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Ágrip 
 

Um 170 íslenskir skólar taka þátt í alþjóðlega verkefninu Skólar á grænni grein, 

Grænfánaverkefninu. Markmiðið er að auka færni nemenda og kunnáttu hvað umhverfisvernd 

varðar og þannig stuðla að þróun í átt að sjálfbærni. Í þessari ritgerð er greint frá niðurstöðum 

könnunar sem gerð var í febrúar 2012 um áhrif Grænfánaverkefnisins á kennara, nemendur og 

aðstandendur þeirra. Þátttakendur voru verkefnisstjórar fjögurra Grænafánaskóla, tveggja 

leikskóla og tveggja grunnskóla. Kveikjan að könnuninni var meðal annars útgáfa nýrrar 

Aðalnámskrár árið 2011 en í henni er sjálfbærni talin vera einn af grunnþáttum almennrar 

menntun.  

Niðurstöðurnar gefa til kynna að auðveldara er að framfylgja umhverfisstefnunni í 

leikskólum en í grunnskólum þar sem kröfur einstakra námsgreina eru það miklar að erfitt er 

að finna tíma til að sinna umhverfisþáttum að auki. Í ljós kemur einnig að grunnskólakennarar 

telja sig vanta frekari fræðslu um efnið. Enn fremur fer áhugi nemenda á umhverfismálum 

dvínandi með aldrinum og kallar það á nýjar kennslufræðilegar nálganir. 

Í ljósi niðurstaðna er lagt til að kennslufræðileg nálgun siðfræðinnar verði aðlöguð að 

skólastarfi svo hún geti þjónað markmiðum menntunar til sjálfbærni. Er þá lagt út frá 

kenningum Aristótelesar um eflingu siðvits og sýnt fram á hvernig samræður í anda 

Sókratesar geta stutt við aðrar kennsluaðferðir. Enn fremur er greint frá hugmyndum Mörthu 

Nussbaum um barnið sem heimsborgara í þeim skilningi að það sé hluti af samfélagi 

mannanna, auk þess sem færð eru rök fyrir því hvernig umhyggjusiðfræði í anda Nel 

Noddings eigi vel heima í skólastarfi, og að hvort tveggja geti nýst kennurum í viðleitni þeirra 

til að bæta aðferðir sínar í menntun til sjálfbærni. 
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Abstract 

 

About 170 Icelandic schools are involved in the international project of Eco-schools.  The aim 

of the project is to raise pupils’ awareness of sustainable development issues and to add to 

their knowledge on environment. This paper presents the results of a study on the effects of 

the Eco-school project on pupils, teachers and their homes in four Icelandic schools, two from 

the pre-primary level and two from primary (compulsory) level. Data was collected in 

structured interviews with project leaders of the schools in February 2012.   

The study was instigated by the new curriculum for Icelandic schools from 2011 

where education for sustainability counts as one of the main issues within education.   

The main results of the study are that it appears to be easier to implement 

environmental policies in pre-primary schools than in compulsory schools, where subjects are 

more differentiated and teachers work more independently than in the pre-primary schools.  

Also, the staff members of pre-primary schools seem to be more motivated and actively 

search for inspiration by visiting other Eco-schools and attending lectures on the subject.  It 

also seems that pupils’ interest in environmental matters diminishes when they get older, 

which means new challenges for teachers.   

Considering the results of the study it is suggested that teaching methods be modified 

by using ethics, such as the Aristotelean theory of phronesis, and argued that by using the 

Socratean dialogue the issues of sustainable development can be tackled more easily.  It is 

also argued that Martha Nussbaum‘s ideas of the child as a world citizen, the child being a 

part of the human society, as well as Nell Nodding’s ideas of care in education can both be 

helpful in developing new pedagogical approaches in education for sustainability. 
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1 Inngangur 

 

Á haustmánuðum 2011 leit dagsins ljós ný Aðalnámskrá fyrir grunnskóla og leikskóla. Í henni 

eru útlistuð ýmis færnimarkmið sem nemendur eiga að kunna skil á. Enn fremur er hugtakið 

„sjálfbærni“ þar að finna í fyrsta sinn. Skilgreining Aðalnámskrár á hugtakinu sjálfbærni felur 

meðal annars í sér eflingu siðgæðisvitundar, eða siðvits, nemenda. Með eflingu þess er  átt við 

færni nemenda til að setja sig í spor annarra og getu þeirra til að virða rétt hvers og eins til að 

láta skoðanir sínar í ljós.  (Aðalnámskrá, 2011:35). Enn fremur er í Aðalnámskrá lögð áhersla 

á menntun til ábyrgðar á sjálfum sér, umhverfinu og samfélaginu og að hver nemandi öðlist 

hæfni til að afla sér þekkingar og leikni eftir margvíslegum leiðum (Aðalnámskrá, 2011:36). 

Má segja að þeim áherslum er felast í menntun til sjálfbærni er ætlað að vera allt um lykjandi í 

skólastarfinu, þ.e. þær snerti með einhverjum hætti flesta ef ekki alla þætti skólastarfsins. 

 Alþjóðaverkefnið Skólar á grænni grein
1

 (Grænfánaverkefnið) felur í sér sömu 

áherslur og er að finna í Aðalnámskrá. Þetta verkefni hvarfast um menntun til ábyrgðar á 

umhverfinu og eflingu virðingar fyrir samfélaginu. Grænfánaverkefnið er góð tilraun í þágu 

menntunar til sjálfbærni en hér á landi hafa 170 skólar tekið upp sérstaka umhverfisstefnu í 

anda hennar. Hafa þeir það að markmiði sínu að samþætta áherslur sjálfbærnimenntunar við 

áherslur Grænfánans við allt nám. Virðist sem svo að sameiginlegar áherslur Aðalnámskrár og 

verkefnisins eigi að vera gott veganesti fyrir einstaklinginn út í lífið, þær eiga að ná til allra 

þátta skólastarfsins.  

 Þrátt fyrir mikla framtakssemi og góðan vilja íslenskra skóla tel ég hins vegar að 

framkvæmd sérstakrar umhverfisstefnu sé að mörgu leyti ábótavant í grunnskólum. Tel ég að 

hann búi yfir vannýttum möguleikum til að hrinda í framkvæmd skilvirkr sjálfbærnimenntun í 

gegnum Grænfánaverkefnið. Mig grunar að vandinn liggi helst í umgjörð skólastarfsins og í 

skiptingu faggreina. Svo virðist sem leikskólastarf bjóði upp á nánari samskipti kennara en 

grunnskólinn í viðleitni sinni til að koma á menntun til sjálfbærni. Auk þess tel ég að menntun 

kennaraefna sé ábótavant í þessum efnum. Tækifæri kennara til símenntunar virðast ekki jöfn 

og þær nálganir sem sjálfbærnimenntun krefst eru ekki fyrirferðamiklar í grunnmenntun 

kennara. 

                                                           
1 Skólar á grænni grein (Eco-schools) er verkefni sem rekur upphaf sitt til alþjóðlegu stofnunarinnar 

The Foundation for Environmental Education, FEE. Er verkefninu ætlað að auka og styrkja 

umhverfismennt í skólum. Enn fremur er stefnan að auka umhverfisvitund á heimsvísu og stuðla 

þannig að þróun í átt að sjálfbærni (Our history, e.d.) 
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Grunsemdir mínar vöktu hjá mér áhuga á að kanna hvort að vandinn við framkvæmd 

umhverfisstefnunnar væri raunverulegur og hvernig hugsanlegt væri að bæta úr þeim vanda. Í 

þeim tilgangi leitaði ég til fjögurra kennara sem eiga það sameiginlegt að vera verkefnisstjórar 

stefnunnar í þeim skóla er þeir starfa. Bað ég þá um að taka þátt í rannsókn er sneri að 

framkvæmd hennar, námi og kennslu nemenda og fræðslu starfsfólks. Auk þess vildi ég kanna 

hvort áherslur sérstakrar umhverfisstefnu hefðu stuðlað að varanlegum viðhorfsbreytingum 

hjá nemendum og kennurum og hvort kennarar töldu hana raunhæfan kost í námi nemenda. 

Í ljósi þessa mun ég í eftirfarandi ritgerð færa rök fyrir því að kennslufræðileg nálgun 

siðfræðinnar getur hjálpað við hugsanlega vanda við framkvæmd sérstakrar umhverfisstefnu 

og framkvæmd markmiða sjálfbærnimenntunar. Því ég tel að aðferðir siðfræðinnar með 

þjálfun í samræðu, eflingu gagnrýninnar hugsunar og siðferðilegs sjálfræðis sem og umræða 

um grundvallargildi og lífsgildi sem hafa með umhverfismál að gera geti verið leiðandi í öllu 

skólastarfi. Siðfræðin reynir að bæta siðferði okkar og um leið stuðla að farsælla lífi fyrir 

einstaklinginn og samfélagið í heild (Íslensk alfræðiorðabók, 2011). Þar sem skilgreining á 

henni lýsir því hvað býr að baki breytni okkar og hún er gagnrýnin í eðli sínu tel ég hana vera 

ákjósanlega nálgun þegar menntun til sjálfbærni er til umræðu. Í raun og veru ætti hún að vera 

hornsteinn menntunar til sjálfbærni, ófrávíkjanlegur fylgisfiskur hennar. 

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar mun ég fjalla um fræðilegan bakgrunn hugtaka á borð 

við „sjálfbærni“ og greina frá Grænfánaverkefninu og áherslum Aðalnámskrár. Þar á eftir 

mun ég fjalla um rannsóknina og greina frá niðurstöðum hennar auk samantektar. Að lokum 

mun færa rök fyrir því hvernig ég tel að nálgun siðfræðinnar geti best þjónað markmiðum 

þeim er sett eru fram í Aðalnámskrá um sjálfbærnimenntun. 

 Ég mun greina nánar frá siðfræði Aristótelesar máli mínu til stuðnings. Skilgreining 

hans á siðvitinu felur meðal annars í sér eflingu ábyrgðakenndar og virðingar fyrir umhverfi, 

samfélagi og heiminum. Í því felst enn fremur sú umhyggja sem einstaklingurinn ber í brjósti 

sér fyrir lífkerfinu í heild. Jafnframt greini ég frá því hvernig hægt sé að beita sókratískum 

samræðuaðferðum í kennslu til að styðja við nýjar nálganir og hversu mikilvægt er að 

lýðræðisleg vinnubrögð séu í heiðri höfð sem og að sjálfræði nemenda sé virkjað. Ég mun 

einnig greina frá hugmyndum Mörthu Nussbaum um barnið sem heimsborgara og hvernig 

hún leggur áherslu á að í skólastarfi sé mikilvægt að leggja rækt við umhyggju, kærleika og 

ábyrgðarkennd sem lið í að rækta með barninu það sem hún kallar kjarna mennskunnar 

(Nussbaum, 1997:66-67). En þroskun kjarna mennskunnar gerir okkur fær um að veita öðrum 

mannverum og umhverfinu umhyggju, sýna þeim virðingu í verki. Það eflir færni okkar til að 
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gefa meðal annars umhverfismálum gaum þar sem við getum sýnt náttúrunni virðingu og 

borið ábyrgð á umgengni okkar gagnvart henni. Ég mun einnig fjalla um umhyggjusiðfræði í 

anda Nel Noddings og hvernig hún styður við hugmyndir Nussbaum. Að lokum fjalla ég um 

kennarann sjálfan og færni hans í starfi sem mótast af markmiðum sjálfbærrar þróunar og 

kennslu sem styðst við aðferðir og innihald siðfræðinnar. 
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2 Sjálfbær þróun 
 

2.1 Hugmyndafræðin 
 

Á níunda áratug síðustu aldar höfðu Sameinuðu þjóðirnar frumkvæði að því að þjóðir heims 

sameinuðust um að bregðast við umhverfisvanda og misskiptingu manna á jörðinni. Gefin var 

út skýrsla, Sameiginleg framtíð vor, sem markaði upphafið að útbreiðslu hugtaka á borð við 

„sjálfbærni“ og „sjálfbær þróun“ (Kristín Norðdahl, 2009:1). Hugtökin hafa sömu merkingu 

en samkvæmt skilgreiningu Brundtlandskýrslunnar, eins og hún er gjarnan nefnd, er hún: 

…þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar, án þess að stefna í voða 

möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum (U.N.,1987:24). 

Þó að hugtakið um sjálfbærni hafi fyrst verið kynnt til sögunnar í þessari skýrslu má segja að 

Stokkhólmsráðstefnan 1972, sem haldin var á vegum Sameinuðu þjóðanna,  hafi verið fyrsta 

opinbera varðan á vegi sjálfbærrar þróunar. Í niðurstöðum hennar segir meðal annars: 

…koma þarf í veg fyrir ofnotkun og eyðingu óendurnýjanlegra auðlinda 

jarðarinnar og það er á ábyrgð mannfólksins að vernda og bæta umhverfið fyrir 

núverandi og komandi kynslóðir (UNEP, 1972). 

