmiðum og langtímamarkmiðum. Í 

þeim felst framtíðarsýn. Í Lýsuhólsskóla voru mannvirkin byggð í þeim 

tilgangi að búa til orku og nýta í gróðurhúsið sem áfram var nýtt til að 

framleiða matvæli. Markmiðið var þó ekki að hafa fjárhagslegan ávinning af 

verkinu heldur lögð áhersla á skynsamlega nýtingu náttúrunnar, til að 

mynda endurvinnslu matarafganga og framleiðslu á matvælum.  

Með verkefninu var þekking nemenda á því að framleiðsla og neysla séu 

órjúfanlegir þættir samfélags efld. Nemendur fóru vel með náttúruauðlindir 

með endurnýtingu, moltuvinnu og sparnaði og með nýtingu á 

sólarrafhlöðum og vatnshrúti sem eru viðhaldslítil tæki. Verkefnið tengdist 

því efnahagsþróun þegar kom að nýtingu auðlinda þar sem ekki er eingöngu 

lögð áhersla á að breyta því hvernig við lifum heldur fyrst og fremst hvernig 

við hugsum um náttúruna okkar (Davis, 2010). Í Lýsuhólsskóla var ákveðið 

að flokka allt sem hægt var og reyna að hafa innkaupin eins vistvæn og 

kostur var, til að mynda með því að kaupa inn umhverfisvottaðar vörur. 

Vel virðist hafa verið unnið með neytendafræðslu í Lýsuhólsskóla því 

nemendur rýndu í eigin þarfir í nútíð og hverjar þarfir fólks voru í fortíð. 

Nemendur rannsökuðu hvernig fólk lifði áður til að læra af því, skoðuðu 

ýmsa gripi frá fyrri tímum, mátu og tengdu við þau áhöld og verkfæri sem 

notuð eru í dag. Þannig gátu nemendur velt fyrir sér hvernig málin gætu 

þróast í framtíðinni. Þetta er í samræmi við eitt af lykilatriðum Sameinuðu 

þjóðanna (UNESCO, e.d.) sem er sjálfbær neysla. Við þurfum að skilja 

hverjar nauðsynlegar þarfir okkar eru og hvaða sýn við höfum þegar horft er 

til framtíðar (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009, bls. 22; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2008).  

Nemendur í Lýsuhólsskóla virðast hafa fengið margskonar tækifæri til að 

móta framtíðarsýn sína, til dæmis með því að rýna í hverjar raunverulegar 

þarfir þeirra eru. Í náminu kynntu þeir sér það sem var að gerast í 

þjóðfélaginu og fengu tækifæri til að velja hvaða viðfangsefni þeir vildu læra 
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betur um eða vinna með. Slíkt verklag styrkir getu til aðgerða í eigin lífi líkt 

og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl. (2009, bls. 11) hafa bent á. Það 

samræmist þeim áherslum sem finna mátti í rannsókninni á námskrám 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2011) um að nemendur eigi að tengja 

hugmyndir og verkefnavinnu við raunverulegar aðstæður, bæði heima og í 

alþjóðlegu samhengi. Vísbendingarnar um áherslu á að þroska framtíðarsýn 

nemenda birtist þó ekki alltaf skýrst í námskránum heldur þurfti í mörgum 

tilfellum að lesa milli línanna. 

6.2 Samantekt á svörum við rannsóknarspurningunum 

Greining gagnanna leiddi í ljós að þróunarverkefnið um Stubbalækjarvirkjun 

fól í sér þætti sem tengjast menntun til sjálfbærni en í mismiklum mæli þó. 

Mest áhersla var á þátt tvö, þekkingu sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar 

náttúrunnar og þátt fjögur, lýðræði og þátttöku í samfélaginu, getu til 

aðgerða auk þess sem skýrar vísbendingar voru um þátt sex, alþjóðavitund 

og hnattrænan skilning og þátt sjö, efnahagsþróun og framtíðarsýn. 

Markmið verkefnisins var að nemendur bættu þekkingu sína á 

umhverfismálum og því hvernig hægt væri að nýta náttúrulegar auðlindir. 

Einnig var markmiðið að nemendur fengju tækifæri til að læra um 

viðfangsefnin á fjölbreyttan hátt, meðal annars að þeir kynntust og fengju 

reynslu af hönnun og byggingu mannvirkja.  

Verkefnið fól í sér að hlutverk kennara var síður að miðla þekkingu. 

Hlutverk kennarans var miklu frekar að vera nemendum til leiðsagnar, að 

örva þá til að rannsaka sjálfir það sem verið var að vinna með. Hlutverk 

nemenda einkenndist af mikilli þátttöku, bæði í ákvarðanatöku sem og í 

vinnu með kennurum við að koma hugmyndum í framkvæmd. Kennarar 

nýttu sér nærumhverfið og þær náttúrulegu auðlindir sem voru í nágrenni 

skólans.  