Brundtlandskýrslan greinir frá því að sjálfbær þróun hvíli á þremur meginstoðum: 

umhverfisvernd, efnahagsþróun og félagslegri velferð og jöfnuði. Að vera sjálfbært samfélag 

með tilliti til umhverfisverndar tekur meðal annars til þess að varast þarf ofnotkun 

endurnýjanlegra auðlinda og eyðingu óendurnýjanlegra auðlinda. Enn fremur þarf að viðhalda 

fjölbreytileika lífríkisins og loftgæðum. Efnahagslega sjálfbært samfélag þarf að geta framleitt 

vörur og séð borgurum sínum fyrir þjónustu stöðugt, án tillits til utanaðkomandi áhrifa. Enn 

fremur þarf það að geta komið í veg fyrir ójafnvægi innan stjórnkerfisins sem skaðað geti 

innlenda framleiðslu. Það samfélag sem er sjálfbært hvað félagslega velferð og jöfnuð varðar 

viðheldur góðu mennta- og heilbrigðiskerfi, jafnrétti kynjanna er viðurkennt sem og jafnrétti 

allra til þátttöku í opinberri umsýslu (Harris, 2000:5-6). 

Í umræðum um sjálfbæra þróun er sá skilningur áberandi að koma þurfi á jöfnuði milli 

þessara þriggja þátta. Róttækari skilningur er sá að sjálfbær þróun feli í sér að efnahagslegri 

velferð og samfélagslegu réttlæti beri að ná innan vistfræðilegra takmarka jarðarinnar (Kristín 

Norðdahl, 2009:2).  
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 Í hnotskurn felst því í hugtakinu um sjálfbæra þróun efnahagsvöxtur fyrir sem flesta en 

um leið verndun nauðsynlegra náttúruauðlinda. Hins vegur hefur verið deilt um það hvort 

hnattræna hagkerfið sé í raun og veru sjálfbært sem stendur. Milljónir manna njóta einskis 

góðs af efnahagslegri framþróun og jörðin verður daglega fyrir eyðileggingu af völdum 

manna. Sagt hefur verið að nýtt jarðsögulegt tímabil, anthropocene, sé hafið. Tímabil sem 

einkennist af áhrifum manna á jörðina, meðal annars með mikilli fólksfjölgun og mengun. 

Hefur það ómæld áhrif á vistkerfi og loftslag, mannkynið er orðið aðalorsök efnislegra og 

líffræðilegra breytinga á jörðinni. Vaxandi fólksfjöldi og hraður hagvöxtur hefur áhrif á 

fjölbreytileika lífs, loftslag og ferskvatnsforða jarðar (Sachs, 2012).  

Skýrslan sjálf leggur þó áherslu á að hugtakið „sjálfbær þróun“ felur ekki í sér stöðugt 

ástand heldur ferli breytinga þar sem nýting náttútuauðlinda, stefna fjárfestinga og innviðir 

ýmissa stofnana taki breytingum í samræmi við þarfir framtíðakynslóða og þeirra sem nú lifa 

(U.N.,1987:24-25).  

 Sérfræðinganefnd aðalritara Sameinuðu þjóðanna, Global sustainability panel, hefur 

skilgreint meginstoðir sjálfbærrar þróunar enn frekar í nýrri skýrslu sinni. Binda þurfi enda á 

sára fátækt, tryggja að hagsæld nái til allra, þar með talið kvenna, ungs fólks og 

minnihlutahópa og vernda þarf náttúrulegt umhverfi okkar. Þetta er hin „þríþætta 

lokaniðurstaða sjálfbærrar þróunar“ (Sachs, 2012) 

 

2.2 Staðardagskrá 21 
 

Síðan hugtakið um sjálfbæra þróun leit fyrst dagsins ljós hefur mikið vatn runnið til sjávar. 

Þau viðmið og grunnreglur sem liggja til grundvallar hugtakinu voru samþykkt og skjalfest á 

heimsráðstefnunni í Ríó de Janeiro 1992, einkum í Ríó-yfirlýsingunni og Staðardagskrá 21. Á 

grunni þeirra hefur verið unnið að gerð og framkvæmd alþjóðasamþykkta og áætlana sem eiga 

að stuðla að bættu umhverfi og aukinni velferð. Fundurinn er einn af stærstu fundum sem 

alþjóðasamfélagið hefur staðið fyrir og telst tímamótafundur, ekki síst vegna þeirra samninga 

og samþykkta sem hann skilaði (U.N., 1992). 

 Staðardagskrá 21, Local agenda 21, er áætlun sem öllum sveitarstjórnum heimsins er 

ætlað að gera í samræmi við ályktun Ríófundarins. Dagskráin er ekki þjóðréttarlega bindandi 

þar sem hún er alþjóðleg ályktun en ekki staðfestur alþjóðlegur sáttmáli. Hún felur því ekki í 

sér lagalegar kvaðir heldur ber þeim aðilum sem áætlunin tekur til frekar pólítísk og 

siðferðileg skylda til að fylgja henni eftir. Staðardagskrá 21 er í raun áætlun um þau verk sem 
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þarf að vinna í hverju samfélagi fyrir sig til að nálgast markmið sjálfbærrar þróunar, hún er 

heildaráætlun um þróun hvers samfélags fram á 21. öldina og tekur hún jafnt tillit til 

umhverfismála, efnahagsmála og félagslegra þátta. Enn fremur er henni ætlað að vera áætlun 

alls samfélagsins, sveitastjórnir eiga að vinna verkið í samráði við íbúana á hverjum stað og 

með þátttöku atvinnulífs og félagasamtaka (U.N., 1992). 

2.3 Stefna Íslendinga 
 

Velferð til framtíðar er yfirskrift stefnumörkunar Íslands um sjálfbæra þróun. Hún myndar 

ramma um þau markmið sem stjórnvöld hafa sett sér og er hún endurskoðuð á fjögurra ára 

fresti. Stefnan er mörkuð til ársins 2020 og er henni ætlað að vera „lifandi“ skjal sem tekur 

breytingum eftir því sem aðstæður og áherslur breytast. Megintilgangur hennar er að setja 

markmið til lengri tíma, skilgreina forgangsverkefni til skemmri tíma og skilgreina og þróa 

mælikvarða á árangur. Stefnumörkuninni er því ekki ætlað að vera framkvæmdaáætlun en hún 

getur auðveldað forgangsröðun verkefna og mat árangurs við eflingu umhverfisverndar og 

lífsgæða (Unhverfisráðuneytið, 2002:9). 

 Í Velferð til framtíðar er að finna sautján markmið sem tengjast ákveðnum 

umhverfisþáttum, nýtingu náttúruauðlinda, aðlögun atvinnuvega og starfsemi að sjálfbærri 

þróun. Er markmiðunum sautján raðað í fjóra flokka: heilnæmt og öruggt umhverfi, verndun 

náttúru Íslands, sjálfbær nýting auðlinda og hnattræn viðfangsefni. 

2.3.1 Náttúra Íslands og sjálfbærni 

 

Þeir kaflar í skýrslunni sem fjalla um verndun náttúrunnar og sjálfbæra nýtingu auðlinda eru 

hvað fyrirferðamestir í henni. Íslendingar hafa nýtt sér náttúruauðlindir í aldanna rás og eru 

þær enn í dag undirstaða hagkerfisins. Skynsamleg nýting þeirra auðlinda er nauðsynleg fyrir 

núlifandi og komandi kynslóðir, hún er kjarni þess er felst í sjálfbærri þróun til framtíðar. 

Verndun óspilltrar og lítt snortinnar náttúru er ekki síður mikilvægur þáttur í sjálfbærri þróun 

en skynsamleg nýting þeirra er vissulega uppspretta þess auðs sem Íslendingar búa við. 

Óspillt náttúra hefur gildi í sjálfu sér auk þess sem hún er forsenda margra grunngæða 

mannlegs lífs og velferðar (Umhverfisráðuneytið, 2002:36-37).  

Í skýrslunni er lögð áhersla á að vernda lífríki Íslands og viðhalda fjölbreytileika 

tegunda. Auk þess er lögð áhersla á að forðast frekari skerðingu á votlendi og öðrum 

lykilvistkerfum, íslensku flórunni og fánunni til framdráttar. Stefnt er að því að stjórna 

veiðum á villtum dýrum svo þær verði sjálfbærar og endurheimtingu á votlendi sem áður 
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hefur verið ræst fram. Enn fremur er stefnt að aukningu á hlutfalli endurnýjanlegra orkugjafa í 

orkunotkun þjóðarinnar og að notkun á jarðefnaeldsneyti verði óveruleg innan fárra áratuga 

(Umhverfisráðuneytið, 2002:38). 

2.3.2 Ísland 2020 – þekking, sjálfbærni, velferð 

  

Ísland 2020 er stefnumörkun, framtíðarsýn, sem varð til við samvinnu og samtöl hundruða 

Íslendinga um allt land, í samráði við sveitarfélög, verkalýðshreyfingu og önnur samtök í 

atvinnulífi. Ísland 2020 er stefnumarkandi skjal um öflugra atvinnulíf og samfélag. Það felur 

meðal annars í sér áform um fjárfestingar í nauðsynlegum innviðum efnahagslífsins og 

hvernig styrkja megi menntun og menningu.  

Árið 2020 er markmiðið að Ísland verði fullgildur meðlimur í hópi norrænna 

velferðarsamfélaga þar sem félagslegt öryggi og jafnrétti íbúa er tryggt. Gott menntunarstig 

og almennur jöfnuður eru einn af grundvöllum þess að þetta takist. Þar sem sjálfbæra þróun 

þarf að útfæra á meginsviðum efnahags, samfélags og umhverfis er aðeins hægt að tala um 

hana sem sjálfbæra þegar hún er jákvæð á öllum sviðunum. Þessa staðreynd er mikilvægt fyrir 

Íslendinga að hafa í huga, meðal annars með því að huga að þeim arði sem hlýst af 

sameiginlegum auðlindum. Auðlindirnar þarf að vernda og nýta þær á skynsamlegan hátt. 

Arðinum sem þær skila þarf einnig að hámarka til lengri tíma, honum þarf að skila til 

samfélagsins, beint og óbeint, þannig eykst velferð og jöfnuður sem skilar af sér jákvæðri, 

sjálfbærri þróun þegar til lengri tíma er litið (Forsætisráðuneytið, 2011:3). 
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3 Menntun til sjálfbærni 
 

3.1 Menntun og samfélag manna 
 

„Engin getur orðið að manni nema í samfélagi annarra manna“. 

Svo kemst Guðmundur Finnbogason, heimspekingur, að orði í bók sinni Lýðmenntun (1903) 

þar sem hann fjallar um hvernig standa eigi að barnafræðslu hér á landi. Síðustu ár hefur sú 

umræða verið áberandi í þjóðfélaginu að hlut siðfræði í menntun barna verði að auka, efla 

þurfi gagnrýna hugsun meðal þeirra og að menntun til sjálfbærni og lýðræðismenntun séu 

lykillinn að farsælli framtíð. Kjarni málsins er hins vegar sá að fyrst þarf að beina athyglinni 

að því hvað menntun er yfirleitt og hvernig einstaklingurinn getur orðið að manni í 

samfélaginu (Ólafur Páll Jónsson, 2010:1).  

Að mati Ólafs Páls Jónssonar (2010) hefur verið litið á menntun sem tæknilegt 

viðfangsefni frekar en ferli sem er nátengt siðferðilegum þroska einstaklinga (bls.1). Árið 

1995 gaf alþjóðleg nefnd á vegum Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) 

út rit sem ber heitið Nám:nýting innri auðlinda (Learning:the treasure within). Er ritið um 

menntun á 21. öldinni og byggir á fjórum stólpum:  

 

Að læra að öðlast þekkingu – að tileinka sér leiðir til skilnings. 

Að læra til að öðlast færni – til að geta haft áhrif á umhverfi sitt og leyst ýmis viðfangsefni. 

Að læra að vera – lögð er áhersla á gildi og trú manna, hvernig við viljum upplifa okkur sjálf    

sem einstaklinga og í samfélagi við aðra. 

Að læra að lifa í sátt og samlyndi við aðra – hér koma saman þekking, gildi og færni manna í 

leikni við að búa saman (McDonald, 2008:2-3) . 

 

Með þriðja og fjórða stólpanum er lögð áhersla á þroska einstaklinga og að bæta samfélög 

manna. Þó er hægt að ganga enn lengra en fjórði stólpinn segir til um og ímynda sér þann 

fimmta til viðbótar, að hann sé burðarvirki þess er allt nám hvíli á og feli því í sér menntun til 

sjálfbærni. (McDonald, 2008:6). Þannig er siðferði og menntun einstaklinga nátengd og það 

að vera hugsandi vera er ekki tæknilegt úrlausnarefni heldur siðferðilegt viðfangsefni. 

Viðfangsefni sem verður að skoðast bæði frá sjónarhóli einstaklingsins og líkamlegra og 

andlegra hæfileika hans, og frá sjónarhóli samfélagsins þar sem menntun hvers og eins 

ákvarðast af samspili einstaklingsins við aðra einstaklinga (Ólafur Páll Jónsson, 2010:1-2). 
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Sanngirni, ábyrgð og virðing eru gildi sem einstaklingurinn þarf að tileinka sér í samfélagi 

manna og þær eiga að endurspeglast í siðgæðisþroska hans. Máttarstólparnir fimm eru 

grundvöllur þessa þroska auk þess að vera grunnur þess er allt nám hvílir á. 

 

3.2 Menntun til sjálfbærrar þróunar 
 

Vaxandi áhersla hefur verið lögð á sjálfbærni í samfélögum nútímans og samkvæmt 

stefnu Sameinuðu þjóðanna um menntun til sjálfbærrar þróunar gegna skólar þar mikilvægu 

hlutverki. Gengið er út frá því að menntun til sjálfbærrar þróunar dafni ekki í skólastarfinu 

þegar viðfangsefnin eru slitin í sundur. Þróa þarf skólastarf svo að samfella verði í náminu og 

innleiða gildi sjálfbærninnar í allar greinar, gildi sem eiga þátt í að skapa réttlátara samfélag 

og virðingu fyrir samfélaginu og umhverfinu. Lokamarkmiðið er að skapa heildstæða sýn á 

menntun sem er til sjálfbærrar þróunar, menntun sem leiðir til þekkingar, virðingar og 

ábyrgðar í nútíma sem og náinni framtíð. Þröng sjónarmið einstakra fræðigreina eftir 

margskiptum stundaskrám eru dragbítar fortíðar og ekki til hagsbóta. 

Í rannsóknar- og þróunarverkefninu GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða, þar 

sem menntun til sjálfbærni var til rannsóknar, var reynt að finna skilgreiningu á henni og í 

hverju sú menntun felst. Vinna GETU-rannsóknarhópsins leiddi til mótunar sérstaks 

greiningarlykils sem felur í sér skilgreiningu á menntun til sjálfbærni. Þættir 

greiningarlykilsins eru sjö talsins og skiptast meðal annars milli þeirra gilda og viðhorfa sem 

við höfum til samfélagsins og ýta undir lýðræði og þátttöku í samfélaginu og þátta sem 

tengjast efnahagsþróun og framtíðarsýn, eða getu til aðgerða (Kristín Norðdahl, 2009:2-3). 

  

Þessir sjö þættir greiningarlykilsins eru:  

 

Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi. 

Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar. 

Velferð og lýðheilsa. 

Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða. 

Jafnrétti og fjölmenning. 

Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur. 

Efnahagsþróun og framtíðarsýn (Kristín Norðdahl, 2009:1). 
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3.3 Innihald menntunar til sjálfbærrar þróunar    
 

Fyrsti þáttur greiningarlykilsins fjallar um þau gildi og tilfinningar sem við höfum gagnvart 

náttúrunni og umhverfi. Er þetta talinn vera kjarni umhverfisverndar og umhverfisvitundar 

fólks (Auður Pálsdóttir, Allyson McDonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009:3). 

Þátturinn felur það í sér að gera börn og unglinga meðvitaða um þau viðhorf og gildi að 

verndun náttúrunnar sé eftirsóknarverð. Áhersla er á að vekja og viðhalda áhuga barna sem og 

að rækta með þeim ábyrgðarkennd og virðingu fyrir lífverum (Kristín Norðdahl, 2009:3). Auk 

þess er lögð áhersla á mikilvægi þess að börn fái tækifæri til að kynnast náttúrunni og læra 

þannig að meta gildi hennar, er þetta jafnvel forsenda þess að börn vilji vernda náttúruna og 

verði fús til að leggja eitthvað á sig til að ganga vel um hana. Breiting og Mogensen (1999) 

leggja þó áherslu á að tilfinningaleg tengsl barna við náttúruna auki ekki ein og sér færni 

þeirra til að vernda hana. Hjálpa þurfi þeim að sjá hvernig hegðun þeirra hefur áhrif á 

umhverfið og það má gera með því að kenna þeim leiðir til að umgangast náttúruna af 

virðingu (Breiting og Mogensen, 1999:2). 

 Leggja þarf áherslu á að koma á framfæri þekkingu sem hjálpar fólki að nota náttúruna 

skynsamlega. Mikilvægt er að kynnast hringrásum náttúrunnar, svo sem vatns, en einnig 

skiptir máli að gera sér grein fyrir því að líf mannkyns er háð náttúruauðlindum jarðar (Kristín 

Norðdahl, 2009:3). Hins vegar er ekki átt við að börn tileinki sér gagnrýnislaust ákveðin 

viðhorf til náttúru, umhverfis og umhverfisvandamála. Varhugavert er að nota slíka nálgun í 

skólastarfi þar sem hún getur leitt til innrætingar sem á fátt sameiginlegt með því að nota 

þekkingu á gagnrýnan hátt og mynda sér eigin viðhorf. Mikilvægt er að gefa börnum tækifæri 

til að skilja og ræða forsendur þess að þau hagi sér á ákveðinn hátt, svo sem flokka úrgang og 

spara orku. Of oft er börnum kennd ein leið að lausn ákveðins vanda. Er þá hætt við að það 

gefi börnunum þá hugmynd að hlutverk þeirra í samfélaginu felist einungis í því að fara eftir 

settum reglum í stað þess að velta fyrir sér hvernig þær reglur séu tilkomnar (Kristín 

Norðdahl, 2009:3-4). 

 Ein af stoðunum sem sjálfbær þróun hvílir á er félagsleg velferð og jöfnuður. 

Lýðheilsa er einnig ein af forsendum sjálfbærrar þróunar samkvæmt áherslum áratugar 

menntunar til sjálfbærrar þróunar (UNESCO, e.d.). Efling heilbrigðis og heilbrigðra lífshátta, 

áhersla á mikilvægi hreyfingar auk þess að fólk axli ábyrgð á eigin heilsu og lífi ætti því að 

falla undir menntun til sjálfbærni. Með lýðheilsu er einnig átt við félagslegt heilbrigði og ætti 

því menntunin einnig að fela í sér eflingu á sjálfstjórn barna og sjálfsaga sem og að kenna 
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þeim að lifa í sátt og samlyndi við aðra. Enn fremur er mikilvægt að ýta undir getu barna til að 

setja sig í spor annarra, að þau geti komið þeim til aðstoðar sem halloka fara í lífinu og séu 

reiðubúin til að leggja sitt af mörkum til að aðstoða aðra í nauð (Kristín Norðdahl, 2009:4). 

 Fjórði þáttur greiningarlykilsins fjallar um lýðræði og þátttöku í samfélaginu eða getu 

til aðgerða (action competence). Hugtakið að geta (action) vísar til vilja og getu til að vera 

hæfur þátttakandi. Aðgerðir (action) vísar til einhvers sem er gert meðvitað og markvisst eftir 

gagnrýna umhugsun um hvert viðfangsefni (Kristín Norðdahl, 2009:4-5). Áhersla er lögð á 

gagnrýna hugsun, umburðarlyndi og virkan þátt barna og unglinga í lýðræðislegum 

vinnubrögðum. Nemendur eiga að öðlast færni í að takast á við siðferðileg álitamál, efla 

félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Enn fremur eiga nemendur 

að öðlast víðsýni sem gerir þeim kleift að virða reglur samfélagsins og fóta sig áfram í 

mannlegu samfélagi og náttúru (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009:4). 

 Jafnrétti og fjölmenning er fimmti þáttur greiningarlykilsins. Sú hugmynd að allir hafi 

jafnan rétt, óháð aldri, kyni, heimkynnum o.fl., til að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi er 

mikilvæg til að styðja við sjálfbæra þróun. Menntun fyrir alla er eitt mikilvægasta vopnið 

gegn fátækt, skorti á umburðarlyndi og ójöfnuði í samfélaginu. Menntun er þar af leiðandi 

mikilvægur þáttur í að tryggja velferð íbúa heimsins og liður í að tryggja að allir fái notið 

hæfileika sinna til hins ítrasta. Margbreytileikinn er styrkur sem aðeins getur eflt samfélag 

manna og stuðlað að betri lífskjörum og skilyrðum fyrir alla. Menntun til sjálfbærni á að 

undirstrika mikilvægi þess að þekking og reynsla allra er jafnverðmæt (Kristín Norðdahl, 

2009:5). 

 Þátturinn sem fjallar um alþjóðavitund og hnattrænan skilning vísar til þess að menn 

geri sér grein fyrir því að aðgerðir þeirra geti haft áhrif annars staðar í heiminum. Er þá meðal 

annars átt við mengun í sjó og loftslagsbreytingar. Því er mikilvægt að allir taki sameiginlega 

ábyrgð á jörðinni og íbúum hennar. Alþjóðavitund skiptir auk þess máli fyrir skilning okkar á 

ólíkum aðstæðum á ólíkum svæðum, eflir vitund okkar um mikilvægi þróunaraðstoðar og 

hvernig við getum stuðlað að meiri jöfnuði í heiminum í okkar daglega lífi (Kristín Norðdahl. 

20095-6). Enn fremur er mikilvægt að skilja að hugtökin „hnattrænn skilningur“ og 

„hnattvæðing“ geta verið á samvinnu- og samstöðugrundvelli þar sem siðfræðileg gildi eru 

viðfangsefnið. Menntun til sjálfbærrar þróunar getur haft áhrif á slíka hnattvæðingu og hlýtur 

að vera mikilvægt framlag til hennar þar sem grunngildi hennar ýtir undir myndun sambanda 

og samskipta (UNESCO, e.d.).  
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 Efnahagsþróun er ein af grundvallarstoðum sjálfbærrar þróunar og sjöundi og síðasti 

þáttur greiningarlykils menntunar til sjálfbærni. Í menntun til sjálfbærni ætti því að felast 

áhersla á mikilvægi þess að fara vel með náttúruauðlindir, áhersla á endurnýtingu og 

orkusparnað. Enn fremur hafa ýmsar aðgerðir skilað sér í minni árekstrum milli manna, 

sparað miklar þjáningar og aukið efnahagsþróun sem velferð hvílir á (Kristín Norðdahl, 

2009:6). Aðgerðir byggðar á þekkingu geta því komið í veg fyrir mikla sóun verðmæta, 

efnislegra jafnt sem félagslegra. Þar að auki er mikilvægt að börn og unglingar velti fyrir sér 

hverjar raunverulegar þarfir til innihaldsríks og góðs lífs séu og hvort allir eigi rétt á því sama, 

í nútíð sem og framtíð.   

 Þættirnir sjö, sem fela í sér skilgreiningu á menntun til sjálfbærni, tengjast allir 

innbyrðis og hafa áhrif á útfærslu skólastarfs í anda hugmyndafræðinnar. Einmitt þannig á 

menntun til sjálfbærrar þróunar að vera, hún er margbreytileg og snertir alla fleti 

skólastarfsins.  

3.4 Aðalnámskrá og menntun til sjálfbærni 
 

Námskrár fyrir grunnskóla og leikskóla eru gefnar út af menntamálaráðuneytinu og byggja á 

lögum um markmið og menntastefnu stjórnvalda. Hlutverk námskránna er margþætt og veita 

þær leiðsögn um tilgang skólastarfsins og markmið þess.  

Þeir hlutar sem fjalla um almenna menntun, grunnþætti hennar og mat á skólastarfi eru 

sameiginlegir öllum skólastigum en nánar er fjallað um hlutverk hvers skólastigs fyrir sig og 

sérstakar áherslu í námi og kennslu í sértækum köflum hverrar námskrár (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:10). 

 Almenn menntun er skilgreind sem aukin hæfni einstaklingsins til að takast á við 

áskoranir daglegs lífs. Enn fremur á hún að miða að því að efla skilning einstaklingsins á 

eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk sitt í flóknu 

samfélagi nútímans. Því telst almenn menntun í senn vera einstaklingsmiðuð og samfélagsleg 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:13-14).  

 Til þess að viðfangsefni menntunarinnar og markmið hennar séu aðgengileg og 

auðsótt leggur Aðalnámskrá áherslu á að starfshættir skólanna mótist af umburðarlyndi, 

lýðræði og jafnrétti. Enn fremur er fagmennska kennara nauðsynlegur þáttur þar sem þeir 

miðla ekki aðeins þekkingu til nemenda heldur er hlutverk þeirra einnig að skapa góðan 

skólabrag og hvetjandi námsumhverfi. Við gerð Aðalnámskrár fyrir grunnskóla og leikskóla 
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eru sex grunnþættir menntunar hafðir að leiðarljósi: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:14).  

Hér má strax sjá vísun til sjö þátta greiningarlykils GETU rannsóknarhópsins sem og 

áherslur Sameinuðu þjóðanna á það sem felst í sjálfbærni og menntun til sjálfbærrar þróunar. 

Grunnþættirnir eiga sér allir stoð hver með sínum hætti. Sótt er til dæmis í löggjöf sem kveður 

á um jafnan rétt allra til menntunar, stuðst er við stefnu stjórnvalda í ýmsum málaflokkum og 

tillit er tekið til alþjóðlegra sáttmála (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:14). 

Þó að grunnþættir almennrar menntunar séu skilgreindir nákvæmlega í Aðalnámskrá 

tengjast þeir þó innbyrðis og eru óhjákvæmilega háðir hver öðrum. Þeir byggjast á því að ekki 

geti orðið virkt lýðræði án læsis á hvers konar táknkerfi og samskiptakerfi samfélagsins. Þar 

að auki er uppbyggingu þeirra þannig háttað að lýðræðið þrífst aðeins ef jafnræði einstaklinga 

og hópa innan samfélagsins er tryggt. Stuðla verði að heilbrigði og velferð hvers og eins í 

þeirri viðleitni að tryggja öllum þau sjálfsögð mannréttindi sem felast í jafnræðinu. 