Nemendur höfðu mikil áhrif á aðra í nærumhverfi sínu. Mörg heimili 

komu að vinnu við skólann og einnig unnu nemendur að því að skrásetja 

framkvæmdirnar, finna góða framsetningu og koma upplýsingum frá sér á 

skilmerkilegan hátt. Skólastarfið hafði þannig áhrif á samfélagið og ýtti undir 

sjálfbæra lífshætti og greinilegt að nemendur tengdust umhverfinu vel.  

Verkefnið hafði margþætt áhrif á nemendur. Þeir lærðu að nýta 

náttúrulegar auðlindir í umhverfi skólans á skynsamlegan hátt. Þeir tóku 

þátt í að hanna og smíða ýmis mannvirki og hlutu þjálfun í ígrundun, 

rökræðum og að hlusta á skoðanir annarra og komast að niðurstöðum í 

ýmsum málum. Einnig þjálfuðust þeir í framsögn og að koma vinnu sinni á 

ýmsan annan hátt á framfæri út í samfélagið.  
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Aðspurð um framtíðina sögðu Rósa og Haukur skólann ætla að halda 

áfram á þessari braut. Erfiðast sé ef til vill að finna upp á einhverju nýju og í 

stað þess sé unnið með verkefni sem hafa verið unnin í skólanum en 

núverandi nemendur hafa ekki reynt. Í grunninn er verið að vinna eins og 

áður, þ.e.a.s. allur skólinn í samvinnu við nærumhverfið.  

7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um rannsókn á þróunarverkefni sem unnið var 

í Lýsuhólsskóla þar sem ég rannsakaði hvort verkefnið væri unnið í anda 

menntunar til sjálfbærni. Ég notaði sjö þátta greiningarlykil frá GETU-

rannsóknarverkefninu til að rannsaka hvort sú væri raunin. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að athuga og koma á framfæri þeim kennslufræðilegu 

nálgunum sem notaðar voru í þróunarverkefninu og snerta menntun til 

sjálfbærni. Rannsóknin gæti svo ýtt undir umræðu um menntun til 

sjálfbærni.  

Allt í umhverfi okkar, samfélagi og efnahag hefur bein og óbein áhrif á líf 

okkar, fortíð, nútíð og framtíð. Hlutverk menntunar til sjálfbærni felst meðal 

annars í því að fá nemendur til að taka þátt í samfélagi okkar sem virkir og 

gagnrýnir þátttakendur. Þeir þurfa að þora og hafa getuna til að hafa áhrif á 

samfélag sitt og nærumhverfi og þar með efnahagskerfið og auðlindir 

náttúrunnar. Við verðum að kenna þeim að skilja fortíðina til að geta tekið 

upplýstar ákvarðanir um framtíðina. 

Góðir hlutir gerast hægt og það hefur sannast í Lýsuhólsskóla þar sem 

starfsfólk, nemendur og aðstandendur vinna ötullega að því að bæta 

umhverfi skólans. Þau málefni sem voru eitt sinn þungamiðjan og fólk átti 

erfitt með að tileinka sér, svo sem flokkun og endurvinnsla, eru nú hluti af 

daglegu lífi og því ekki talað mikið um þau þar sem nemendur þekkja þetta 

ekki öðruvísi. 

Í Lýsuhólsskóla, sem og í öðrum skólum, er það undir mannauðinum sem 

þar er að finna komið hversu vel mannvirki eru nýtt og hvort kennarar nýti 

sér þá möguleika sem umhverfið hefur upp á að bjóða.   

Samstillt átak þarf þegar ráðist er í stórar framkvæmdir eins og gert var í 

Lýsuhólsskóla. Snæfellsbær, sem rekur þrjár starfsstöðvar skóla, þar á 

meðal Lýsuhólsskóla, hefur verið sterkur bakhjarl skólans og foreldrar, afar 

og ömmur og aðrir velunnarar eru alltaf boðnir og búnir að koma og hjálpa 

til. Það er skólanum mjög dýrmætt hve mikil samvinna hefur verið við 
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nærsamfélagið og skapar sú samkennd sem við það myndast enn frekari 

tækifæri til að tengja skólann við samfélagið. 

Umræðan um umhverfismál skilar sér út í umhverfið og þegar þetta er 

skrifað er þriðja árið í röð unnið að umhverfisátaki sem mun fara fram í 

sveitinni í upphafi sumars þar sem allir leggjast á eitt við að fegra umhverfi 

sitt, endurvinna og endurnýta. Soroptimistar og nemendur taka til í fjörunni 

á Búðum, en Soroptimistar eru alþjóðasamtök fyrir vinnandi konur í öllum 

störfum og er eitt af markmiðum þeirra að vinna að því að skapa öruggt og 

heilsusamlegt umhverfi.  