Fyrirbyggja verði hvers konar ofbeldi sem á sér meðal annars birtingarmynd í einelti í skólum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:15-16). Enn fremur leggur Aðalnámskrá áherslu á að í 

sjálfbærnimenntun felist sú hugmynd að mynda eigi samábyrgt samfélag þar sem sérhver 

einstaklingur hefur tækifæri til að þroskast sem virkur borgari samfélagsins sem við öll eigum 

þátt í að skapa. Einstaklingur sem er meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar 

gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra. Auk þess að einstaklingarnir í fjöldanum læri 

að virða gildi náttúrunnar, virði lýðræði, mannréttindi og réttlæti sem og velferð og heilbrigði 

allra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:16-17). 

Sjálfbærni felur þannig í sér samspil umhverfis, efnahags og samfélags. Hún felur í sér 

virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti, bæði í 

nútíma og framtíð. Þar af leiðir að óhugsandi er að stuðla að mannréttindum án þess að um 

leið sé leitað eftir sjálfbærni og jafnvægi í þróun samfélagsins. Lýðræði, mannréttindi, 

heilbrigði og velferð felast þannig í sjálfbærni en eru jafnframt sjálfstæðir grunnþættir 

menntunar sem fléttast saman við markmið hennar, getu til aðgerða (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:17-18).  
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3.4.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

    

Í Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og þeirri 

meginstefnu sem honum ber að fylgja í kennslu. Samkvæmt 24. gr. laga um grunnskóla skal í 

Aðalnámskrá meðal annars leggja áherslu á eftirfarandi þætti: sjálfsvitund, siðgæðisvitund og 

félagsvitund. Efla skal vitund nemenda um borgaralega ábyrgð og ábyrga umgengni við líf og 

umhverfi (Lög um grunnskóla nr.91/2008). 

Með því að leggja áherslu á sjálfsvitund nemenda er hægt að efla heilbrigða 

sjálfsmynd barna og þjálfa með þeim þekkingu á eigin tilfinningum. Hægt er að efla trú barna 

á eigin getu og hæfni þeirra til að takast á við verkefni daglegs lífs. Siðgæðisvitund, eða 

siðvit, felur í sér eflingu á siðferðisþroska nemenda og hæfni þeirra til að geta sett sig í spor 

annarra. Reynsluheimur og tilfinningar barna leika grundvallarhlutverk í þróun 

siðferðiskenndar þeirra. Því er nauðsynlegt að þau læri að tileinka sér hvað telst vera rétt og 

rangt og gott og slæmt í breytni fólks. Aðalnámskrá (2011) leggur auk þess áherslu á að 

nemendur læri að taka siðferðilega afstöðu til álitamála og virða rétt hvers og eins til að láta 

skoðanir sínar í ljós. Þar að auki er mikilvægt að börn læri að gera greinarmun á jákvæðu og 

neikvæðu hegðunarmynstri í samskiptum við fólk og bera virðingu fyrir öðrum (bls.34-35). 

Vinnubrögð og kennsluaðferðir grunnskólans eiga að þjóna þeim hæfniviðmiðum sem 

stefnt er að. Efling siðferðisþroska og félagsþroska verður til dæmis aðeins náð með því að 

efla siðfræði og félagsfærni nemenda á markvissan hátt með jákvæðum skólabrag sem 

einkennist af lýðræðislegum vinnubrögðum, samstarfi og samvinnu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:35-37). 

Grunnþættirnir eiga því að vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum 

grunnskóla. Allt á þetta sameiginlegt að vera ekki bundið við einstakar námsgreinar eða 

afmarkaða þætti skólastarfs heldur er nauðsynlegt að hafa áhersluþættina að leiðarljósi við allt 

nám, hvort sem það er formlegt eða óformlegt. Er sú staðreynd ekki síður mikilvæg í ljósi 

þess að grunnskólinn er eina skólastigið sem börnum er skylt að sækja og er því mikilvægt að 

þroska með þeim hæfnina sem býr þau undir þátttöku í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:37). 
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3.4.2 Aðalnámskrá leikskóla 

 

Grunnþættir almennrar menntunar eru þeir sömu í grunnskólum og í leikskólum en 

markmiðin eru óhjákvæmilega útfærð á annan hátt. Leikskólinn er ekki skyldunám en það er 

staðreynd að flest íslensk börn sækja hann á einhverjum tíma ævi sinnar.  

Hann er upphaf formlegrar menntunar og leikskólaaldurinn er mikilvægur tími náms 

og þroska. Grunnþættir almennrar menntunar, svo sem heilbrigði, velferð, lýðræði og 

mannréttindi eiga að vera leiðarljós í menntun, uppeldi og umönnun í leikskólum auk þess að 

fléttast inn í allt starf innan leikskólans. Hugtökin mynda eina heild þar sem börnum er sýnd 

virðing og umhyggja auk þess að þau fá hvatningu og viðfangsefni við hæfi. Aðalnámskrá 

leikskóla leggur áherslu á að veita börnum hvetjandi uppeldisumhverfi og draga fram 

styrkleika hvers einstaklings. Börnin eru fullgildir þátttakendur í samfélagi leikskólans 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:32-33). 

Menntun til sjálfbærni og vísindi eru samþætt hugtök í Aðalnámskrá leikskóla. Með 

því er vísað til aðferða barna við að kanna og reyna að skilja umhverfi sitt. Börn læra í 

samskiptum sínum við umhverfi sitt. Byggja þarf á þeirri reynslu til að skapa aðstæður fyrir 

nýja og merkingarbæra reynslu. Áhersla er lögð á samhengi þeirra viðfangsefna sem unnið er 

með hverju sinni svo sem vísindi og tækni, náttúru og samfélag og mismunandi 

náttúrufyrirbæri. Ennfremur þarf að ýta undir vísindalega hugsun barna og aðstoða þau við að 

sjá tengsl, orsök og afleiðingu gjörða sinna. Í því felst mikilvægi þess að kenna börnum 

virðingu í samskiptum sínum við umhverfið og náttúru svo að tækifæri skapist til að upplifa 

og njóta (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:44). Þar að auki leggur leikskólinn áherslu á skapandi 

starf þar sem starfshættir hans mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, ábyrgð, 

umhyggju og virðingu fyrir manngildi hvers og eins. Þannig verður eitt af meginmarkmiðum 

leikskólans að hlúa að börnunum bæði andlega og vitsmunalega sem og efla víðsýni þeirra og 

siðferðisvitund (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:30). 
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4 Grænfáninn og menntun til sjálfbærni 
 

4.1 Skólar á grænni grein 
 

Skólar á grænni grein (Eco-schools) er verkefni sem rekur upphaf sitt til alþjóðlegu 

stofnunarinnar The foundation for environmetal education, FEE. Er verkefninu ætlað að auka 

og styrkja umhverfismennt í skólum. Stofnunin hefur einnig átt í samstarfi við 

umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna síðan 2003. Er markmiðið að stuðla að aukinni færni 

almennings og kunnáttu hvað umhverfisvernd varðar. Enn fremur er stefnan að auka 

umhverfisvitund á heimsvísu og stuðla þannig að þróun í átt að sjálfbærni (Our history, e.d.) 

 Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í umhverfismálum leitast við að stíga sjö 

skref. Skrefin eru ákveðin verkefni sem eiga að efla vitund nemenda, kennara og annars 

starfsfólks skólans um umhverfismál. Þegar því marki er náð fá skólarnir leyfi til að flagga 

Grænfánanum næstu tvö árin en sú viðurkenning fæst endurnýjuð ef skólinn heldur áfram 

góðu starfi.  

Fyrsta skrefið sem skólarnir þurfa að stíga er stofnun umhverfisnefndar við skólann. 

Skipuleggur hún og stýrir verkefninu og eiga fulltrúar nemenda, kennara auk foreldra sæti í 

henni. Eru lýðræðisleg vinnubrögð látin gilda auk þess sem ætlast er til að fundir séu haldnir 

reglulega og fundargerðir skráðar. Annað skrefið felst í að meta stöðu umhverfismála 

reglulega með aðstoð sérstaks gátlista. Í kjölfarið stíga skólarnir þriðja skrefið sem felst í 

áætlanagerð og markmiðasetningu hvað umhverfisstefnuna varðar. Markmiðin þurfa að vera 

raunhæf, þeim þarf að forgangsraða og leggja fremur áherslu á gæði en magn. 

Grænfánaverkefnið heldur stöðugt áfram og er því vænlegra til árangurs að taka minni skref 

en stærri, sérstaklega í upphafi verkefnisins (Skólar á grænni grein, e.d.). 

Fjórða skrefið felur í sér eftirlit og endurmat. Þetta á að tryggja að settum markmiðum 

sé náð, þau viðurkennd og ný markmið sett í kjölfarið. Þessi þáttur á einnig að tryggja það að 

umhverfismenntun í þátttökuskólunum haldist stöðug. Flestir nemendur þátttökuskólanna fá 

markvisst nám í samræmi við sérstök þemu sem lögð eru til grundvallar verkefninu. Fimmta 

skrefið felur því í sér námsefnisgerð og verkefni fyrir nemendur auk þess sem bæta á 

viðeigandi þáttum inn í skólanámskrá í samræmi við umhverfisstefnu skólanna (Skólar á 

grænni grein, e.d.). 
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Að upplýsa og fá aðra með eru markmiðin sem felast í sjötta skrefinu. Skóli með 

sérstaka umhverfisstefnu hefur áhrif út á við en hann er einnig hvattur til að tengjast öðrum 

stofnunum til að læra af sérþekkingu þeirra og reynslu. Auk þess eru skólarnir hvattir til að 

hafa samfélagið í huga þegar markmiðin eru sett og geta alls kyns sýningar, til dæmis á 

verkum nemenda, verið gott tækifæri til að upplýsa samfélagið um framgang verkefnisins. Að 

lokum er þátttökuskólum gert að setja sér umhverfissáttmála. Á hann í stuttu máli að lýsa 

heildarstefnu skólans í umhverfismálum, umhverfismennt og framtíðarsýn þeirra. Er 

sáttmálinn unninn í samvinnu við alla sem að skólanum standa og er mikilvægt að hann sé vel 

kynntur innan skólans sem utan. Þegar skóli hefur stigið skrefin sjö getur hann sótt um að fá 

Grænfánann (Skólar á grænni grein, e.d.). 

Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar í Evrópu og er hann tákn um 

árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Hins vegar tel ég að mikilvægt sé að tengja 

hann ekki einungis við umhverfismennt heldur einnig við þau gildi sem felast í menntun til 

sjálfbærni svo sem fjölbreytileika mannlífsins, lýðheilsu, jafnrétti og virðingu. Markmið 

verkefnisins er að auka þekkingu nemenda á vistkerfinu og fjölbreytileika þess auk þess sem 

það stefnir að því að styrkja grunn þess að tekin sé ábyrg afstaða til umhverfismála. 

 

4.2 Grænir skólar á Íslandi 
 

Landvernd er umsjónaraðili Grænfánaverkefnisins hér á landi en samtökin gengu til liðs við 

FEE árið 2000. Í kjölfarið var sett á laggirnar tilraunaverkefni um Grænfánann til tveggja ára. 

Óskað var eftir umsóknum frá skólum sem vildu taka þátt frá byrjun. Landvernd stofnaði 

einnig sérstakan stýrihóp um verkefnið sem sjá skyldi sérstaklega um þátttökuskólana og 

halda utan um verkefnið sjálft. Tólf skólar sóttu formlega um að taka þátt frá byrjun og strax 

vorið 2002 voru þrír fyrstu Grænfánarnir dregnir að húni á Íslandi. Núna eru þátttökuskólar 

rúmlega 170 talsins og eru þar með taldir leikskólar, grunnskólar og háskólar (Skólar á grænni 

grein, e.d.).  

Ekki hafa verið gerðar neinar formlegar rannsóknir á árangri Grænfánaverkefnisins en 

samkvæmt skýrslu Stefáns Gíslasonar um núverandi stöðu umhverfisfræðslu á Íslandi (2009) 

virðist Grænfánaverkefnið heldur hafa ýtt undir umhverfisfræðslu í skólum (Stefán Gíslason, 

2009:15-16). 

Sérstaklega mikill áhugi hefur verið meðal leikskóla á að gerast aðilar að verkefninu 

og eru þeir yfir 70 af þátttökuskólunum. Eru þeir komnir hvað lengst allra skólastiga á Íslandi 
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hvað umhverfisfræðsu varðar. Í leikskólum er helst lögð áhersla á að börnin taki þátt í því sem 

gert er. Þau læra tiltekna hegðun, svo sem að flokka úrgang eða gróðursetja plöntur. Enn 

fremur er stefnan og áhersluatriði hennar sett í víðara samhengi, börnin læra að upplifa 

umhverfið og náttúruna og skynja sjálf sig sem hluta af þeirri heild (Stefán Gíslason, 2009:16). 

Í grunnskólum hefur umhverfismenntun verið tengd náttúrufræði lengi vel. Með 

útkomu  nýrra Aðalnámskráa árin 2007 og 2011 var umhverfismennt og útikennslu gert hærra 

undir höfði.  Áherslurnar virðast hafa verið einfaldari en í leikskólum og taka helst á því sem 

er sýnilegt, þ.e. úrgangi og flokkun hans. Þetta hefur þó breyst verulega eftir að grunnskólar 

fóru að gerast aðilar að Grænfánaverkefninu í auknum mæli. Skýrsla Stefáns Gíslasonar 

greinir þó frá því að framkvæmd verkefnisins virðist oft á tíðum standa og falla með 

frumkvæði nokkurra einstaklinga. Sé það bagalegt ekki síst vegna mikils vinnuálags en einnig 

þarf áhugi stjórnenda að vera fyrir hendi. Enn fremur er brýnt að flétta hugmyndafræði 

verkefnisins í allar kennslugreinar og ekki beri að líta á umhverfismennt sem einangraða 

kennslugrein. Það er hins vegar mikill styrkur fyrir verkefnið að það skuli vera hluti af 

alþjóðlegri heild. Gerir sú staðreynd það eflaust að verkum að samfella í námi hvað varðar 

markmið Aðalnámskrár um menntun til sjálfbærni og markmið Grænfánans er meiri en ella 

(Stefán Gíslason, 2009:17-19).   
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5 Rannsóknaraðferð 
 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður framkvæmd rannsóknarinnar útskýrð. Sagt verður frá 

tilgangi hennar, rannsóknarsniði, þátttakendum og úrvinnslu gagna. 

5.1 Tilgangur 
 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að komast að því hvort Grænfánaverkefnið hér á landi 

hefði stuðlað að varanlegum viðhorfsbreytingum hjá nemendum og kennurum hvað 

umhverfismál varðar. Ef svo, af hvaða tagi þær viðhorfsbreytingar væru. Auk þess var 

markmiðið að kanna hvort ef til vill væri þörf á nýjum nálgunum við framkvæmd verkefnisins 

og hvort siðfræðin gæti brúað bilið.  

5.2 Rannsóknarsnið  

 

Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggir á spurningalista (sjá viðauka). Inniheldur 

listinn 28 spurningar og eru sumar þeirra í nokkrum liðum. Var spurningunum skipt í 

eftirfarandi fjóra flokka: 

a) starfssvið og fræðsla 

b) nám og kennsla 

c) árangursmælingar  

d) stefna og vitund 

Listinn var sendur í tölvupósti til þátttakenda en sjálf gagnaöflun fór fram með beinum 

viðtölum við þátttakendur. Svöruðu þeir spurningunum munnlega en var einnig gefinn kostur 

á að tjá sig um efni þeirra út fyrir rammann. Voru viðtölin tekin upp á segulband og fóru fram 

á vinnustað þátttakenda.  Við val á skólum var notast við hentugleikaúrtak þeirra skóla sem 

lengst  hafa verið þátttakendur í Grænfánaverkefninu. 
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5.3 Þátttakendur 

 

Viðmælendur voru alls fjórir. Tveir kennarar í grunnskólum og tveir kennarar í leikskólum. 

Þátttakendur í könnuninni áttu það allir sameiginlegt að vera verkefnisstjórar 

umhverfisstefnunnar í skólunum þar sem þeir starfa. Þrír af fjórum viðmælendum mínum eiga 

það sameiginlegt að hafa verið aðalhvatamenn þess að stefnan var tekin upp á vinnustað 

þeirra og allir fjórir hafa alla tíð haft mikinn áhuga á umhverfismálum. 

Skólarnir eru auðkenndir með tölustöfum og verða því þátttakendur: Grunnskóli-1 og 

Grunnskóli-2, Leikskóli-1 og Leikskóli-2. Vegna tillitsemi við þátttakendur í könnuninni 

verður heimilda um skóla ekki getið í niðurstöðukafla og heimildaskrá. 

 

5.3.1 Skólarnir 

 

Grunnskóli-1 tók til starfa haustið 1985 og var á sínum tíma dæmigerður „frumbyggja“ skóli í 

nýju hverfi. Nemendur skólans voru flestir um 1200 en þeim hefur fækkað jafnt og þétt eftir 

því sem hverfið hefur elst. Skólaárið 2011-2012 stunda um 360 börn nám við skólann. 

Skólinn hefur verið á grænni grein síðan 2005. Umhverfisstefna Grunnskóla-1 hefur það að 

leiðarljósi að efla virðingu og jákvæð viðhorf nemenda til nátttúrunnar, umhverfisins og alls 

lífs. Einkunnarorð umhverfisstefnu skólans eru ein jörð fyrir alla og er markmiðið að 

nemendur fái menntun  í samspili manns og umhverfis. 

 Grunnskóli-2 tók til starfa haustið 1971. Fyrsta starfsárið stunduðu einungis sjö og átta 

ára börn nám í skólanum en síðan 1974 hefur skólinn hýst yngsta stig og miðstig. Þegar á 

elsta stig er komið færast nemendur í annan skóla og ljúka skyldanámi þar. Grunnskóli-2 

hefur verið grænn skóli frá árinu 2001. Umhverfismarkmið skólans eru meðal annars að 

nemendur læri um gildi þess að ganga vel um náttúruna, að nemendur þekki viðurkenndar 

merkingar fyrir umhverfisvænar vörur og að nemendur læri að meta útgjöld og rekstur 

heimilisins. Einkunnarorð umhverfisstefnunnar eru vertu til að leggja hönd á plóg. 

 Leikskóli-1 hefur verið starfandi síðan 1982. Fyrstu árin var skólinn tvísetinn, fjórir 

klukkutímar fyrir hádegi og fjórir eftir hádegi. Síðan þá hefur verið byggt við húsnæðið og 

það endurnýjað. Er skólinn nú einsetinn fimm deilda leikskóli fyrir allt að 130 börn. Skólinn 

hefur verið á grænni grein frá árinu 2003. Hann leggur áherslu á umhverfismennt með það að 

markmiði að börn þekki og virði umhverfi sitt og náttúru og taki ábyrgð á eigin hegðun í 

umhverfi sínu. Einkunnarorð umhverfistefnu skólans eru eigi ég græna grein í hjarta mínu 
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munu söngfuglarnir koma. Leikskólinn tileinkar sér enn fremur aðferðir og starfshætti 

umhverfisverndar varðandi notkun efna, orku og vatns, almenn innkaup á vörum og meðferð á 

lífrænum sem ólífrænum úrgangi. 

 Leikskóli-2 er tveggja deilda leikskóli þar sem 31 barn dvelur samtímis. Skólinn hefur 

verið starfræktur síðan 1949 en húsnæðið var byggt 1932. Var það gefið Barnavinafélaginu 

Sumargjöf 1949 og var það ósk gefenda að í húsnæðinu yrði lögð áhersla á að kenna börnum 

að meta og rækta tengslin við náttúruna. Í gjafabréfi hússins segir að „í Leikskóla-2 skuli 

alltaf lögð áhersla á trjárækt og matjurtarækt“. Skólinn hefur verið á grænni grein síðan 2003. 

Eru markmið skólans í nýjum umhverfissáttmála frá árinu 2011 meðal annars að börnin læri 

að þekkja sitt nánasta umhverfi og það líf sem þar þrífst og að kenna þeim að fara sparlega 

með vatn og orku. Ennfremur leitast skólinn við að auka sjálfbæran lífsstíl til dæmis með því 

að endurnýta og endurvinna það sem hægt er. 

5.4 Úrvinnsla gagna 

 

Við úrvinnslu gagna var notast við segulbandsupptökur af viðtölum við þátttakendur. Svör 

þeirra voru afrituð orð fyrir orð á tölvu, þau flokkuð eftir efnisþáttum og ályktanir dregnar út 

frá þeim. 
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6 Niðurstöður 
 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar 

fram eftir efnisflokkunum: Starfssvið og fræðsla, nám og kennsla, árangursmælingar og stefna 

og vitund.  

 Greint verður frá því hvaða fræðslu starfsfólk hefur hlotið í kjölfar upptöku 

umhverfisstefnunnar og hvernig hún kemur inn á starfssvið þess. Hvernig áherslur 

umhverfisstefnunnar hafa fléttast inn í kennslu, hvernig árangur af framkvæmd 

Grænfánaverkefnisins er mælt í skólunum og hvernig stefnan hefur skilað sér í 

umhverfisvitund starfsfólks og nemenda. 

6.1 Starfssvið og fræðsla 

 

Fyrstu tvær spurningar spurningalistans snúa að því hvort þátttakendur eða samstarfsfólk 

þeirra hafi sótt einhver námskeið eða aðra fræðslu fyrir og eftir að stefnan var tekin upp. 

Athyglisvert er að í grunnskólunum tveimur hefur engin markviss fræðsla eða námskeið verið 

til staðar fyrir starfsfólk. Verkefnisstjóri umhverfisstefnunnar annast upplýsingamiðlun til 

samstarfsfólks síns við önnur tækifæri, til dæmis á vikulegum fundum. Í leikskólunum hins 

vegar er starfsfólk duglegt að sækja sér fræðslu, til dæmis í formi fyrirlestra og heimsókna á 

aðra staði. Á þetta sérstaklega við um Leikskóla-1 en fyrir nokkrum árum fóru allir kennarar 

þaðan til Svíþjóðar á ráðstefnuna Ute er inne en hún er ein af stærstu ráðstefnum sem haldnar 

eru í Evrópu um umhverfismál. Enn fremur hafa leikskólarnir sótt sér fræðslu til Náttúruskóla 

Íslands og farið í aðrar ferðir erlendis í þeim tilgangi að heimsækja og kynnast stefnu annarra 

Grænfánaskóla í Evrópu. 

6.2 Nám og kennsla 

 

Landvernd leggur áherslu á að þátttökuskólar Grænfánans velji sér sérstakt þema fyrir hvert 

tveggja ára tímabil. Þau þemu sem skólarnir hafa notað eru misjöfn en allir hafa skoðað 

úrgang, vatn og orku á einhvern hátt. Núverandi þemu eru lýðheilsa í grunnskólunum og 

Leikskóla-1. Í Leikskóla-2 er núverandi þema í ætt við eflingu á sjálfbærni. Hvað varðar 

spurninguna um hvernig málefni umhverfisstefnunnar komi inn í nám og kennslu nemenda 

voru svörin á þá leið að það væri engin ákveðin umhverfiskennslustund. Stefnan og málefni 

hennar fléttaðist inn í allt nám nemenda og er þekkingin nýtt í öllum kennslugreinum. Í 

leikskólunum er útiverustund nemenda notuð markvisst og í Grunnskóla-1 eru tvær 
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kennslustundir á viku nýttar undir útikennslu. Grunnskóli-2 hefur ekki ennþá fengið ákveðinn 

tíma fyrir útikennslu en verkefnisstjóri Grænfánans í skólanum segir það vera á döfinni. 

 Svör þátttakenda voru misjöfn við þeirri spurningu hvort auðvelt eða erfitt hafi verið 

að innleiða umhverfisstefnuna í skólastarfið. Viðmælendur mínir úr grunnskólunum og 

Leikskóla-2 voru sammála um að ekki hafi verið svo erfitt að innleiða sjálfa stefnuna en 

nýbreytnin hafi verið erfið að því leytinu til að ekki hafi verið um skipun að ofan að ræða 

heldur valfrjálsa ákvörðun skólans. Sumum hafi fundist erfitt að sætta sig við að bæta á sig 

„óþarfa“ vinnu og aðrir hafi ekki verið tilbúnir í hjarta sínu þó svo að viðbrögðin út á við hafi 

verið á jákvæðum nótum. Ennfremur greinir viðmælandi minn úr Leikskóla-2 frá því að 

erfiðast hafi gengið með nýtt starfsfólk sem lagði ekki af stað með þeim í upphafi. Aðeins 

viðmælandi minn úr Leikskóla-1 segist ekki hafa fundið fyrir neinum erfiðleikum við 

innleiðingu á nýrri umhverfisstefnu. Allt hafi gengið mjög vel og hratt fyrir sig og starfsfólk 

hafi verið mjög áhugasamt. Þátttakendur voru þó allir sammála um að sérstök umhverfisstefna 

og framkvæmd hennar standi og falli með stjórnanda hennar. Enn fremur getur engin merkt að 

mikill þrýstingur sé á þeim og samstarfsfólki þeirra að hafa umhverfisstefnuna að leiðarljósi, 

heima jafnt sem á vinnustað. Þeir eru sammála um að upplýsingaflæði sé mikilvægt en þeir 

þurfa einnig að varast það að ganga ekki of langt svo að starfsfólk missi áhugann á 

verkefninu. 

 Hvað varðar kennsluaðferðir og hugmyndir um nám eru kennararnir allir sammála um 

að aðferðir þeirra séu í stöðugri þróun og aðlagist að umhverfisstefnunni. Þeir reyna að 

betrumbæta kennsluhætti sína eftir því sem þeir öðlast meiri reynslu og menntun. Enn fremur 

eru nemendur jákvæðari en þeir bjuggust við og hafa tekið stefnunni og þeim lífsstíl sem hún 

boðar vel, þeir eru þátttakendur í öllu því sem viðkemur henni og eru óhræddir að nota 

gagnrýna hugsun á alla mögulega þætti umhverfisstefnu skólanna. Viðmælandi minn úr 

Grunnskóla-1 getur þess einnig að honum finnist umhverfisstefna Grænfánans eiga margt 

sameiginlegt með eineltisáætlun Olweusar sem skólinn er þátttakandi í en áætlunin hefur 

gefið góða raun í baráttunni gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Segir hann að mikilvægt sé 

að allir sem einn fái notið sín í verkefninu og njóti þess að eiga rödd sem heyrist. Enn fremur 

að nemendur fái að upplifa að þeir geti skilað einhverju til samfélagsins og finni til þakklætis 

og virðingar vegna verka sinna og athafna. 