Nemendur hafa komið saman á sumrin í nafni Ungmennafélags 

Staðarsveitar og ganga alla sveitina á enda í tiltekt meðfram þjóðveginum 

með hjálp fullorðinna og rúsínan í pylsuendanum er að koma við á bæjum 

og fá hressingu. Nú þegar unnið er að menntun til sjálfbærni, þar sem rík 

áhersla er lögð á umhverfi, félagslega velferð og efnahagsþróun, verður 

fróðlegt að fylgjast með þeim áherslubreytingum sem munu og eru byrjaðar 

að eiga sér stað í þjóðfélaginu. 

Rannsóknin svaraði þeim spurningum sem lagt var upp með auk þess að 

kveikja aðrar. Það hefði til að mynda verið forvitnilegt að kanna hvaða 

starfsvettvang nemendur völdu eftir svona námstækifæri. Einnig væri 

áhugavert að skoða þátttöku foreldra í starfi fámennra skóla og gera 

samanburð á þátttöku foreldra barna í fjölmennari skólum enn frekar og fá 

upplýsingar um sýn þeirra á samvinnu heimila og skóla og hvernig hún skilar 

sér út í samfélagið. 

Hvað sjálfa mig snertir var þetta mjög gefandi og lærdómsrík vinna og 

opnaði augu mín fyrir því með hversu fjölbreyttum hætti hægt er að nálgast 

kennsluna. Mér finnst hlutverk kennara vera gefandi en jafnframt flókið og 

vandasamt. Þeir þurfa að skapa nemendum sínum tækifæri fyrir menntandi 

reynslu með áherslu á þekkingaröflun þannig að nemendur upplifi sig ekki 

aðeins sem þiggjendur heldur sem virka gerendur í eigin námi. Nemendur 

þurfa að fá tækifæri til að taka þátt í eigin námi. Það er svo mikill munur á 

því að læra um eitthvað og fá að prófa það sem maður er að læra. Það er 

mikilvægt að námsefni sé fjölbreytilegt, bæði það efni sem unnið er með og 

ekki síður hvar við vinnum með nemendum og mér finnst við þurfa að nýta 

bæði nærumhverfið og nærsamfélag okkar. Nám á að skipta máli fyrir þann 

sem stundar það, vera mikilvægt og nemendur þurfa að gera sér grein fyrir 

tilgangi námsins. Námið á að búa okkur undir það sem koma skal í lífinu, sú 

færni sem við öðlumst með náminu á að hafa jákvæð áhrif á okkur og gera 

okkur kleift að vera meðvitaðir þátttakendur í nærsamfélagi okkar og 
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jafnframt að vera betur í stakk búin að vinna með öðrum samfélögum. Þessi 

rannsókn bendir til þess að þetta hafi tekist í Lýsuhólsskóla. 
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Viðauki–viðtalsrammi 

Spurningarlisti um þróunarverkefnið 

 Hvernig kviknaði hugmyndin að þróunarverkefninu? 

 Hvaða gildi voru höfð að leiðarljósi? 

 Hverju vilduð þið ná fram í verkefninu? 

 Hvaða hugmyndir um nám og kennslu voru lagðar til grundvallar? 
(Hvert er helsta hlutverk kennara í námi barna? Hvers konar 
skólastarf hentar best námi barna?) 

 Ef þú ættir að ráðleggja öðrum sem vildi efla sig í sjálfbærni menntun 
(vinna með sömu viðfangsefni/áherslur) hvað myndir þú leggja 
áherslu á? 

 Hvenær kviknaði hugmyndin að fá heimilin með í lið? 

 Hvers vegna vilduð þið fá heimilin með? 

 Hvernig gekk að fjármagna verkefnið? 

 Hvaða bjargir gátuð þið leitað í? 

 Hvernig fannst ykkur að vinna að þróunarverkefninu? 

 Náðust þau markmið sem að var stefnt? 

 Hvaða áhrif virtist verkefnið hafa á nemendur að þínu mati? 

Spurningalisti um hvernig reynslan hefur nýst í skólastarfinu 

 Hver er mikilvægasti lærdómurinn af verkefninu? 

 Eru mannvirkin notuð í dag? Ef já, hvernig eru þau notuð í dag í 
kennslunni? Ef nei, hvers vegna ekki? 

 Væri hægt að nota þau meira? 

 Hvernig vinna fer fram í verklegum tímum? 

 Hvernig vinna fer fram í bóklegum tímum? 

 Hvernig tengsl eru á milli bóklegrar og verklegrar kennslu í skólanum? 

 Er útikennsla notuð? Hvers vegna/ hvers vegna ekki? 

 Hvernig hefur reynslan af þróunarverkefninu nýtst í skólastarfinu í 
dag? 

 Eru nemendur skólans í dag meðvitaðir um umhverfið? 
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