 Þegar spurt var um mikilvægi umhverfisstefnunnar fyrir nám nemenda voru allir 

viðmælendur mínir sammála. Töldu þeir umhverfisvitund og menntun til sjálfbærni vera 
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mikilvægan þátt í samfélaginu. Þetta er þekking til framtíðar sem nauðsynlegt er að búa að og 

óskandi að fleiri skólar tækju upp stefnuna. 

Viðmælendur mínir svara því allir játandi að fjöldamörg nemendaverkefni hafi sprottið 

beint úr umhverfisstefnunni. Í raun fléttast hún inn í allt nám barnanna og er hægt að aðlaga 

hana að ólíklegustu greinum. Á þetta ekki síst við Grunnskóla-1 og Grunnskóla-2 sem hafa 

sérstaka fagkennslu svo sem stærðfræði og móðurmálskennslu. Viðmælandi minn úr 

Grunnskóla-1 segir að erfitt sé að finna eitt ákveðið verkefni sem allir geti unnið saman en 

reynt sé að aðlaga þau eftir bestu getu svo þau höfði til allra. Nefnir hann dæmi um bækling 

um umhverfismál sem er unninn í tölvu af 5. bekk og sendur heim til foreldra. Er þetta gert á 

hverju ári. Flest önnur verkefni tengd stefnunni í grunnskólunum tveimur hafa sprottið út frá 

hugmyndum nemenda. Tómar umbúðir hafa verið notaðar í textílmennt til að sauma 

peningabuddur og upplýsingarit um eyðingu og förgun neysluvara hafa verið gerð. Í 

Leikskóla-1 er farið í sérstakar „hraunferðir“ og eru elstu börnin jafnvel úti allan daginn ef vel 

viðrar. Er þá nesti tekið með og börnunum leyft að njóta þess að vera úti, í friði frá skarkala 

leikskólalóðarinnar. Hópavinna er þrisvar í viku og er þá afrakstur ferðanna oft 

skoðaður.Viðmælandi minn úr Leikskóla-2 segist gera mikið af tilraunum og skoðar 

hringrásir í umhverfinu, svo sem uppgufun vatns, rotnun sorps og mengun frá farartækjum. Þá 

taka þau mikið af myndum og bera saman góða kosti við lakari, svo sem að hjóla eða ganga á 

áfangastað í stað þess að fara á bíl. 

 Innt eftir námsmati á verkefnum og öðru starfi tengt umhverfisstefnunni svara 

þátttakendur því allir að um símat sé að ræða hvað varðar alla þætti kennslunnar. Horft er til 

þátta eins og áhuga, samvinnu, leikni og ástundunar auk þess sem horft sé til frammistöðu 

nemenda jafnt og þétt. Nemendur eiga að geta fengið að kljást við verkefni sem hafa 

raunverulega þýðingu og eigi erindi við þau, sama á hvaða aldri og þroskastigi þau eru. 

 Þegar spurt var um samstarf heimilis og skóla á sviðinu var munur á svörum 

þátttakenda eftir því hvort þeir störfuðu í leikskóla eða í grunnskóla. Kennarar Leikskóla-1 og 

Leikskóla-2 voru sammála um að samstarf við foreldra væri mjög gott. Foreldraráð sem og 

allir foreldrar væru mjög jákvæðir og hefði upptaka umhverfisstefnunnar í skólunum reynst 

mikill hvati fyrir foreldra að gera slíkt hið sama heima við. Kennari Grunnskóla-1 leggur 

mikla áherslu á að foreldrar fái góðar upplýsingar um hvað sé gert í skólanum og hver 

markmið stefnunnar séu á hverjum vetri. Hins vegar er ekki um beint samstarf að ræða og 

greinir hann mér frá því að stundum hafi verið kvartað vegna of mikillar umhverfiskennslu. 

Kennari Grunnskóla-2 hefur svipaða sögu að segja. Samstarf hafi verið til að byrja með en 
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mikið hafi dregið úr því. Hann segist finna fyrir því að einstaka foreldrum finnist óþarfa 

„vesen“ að færa umhverfisstefuna til heimilisins, hún sé ágæt til síns brúks í skólanum. Hins 

vegar er samstarf heimilis og skóla hvað varðar umhverfisstefnuna og umhverfismál almennt 

næsta stóra skref að mati viðmælanda míns úr Grunnskóla-2. Hann vill færa þetta út fyrir 

skólann svo umhverfisvitundin og þekkingin einskorðist ekki við skólasamfélagið. Dregið 

hafi hins vegar úr tíma sem kennarar og stjórnendur hafi til undirbúnings og er margt annað 

sem setið hefur á hakanum. Hann segist þó finna fyrir jákvæðni í sinn garð og vonast til þess 

að geta stigið skrefið til fulls á næstu árum.  

6.3 Árangursmælingar 

 

Mat á árangri var misjafnt í grunnskólunum og leikskólunum. Í báðum grunnskólunum  er mat 

á umgengni meðal nemenda haft sýnilegt. Í Grunnskóla-1 eru gefin „margnota bros“ fyrir 

góða umgengni og „ávextir“ ef nemendur eru duglegir að koma með hollt nesti. Í Grunnskóla-

2 er svipaður háttur hafður á, „bros“ eru gefin fyrir góða umgengi en „fýlur“ ef illa gengur 

auk þess sem nemendur skiptast á að fylgjast með því hvort slökkt sé á ljósum og úrgangur 

flokkaður í réttar tunnur. Þar eru nemendur einnig virkir þátttakendur í mati og minna hvern 

annan á að ganga vel um. Viðmælandi minn úr Grunnskóla-1 segir að samskonar mat gangi 

ekki hjá yngri og eldri nemendum. Þeim yngri finnist gaman að safna „brosum“ en þegar í 

unglingadeild er komið þyki þetta ekki lengur jafn sniðugt. Í unglingadeild gera nemendur og 

kennarar frekar með sér samkomulag, „samkomulag um græna stofu“.  Greinir viðmælandi 

minn frá því að nauðsynlegt sé að aðlaga nálgunina að aldri nemenda, annars dvíni áhuginn 

fljótt. Grunnskóli-2 hýsir ekki alla aldurshópa heldur fara nemendur í annan skóla þegar á 

unglingastig er komið. Viðmælandi minn þaðan segist þó merkja að áhuginn minnki þegar 

börnin eldast. Á þetta sérstaklega við elstu nemendur skólans. Í báðum skólunum er starfandi 

umhverfisráð þar sem meðal annars fulltrúar nemenda eiga sæti. Þeir fulltrúar eru virkir 

þátttakendur í mati ásamt verkefnisstjóra og öðrum fulltrúum. Skipt er um umhverfisráð 

reglulega yfir veturinn svo að sem flestir sem hafa áhuga geti komið að mati og öðrum 

störfum sem setu í ráðinu fylgir. Enn fremur eru ýmis verkefni sem tengjast 

árangursmælingum unnin yfir veturinn og höfð sýnileg fyrir gesti og gangandi.  Á 

leikskólunum er aðeins fylgst með árangri í formi tölulegra upplýsinga, til dæmis frá 

Orkuveitunni og Gámaþjónustunni. Á Leikskóla-1 eru nemendur ekki virkir þátttakendur í 

mati og ekkert er haft meðvitað til sýnis. Umræða nemenda á milli gefur þó til kynna að þeir 

fylgist vissulega með og velti fyrir sér hlutunum, til að mynda hvernig hægt sé að halda 
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veggjum skólans hreinum og ekki maka á þá sandi og mold. Á Leikskóla-2 hjálpa elstu 

nemendurnir við að lesa á alla mæla og hafa stundum útbúið stöplarit sem sýnir mismunandi 

orkunotkun. 

 Með tilkomu umhverfisráðanna í skólunum hafa fulltrúar nemenda í þeim talsverð 

áhrif á ákvarðanatöku um framkvæmd umhverfisstefnunnar. Starfsemi ráðanna er sniðin að 

aldri nemenda en þau eiga það sameiginlegt að vera vettvangur til að ræða málin og gefa 

nemendum færi á að koma sínum hugmyndum á framfæri. Það sem rætt er á fundum er einnig 

sniðið að veruleika barnanna og þeirra hugarheimi, svo sem kostir þess að nota 

almenningssamgöngur í stað einkabíla og mikilvægi þess að halda skólalóðinni hreinni.  

Þegar viðmælendur mínir voru inntir eftir því hvort umhverfisstefnan hafi haft einhver 

áhrif á ákvarðanatöku innan skólans voru svör þeirra mjög lík. Allir skólarnir fjórir leggja 

mikla áherslu á að nýta allt sem hægt er og minnka þar af leiðandi innkaup á tilbúnum vörum, 

svo sem sérstökum föndurpappír og þess háttar. Verðlausir hlutir svo sem kaffipokar og tómar 

mjólkurfernur eru notaðar í textílmennt í grunnskólunum og í skapandi leik í leikskólunum. 

Enn fremur segja þrír af fjórum þátttakendum að stefnan hafi áhrif á innkaup matvæla. Reynt 

sé að kaupa innlenda framleiðslu vegna betri gæða og af sem fæstum birgjum til að minnka 

kolefnisútblástur. Enn fremur greina allir frá því að þeim finnist stefna skólans á hinum 

margvíslegu sviðum umhverfisstefnunnar vera hvetjandi fyrir starfsfólk jafnt sem nemendur. 

Merkja þeir þetta meðal annars á aukinni hreyfingu og aukningu þeirra sem taka upp flokkun 

heima við. 

Hvað umhverfisumræðuna varðar eru viðmælendur mínir sammála um að hún sé mjög 

virk innan skólanna. Hún sé alltaf til staðar og í raun og veru komi á óvart hversu virk hún sé. 

Nemendur og starfsfólk ræði um málin á ólíklegustu stöðum og við ólíklegustu tækifæri.  Þeir 

eru líka allir sammála um að þeir verði að gá að sér og fara ekki yfir strikið, það sé ekki 

vænlegt til árangurs að hljóma eins og gömul plata. Aðeins viðmælandi minn af Leikskóla-2 

nefnir að honum finnist skorta námskeið og fræðslu fyrir starfsfólk og það standi virkri 

umræðu fyrir þrifum. Er skoðun hans sú að of mikið sé að ætlast til þess að ein og sama 

manneskjan haldi umræðunni á lofti. 
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6.4 Stefna og vitund 

 

Öll sú kennsla og umhverfismennt hefur, að mati viðmælenda minna, skilað sér til nemenda á 

þann hátt að þeir eru meðvitaðri um umhverfi sitt og orkunotkun. Þeir sem eru yngri eru 

sérstaklega á varðbergi hvað úrgang varðar þar sem hann er svo áþreifanlegur. Eldri 

nemendur velta meira fyrir sér óáþreifanlegri umhverfismálum, svo sem orkunotkun 

heimilanna og ágengni á auðlindir jarðar. Enn fremur hafa viðmælendur mínir tekið eftir að 

nemendur, sérstaklega þeir sem yngri eru, minna foreldra sína á að gefa gaum að 

umhverfismálum. Til dæmis með því að minna á að bíll í lausagangi mengar. 

 Hvað varðar þróun umhverfisvitundar eftir aldri og mun á kynjum eru þrír af fjórum 

viðmælendum mínum sammála um að drengir séu hvatvísari og ekki eins áhugasamir og 

stúlkur. Eru þeir ekki eins samviskusamir og almennt úthaldsminni. Finnst kennurunum því 

nauðsynlegt að efnið sé sniðið að mismunandi þörfum einstaklinga og eftir getu. Hvað 

aldurskipta umhverfisvitund varðar var misræmi í svörunum eftir því hvort þátttakendur 

störfuðu í leikskóla eða grunnskóla. Viðmælendur frá Leikskóla-1 og Leikskóla-2 voru 

sammála um að þekkingin væri yfirgripsmeiri eftir því sem börnin væru eldri og að nemendur 

yfirfærðu hana á víðari svið. Kennarar Grunnskóla-1 og Grunnskóla-2 voru sammála um að 

yngri börnin væru einlægari en eftir því sem ofar kæmi í skyldunámi yrði hugsunin dýpri en 

að sama skapi fækkaði þeim sem tileinkuðu sér stefnuna og það sem henni fylgir. Áhuginn 

virðist dvína mikið þegar á unglingsár er komið og nefnir þátttakandi úr Grunnskóla-1 að 

unglingar séu oft á tíðum hræddir við staðalímyndir og vilji falla vel í hópinn. Þeir eru að 

staðsetja sig í nýjum hópi unglinga og vilja ekki vera öðruvísi en allir hinir.  Nefnir hann að 

lágt sjálfsmat eigi eflaust hlut að máli en vonar þó að þekkingin skili sér seinna og að 

nemendur tileinki sér lífsstílinn þegar þau eldast og stofni sín eigin heimili í framtíðinni. 

 Aðspurð að því hvort einhver umhverfismál væru þátttakendum hugleiknari en önnur 

voru svörin keimlík. Grunnskóli-2 nefndi að flokkun úrgangs væri mikilvægast þar sem svo 

margt öðlast framhaldslíf við endurvinnslu. Aðrir nefndu samgöngur og útivist sem afar brýn 

málefni. Upplifunin að komast í náttúruna og öll sú rýmistilfinning sem því fylgir væri 

mikilvæg þar sem börn eyddu svo miklum tíma inni eða í lokuðum rýmum. Enn fremur að 

náttúran og umgengi við hana væri svo huglæg miðað við margt annað sem væri hægt að læra 

með beinum hætti. Miklu skipti að börn læri að umgangast náttúruna vel, tileinki sér að ganga 

vel um en einnig að þau átti sig á því að öllum framkvæmdum fylgir einhver fórnarkostnaður 

sem þarf að greiða með einum eða öðrum hætti. Markmið þeirra væri að efla gagnrýna hugsun 

nemenda og fá þá til að hugsa um mismunandi lausnir. 
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 Hvað varðar viðhorf til umhverfismála og persónulegar breytingar eru viðmælendur 

mínir samstíga. Allir sem einn ganga alla leið heima við, bæði hvað varðar flokkun á úrgangi 

og notkun á almenningssamgöngum. Enn fremur taka þeir eftir því að margt af samstarfsfólki 

þeirra hefur tekið upp svipaða hætti. Fleiri hjóla eða ganga og margir flokka eftir bestu getu. 

Eru þeir auk þess sammála um að umhverfið sé ekki nægilega hvetjandi fyrir fólk. Nefna þeir 

meðal annars að fleiri endurvinnslutunnur ættu að vera í hverfum borgarinnar sem og að 

öllum þeim sem vildu fá sérstaka moltutunnu heim til sín yrði gert það kleift hvort sem um 

einbýli eða fjölbýli sé að ræða. Viðmælendur mínir leggja sig einnig fram um að vera góðar 

fyrirmyndir hvað umhverfismál varðar og eru sammála um að nauðsynlegt sé að viðhafa sömu 

hætti heima við og í vinnu. 

Aðspurð um mikilvægi umhverfisstefnu skólans, og almennt sérstaka umhverfisstefnu, 

eru allir viðmælendur mínir sammála því að hún sé einkar mikilvæg. Enn fremur að sjálfbærni 

og allt sem í því felst þurfi að kenna í strax í grunninn og hvert skólastigið á fætur öðru ætti að 

taka við. Er það ekki síst vegna þess að þetta sé hugsunarháttur sem menn verði að tileinka sér 

ætli þeir að halda jörðinni og gæðum hennar við. Auk þess er þetta verklag sem er gott og 

hefur reynst ágætlega hingað til. Finnst viðmælendum mínum úr Grunnskóla-1 og 

Grunnskóla-2 stefnan sérlega mikilvæg í ljósi þess að allir eiga að geta notið sín í framtíðinni 

og fá þjálfun í að leggja sitt af mörkum.  

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeim fyndist umhverfisstefnu Grænfánans 

ábótavant að einhverju leyti. Eindreginn munur var á svörum þátttakenda úr grunnskólunum 

og leikskólunum. Viðmælendur mínir úr Leikskóla-1 og Leikskóla-2 sáu ekkert athugavert 

við núverandi stefnu og voru mjög ánægðir með hvernig hún er rekin í þeirri mynd sem hún er 

nú. Grunnskóli-1 og Grunnskóli-2 nefna hins vegar að þeir vildu gjarnan fá meiri aðstoð við 

viðhald og framkvæmd umhverfisstefnunnar í skólunum. Vildu þeir gjarnan fá nýtt fólk til að 

taka við keflinu þar sem þeir hafa báðir verið með frá upphafi. Grunnskóli-1 nefnir enn 

fremur að betra fræðsluefni vanti fyrir nemendur á unglingastigi og vildi hann gjarnan fá 

aðstoð með framkvæmd og við undirbúning slíks efnis. Hann viðrar þá skoðun sína að jafnvel 

þyrfti að ráða starfsmann sem myndi vera með reglubundna fræðslu fyrir nemendur í einn 

vetur. Kennarar gætu svo skipt með sér fræðslunni þegar búið væri að sníða hana að þörfum 

hvers aldurhóps fyrir sig. Báðir viðmælendur mínir úr grunnskólunum nefna mikinn tímaskort 

sem standi framkvæmd umhverfisstefnunnar fyrir þrifum. Er margt sem þeir vildu báðir koma 

í framkvæmd en geti ekki vegna annarra verkefna sem þarf að ljúka.  
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Síðasta spurning könnuninnar var sú hvers virði þátttakendur töldu náttúruna vera fyrir 

mannfólkið. Ekki bar mikið milli svara og er óhætt að segja að allir hafi verið sammála. 

Náttúra okkar er gríðarlega mikilvæg fyrir mannfólkið. Hún skiptir öllu máli í nútíðinni og 

hvað framtíðina varðar. Það er skylda okkar sem foreldra, uppalenda og fyrirmynda barna að 

ganga vel um umhverfið og skila því til komandi kynslóða í jafnvel betra ástandi en það er nú. 

Mannfólkið gengur of mikið á auðlindir jarðar og mikilvægt er að koma í veg fyrir verulega 

hnignun eða jafnvel algjöra eyðingu vissra tegunda sem við göngum að vísum nú til dags. Á 

þetta ekki síst við um fiskistofna og aðrar tegundir sjávarlífs. Nýir orkugjafar eru ekki síst 

aðkallandi málefni sem og minnkun á brennslu jarðefnaeldsneytis sem er að verða ein stærsta 

sameiginlega umhverfisógn heimsins. Kennarar og aðrir sem koma að fræðslu barna verða að 

vara sig á því að þjónusta ekki einungis þægindin og væntingar foreldra. Það er nauðsynlegt 

að börn læri að meira felist í náttúrunni en það sem sést á stöðluðum ferðamannastöðum eða 

túninu sem er á bak við vegasjoppur við hringveginn.  
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7 Samantekt 
 

Við úrvinnslu gagna og á niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að ýmislegt er líkt með 

framkvæmd umhverfisstefnu Grænfánans í þátttökuskólunum. Margir þættir voru einnig ólíkir 

og þó að þátttakendur hafi aðeins verið fjórir og þess vegna ekki hægt að alhæfa mikið út frá 

niðurstöðunum gefa þær samt ágæta mynd af því hvað betur mætti fara við framkvæmd 

stefnunnar, hvað mætti betrumbæta í sambandi við fræðslu starfsfólks en einnig af því sem vel 

fer og af því hvernig stefnan hefur þróast í hverjum skóla fyrir sig. Þá vakna óneitanlega upp 

ýmsar spurningar hvað stjórnsýsluna varðar og hvað hún getur gert til að styðja við 

framkvæmd umhverfisfræðslu og stefnu á öllum skólastigum. 

7.1 Svigrúm í skólastarfi 

 

Það sem vakti hvað mesta athygli við úrvinnslu gagna var munur sá er reyndist vera á fræðslu 

fyrir starfsfólk skólanna og ábyrgð á framkvæmd stefnunnar. Engin markviss fræðsla frá 

utanaðkomandi aðila hefur verið til staðar fyrir starfsfólk grunnskólanna en starfsfólk 

leikskólanna leggur sig fram við að verða sér út um nýja þekkingu, sækja ráðstefnur og fá 

fyrirlesara í heimsókn. Vekur það einnig athygli að báðir þátttakendur úr grunnskólunum 

nefndu tímaskort sem stæði framkvæmd umhverfisstefnunnar fyrir þrifum. Auk þess nefndu 

þeir mikið álag og jafnvel þrýsting sem þeir fyndu fyrir vegna áhuga síns á verkefninu í heild. 

Vakna þá upp spurningar hvers vegna þessi mikli munur er til staðar og af hverju hann stafar. 

Leiða má að því líkur að munurinn sem felst í svörum þátttakenda liggi í starfsháttum, 

stjórnsýslu og framkvæmd á markmiðum þeim sem eru í Aðalnámskrá grunnskóla.  

 Mikill niðurskurður hefur verið í menntakerfinu á síðustu árum og hefur hann bitnað á 

stjórnendum, kennurum og nemendum. Hefur skóla- og frístundasviði sem rekur grunnskóla 

og leikskóla borgarinnar verið gert að hagræða talsvert (Reykjavíkurborg, 2010:33-36). 

Skólarnir búa þó við ákveðið sjálfstæði og geta því sjálfir ákveðið, upp að vissu marki, hvaða 

leiðir þeir fara í hagræðingunni. Meðal þeirra hagræðingartriða sem gripið hefur verið til er 

skerðing á kennslutíma og takmörkun á nýráðningu starfsmanna. Enn fremur eru 

grunnskólakennarar oft á tíðum einir með sínum bekk á meðan fleiri starfsmenn eru með 

hverja einingu í leikskólum. Þegar formlegum skóladegi lýkur tekur við undirbúningur fyrir 

næsta dag og yfirferð á heimavinnu. Þar sem takmörkun hefur verið á nýráðningum fara 

bekkjarkennarar einnig oft á tíðum í forfallakennslu eða faggreinakennslu í aðra árganga, svo 

sem textílmennt. Aðrir sinna sérkennslu þar sem margir nemendur eru með sérþarfir. En 
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skólaárið 2010-2011 nutu 10.883 nemendur grunnskólans sérkennslu eða stuðnings, eða 25,6 

% nemenda. Er það hæsta hlutfall nemenda í sérkennslu frá upphafi gagnaöflunar Hagstofu 

Íslands (Hagstofa Íslands, e.d.). Starfsdagar eru að meðaltali 13,1 í grunnskólum en 4,8 í 

leikskólum. Þó að munurinn sé umtalsverður virðist hann ekki hafa áhrif á framkvæmd 

umhverfisstefnu í grunnskólum. Má geta sér þess til að það sé ef til vill vegna færnimarkmiða 

sem Aðalnámskrá setur fram og eru, skiljanlega, afar ólík milli skólastiga. Aðalnámskrá 

grunnskóla setur fram áfangamarkmið og lokamarkmið fyrir hvert af þremur stigum 

almennrar skólagöngu. Við lok fjórða námsárs eiga nemendur t.d. að þekkja nokkur hugtök í 

bragfræði, geta skrifað skýrt og læsilega og lesið sér til gagns og gamans. Þar sem hlutfall 

sérþarfanemenda er svo hátt eins og raun ber vitni leggja kennarar e.t.v. meira upp úr því að 

verja starfs- og skipulagsdögum sínum í að skipuleggja formlega kennslu til handa þeim sem 

eiga við námsörðugleika að stríða en þróun sérstakrar umhverfisstefnu. 

Þó að leikskólasvið hafi ekki farið varhluta af hagræðingu og skerðingu í rekstri virðist 

sem auðveldara sé fyrir leikskóla að viðhalda sérstakri umhverfisstefnu. Má leiða að því líkur 

að það sé vegna þess að fleiri starfsmenn séu um hvern nemanda og einingarnar séu almennt 

minni. Gerir það starfsmönnum kleift að hafa nánari samskipti sín á milli og vinna þannig að 

þróun og framkvæmd umhverfisstefnunnar þó að sérstakur undirbúningstími hafi minnkað 

eða fallið niður í einstaka tilfellum. Enn fremur gerir Aðalnámskrá leikskóla ekki kröfu um 

sérstök áfangamarkmið þar sem hann telst ekki skyldunám. Ætla megi að leikskólakennarar 

hafi því frjálsari hendur og meira svigrúm til að verja ákveðnu hlutfalli af tíma starfsdaganna í 

þróun sérstakrar umhverfisstefnu þó að vissulega þurfi þeir einnig að skipuleggja kennslu 

sérþarfanemenda rétt eins og grunnskólakennarar. Út frá þessu gefur auga leið að ef viðhalda 

á sérstakri umhverfisstefnu og gefa henni færi á að þróast með skólastarfinu sem slíku þarf að 

auka við svigrúmið sem verkefnisstjórar og aðrir hlutaðeigandi aðilar hafa, ekki síst í 

grunnskólum. Þannig má geta sér til ef nýráðningum starfsmanna í grunnskólum væru ekki 

settar skorður myndi það minnka álag á aðra kennara og þannig hafa áhrif á huga þeirra til 

nýjunga og þeirrar viðbótar sem felst í Grænfánaverkefninu.  
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7.2 Heimili og skóli 

 

Athyglisvert er að skoða niðurstöður könnunarinnar m.t.t. svara þátttakenda og 

samstarfs heimilis og skóla. Foreldrar og forráðamenn virðast vera almennt jákvæðari í garð 

leikskólanna og umhverfisstefnu þeirra miðað við grunnskólana. Þeir eru virkari þátttakendur, 

til dæmis í gegnum foreldraráð. Því má velta fyrir sér hvort þessi viðhorfamunur eigi rætur 

sínar að rekja til viðhorfa foreldra til títtnefndrar Aðalnámskrár og því hlutverki sem formleg 

skólaganga gegnir. Rétt rúmlega hundrað ár eru síðan fyrstu fræðslulög Íslands voru sett en þá 

var gert skylt að börn yrðu læs og eitthvað skrifandi. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan 

en það má velta því fyrir sér hvort að sú staðreynd að Ísland er ung þjóð í þessum skilningi 

skyldunámsins að viðhorf foreldra litist ennþá af því. Það sé í raun ekki hlutverk grunnskóla 

að vera með umhverfismennt heldur: 

 

„…rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir 

getu einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðssamfélagi“. 

Enn fremur: 

„Mennta þarf hinn almenna borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt 

valdhöfum eðlilegt aðhald, hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, 

fjölmiðum eða á öðrum sviðum“ (Aðalnámskrá, 2011:5).  

Þó að þetta geti verið viðhorf foreldra og forráðamanna til skyldunámsins og því hlutverki 

sem grunnskólinn gegnir má ekki gleyma því að Aðalnámskrá leggur mikla áherslu á fleiri 

atriði en lestur, skrift og reikning eins og áður fyrr. Hún leggur áherslu á að menntun sé 

ævilangt ferli og að skólarnir eigi að styðja við námshvöt nemenda og rækta vinnugleði þeirra 

með einum eða öðrum hætti. Þar sem þátttakendur úr grunnskólunum finna báðir fyrir því að 

það sé ekki hlutverk skólans að halda á lofti sérstakri umhverfisstefnu má velta upp þeirri 

spurningu hvort það sé ekki á ábyrgð stjórnvalda og ráðamanna hverju sinni að vekja 

samfélagið til vitundar um mikilvægi umhverfisins og sérstakri stefnu tileinkaðri henni. Það 

myndi eflaust minnka þrýsting á kennara sem finna fyrir neikvæðni og efla þá í starfi sínu sem 

vinna að þróun Grænfánaverkefnisins.  
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7.3 Viðhorf 

 

Aðalnámskrá hefur sjálfbærni sem einn af grunnþáttum sínum og hefur það verið markmið 

síðastliðinna ára að breyta samfélögum í átt að sjálfbærni á alþjóðlegum vettvangi. Gagnrýnin 

hugsun á eigin kjör og framtíðina þarf að koma til eigi samfélög manna að geta dafnað og 

eflst. Skortur á gagnrýnni hugsun, almennings sem og ráðamanna, og almennri upplýsingu 

getur haft áhrif á, og litað, viðhorf fólks til gamalgróinna gilda og stofnana, svo sem 

skólakerfisins. Enn fremur ber að varast að þjónusta þægindi því þá er umhverfinu og 

samfélaginu hætta búin. Með þægindum er ekki hugsað til framtíðar heldur einungis um 

daginn í dag og líðandi stund. Ekki er litið til komandi kynslóðar og síst af öllu felst 

sjálfbærni í þægindum, í þessum skilningi. 

Niðurstöður könnunarinnar benda eindregið til þess að skortur á fræðslu fyrir 

almenning og almennri stefnumótun stjórnvalda hvað umhverfismál heimilanna snertir sé 

ábótavant. Ef menntun til sjálfbærni á að verða að einum af grunnstoðum haldbærrar 

menntunar í nútíma þjóðfélagi þarf að koma því til leiðar að hún nýtist einstaklingnum í 

framtíðinni jafnt sem stoðirnar læsi, lýðræði, mannréttindi og heilbrigði. Menntun er ævilangt 

ferli og er því nærtækt að þróun Grænfánaverkefnisins og sú umhverfisstefna sem hún stendur 

fyrir einskorðist ekki við þá klukkutíma dagsins og daga ársins sem er skólatími.  
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1 Menntun til sjálfbærni í ljósi siðfræði 

Menntun til sjálfbærni er margskilgreint hugtak sem hefur verið innleitt í Aðalnámskrá. 

Samkvæmt vinnu GETU – hópsins, þar sem menntun til sjálfbærni var til rannsóknar, vantar 

hins vegar skýrar áherslur í núgildandi námskrám leik- og grunnskóla. Heildarsýn til námsins 

og kennslunnar er nauðsynleg, þ.e. sjálfbær þróun þarf að vera gerð að viðmiði á mörgum 

námssviðum ef árangur á að nást sem skapar slíka heildarsýn. Enn fremur hafa nýjar áherslur 

sem felast í menntun til sjálfbærni áhrif bæði á inntak kennaramenntunar og aðferðir. 

Brautskráður kennari þarf meðal annars að hafa þekkingu á hnattrænum áhrifum loftslags, 

náttúru og umhverfi, lýðræði, mannréttindum og réttlæti. Hann þarf líka að búa yfir aðferðum 

til að virkja nemendur til lýðræðislegrar þátttöku og hann þarf að vera fær um að þróa 

skólastarf í samstarfi við aðra (Kennaramenntun í deiglu, 2010.).  

 Í ljósi þessa tel ég að gefa verði kennurum tækifæri til að efla færni sína í takt við 

nýjar áherslur. Kennarar þurfa að hafa traustan grunn í öllum þeim efnisþáttum er felast í 

menntun til sjálfbærni ef þeir eiga að geta miðlað þekkingunni til nemenda sinna. Tel ég því 

að kennslufræðileg nálgun siðfræðinnar geti vel þjónað markmiðum menntunar til sjálfbærni 

en fyrst og fremst verði að gera hana að viðmiði í kennaramenntun ef vel á að takast til í leik- 

og grunnskólum.  

Hér á eftir mun ég færa rök fyrir því hvernig aðferðir siðfræðinnar geti þjónað tilgangi 

menntunar til sjálfbærni og hvernig þær aðferðir geti stutt við allar áherslur í kennslu. Ég mun 

fjalla um hvernig kennsla í anda siðfræði geti eflt færni barna og unglinga til ábyrgðar á 

gjörðum sínum gagnvart umhverfinu, hvernig hún getur aðstoðað við að leysa ýmis 

ágreiningsefni, og hvernig best sé fyrir kennara að skapa það undirlag sem nauðsynlegt er. 

Máli mínu til stuðnings mun ég greina frá skrifum Aristótelesar um dygðasiðfræði og 

hvernig hann skilgreinir siðvitið sem stjórnar mannlegum gjörðum, hvernig efling þess gerir 

okkur betur í stakk búin til að bera ábyrgð á gjörðum okkar gagnvart sjálfum okkur, samfélagi 

og umhverfi. Enn fremur hvernig samræður í anda Sókratesar geti stutt við aðrar 

kennsluaðferðir og þær áherslur sem eru til umfjöllunar hverju sinni.  

Ég mun einnig greina frá hugmyndum Mörthu Nussbaum um barnið sem 

heimsborgara í þeim skilning að það sé hluti af samfélagi manna, heimsborgara sem þarf að 

vera fær um að sýna öðrum virðingu og umhyggju. Í því felst ekki einungis virðing fyrir því 

mannlega heldur einnig virðingu fyrir vistkerfinu sem við búum í, það er í raun grundvöllur 

afkomu okkar. Afstaða mannfólksins til dýraríkisins skiptir einnig miklu en ég mun hins 

vegar ekki fjalla sérstaklega um það hér. Hennar kenningum til stuðnings mun ég færa rök 
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fyrir því hvernig umhyggjusiðfræði í anda Nel Noddings eigi vel heima í skólastarfi, jafnt í 

þeirri umhyggju sem kennari sínir nemendum sínum sem og þeirri umhyggju sem hann kennir 

þeim að veita því sem í kringum okkur er.  

Að lokum mun ég fjalla um hvernig ég tel að tækifæri kennara til að efla færni sína á 

þessu sviði verði að efla. Hvernig þeir verða að hafa möguleika á símenntun í 

kennslufræðilegum nálgunum er snerta menntun til sjálfbærrar þróunar auk þess hvernig 

kennaramenntun verður að taka mið af breyttum áherslum og markmiðum Aðalnámskrár. 
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2 Siðfræði í sjálfbærnimenntun 
 

2.1 Siðfræðikennsla sem efling siðvits  
 

Ljóst er að menntun til sjálfbærni og merking hugtaksins er marglaga og að áherslurnar eru 

mismunandi eftir því hver nálgunin er. Samkvæmt menningarmálastofnun Sameinuðu 

þjóðanna, UNESCO, er grunnhugsunin sú að efla færni barna og unglinga til ábyrgðar á 

umhverfinu og þeirra eigin gjörðum gagnvart náttúrunni. Enn fremur að efla færni þeirra til að 

hugsa sjálfstætt, taka rökstuddar ákvarðanir um ýmis ágreiningsefni sem upp geta komið sem 

og taka ýmsar ákvarðanir sem snerta þau sjálf (UNESCO, e.d.). Þar sem lykilhugtök í 

Aðalnámskrá eru þekking, færni og leikni, verkleg sem og vitsmunaleg er ljóst að menntun til 

sjálfbærni getur ekki verið staðreyndaþekking. Henni er betur lýst sem þekkingu sem felst í 

ábyrgðatilfinningu, virðingu, víðsýni sem og getu til að sjá sig sem hluta af stærra samfélagi 

(Aðalnámskrá, 2011:37). Mikilvægt er því að þær áherslur sem felast í menntun til sjálfbærni 

séu þjálfun í lífstíl og hugsun svo að barnið átti sig á að það megi yfirfæra á samfélagið í heild 

og aðstæður sem upp geta komið síðar á lífsleiðinni.  

 Einn hornsteinn siðfræðikennslu er efling siðvits. Það má segja að viðleitnin til að örva 

og þjálfa siðvitið sé upphafsreitur og kjarni kennslu í siðfræði. Í Siðfræði Níkomakkosar 

leggur Aristóteles áherslu á að miklu, og reyndar öllu máli, skiptir hverju við venjumst frá 

blautu barnsbeini. En siðræn dygð verður til af siðvenju með því að breyta á viðeigandi hátt 

(Aristóteles, 2011:251-254). Með siðvenju sem okkur hefur verið tamin ræktum við eiginverk 

okkar vel, en eiginverk mannsins felst í því að beita skynsemi sinni því manninum er gefinn 

hæfileikinn til að hugsa og dygð mannsins felst í að haga sér eins og skynsamlegt vit mælir 

fyrir. Ef siðvenjan er vel upp alin öðlumst við góða siðferðiskennd sem felur í sér skilning og 

tilfinningu fyrir því hvað er rétt og hvað er rangt (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008:39). Góð 

siðvenja getur því falist í réttri breytni gagnvart umhverfinu og hvernig einstaklingurinn lærir 

að bera ábyrgð á því. Þannig birtast áherslur sjálfbærnimenntunar í Aðalnámskrá. 

Aristóteles lagði grunn að hugmyndum menningar okkar um siðvit og þjálfun þess. 

Samkvæmt hugmyndum hans um manninn stjórnar skynsemi siðlegri breytni einstaklingsins. 

Siðleg athöfn er til samræmis við skynsemi og ósiðleg andstæð henni. Þann hluta 

skynseminnar sem lýtur að siðlegri breytni kalla Aristóteles siðvit eða hyggindi (gr. φρόνησις). 

Siðvitið elur auk þess upp hvatir okkar og að þeim tömdum eru hyggindin í góðu ástandi, við 

getum verið dygðug. (Aristóteles, 2011:251-252). Aristóteles skilgreinir ennfremur siðvitið 
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sem dygð sem felst í færni einstaklinga, má líta svo á að í því felist geta til að meta lífsgildi 

með hliðsjón af siðferðilegum viðmiðum (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999:82).  

Lífsgildi sem við tileinkum okkur geta meðal annars falið í sér virðingu fyrir lífi, 

mannlegu sem og öðru, jafnræði fólks og réttlæti. Siðvitið felst í færni einstaklinga til að 

breyta til samræmis við slík gildi og meta hvernig það varði þá sjálfa, umhverfið og 

samfélagið. Skilgreining Aristótelesar á hlutverki siðvitsins gerir það ljóst að efling þess ætti 

að vera mikilvægur hornsteinn siðfræðikennslu, en það felur í sér kröfu um að gera nemendur 

næma fyrir siðferðilegum álitamálum, þjálfa þá í yfirvegun og samræðum um siðferðileg 

álitamál. 

Sigríður Þorgeirsdóttir (1999) hefur greint frá tveimur ríkjandi tilhneigingum þegar 

tekist er á um siðfræðikennslu í skólum, lífsgildastefnunni og sjálfræðisstefnunni. Sú 

fyrrnefnda hefur það hlutverk að kenna börnum ákveðin lífsgildi en sú síðarnefnda miðar að 

því að efla sjálfræði þeirra, þ.e. færni þeirra til að hugsa sjálfstætt og láta ekki bara leiðast af 

því sem aðrir segja eða hafa fyrir þeim (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999:75). Færir Sigríður fyrir 

því rök að efling siðferðilegs sjálfræðis skipti meira máli að því leyti sem hún er forsenda 

færni til að geta vegið og metið mismunandi lífsgildi. Efling siðferðilegs sjálfræðis felur því 

einkum í sér þjálfun í gagnrýninni hugsun. 

Í lífsgildastefnunni er stefnt að miðlun ákveðinna gilda í gegnum kennsluna sem eru 

leiðarvísir einstaklinga, hópa og samfélaga. Lífsgildi geta ýmist verið staðbundin, 

aðstæðubundin, menningarbundin eða algild, þ.e. þau geta haft það víða skírskotun að þau 

geta gilt fyrir alla og alls staðar, en það getur t.d. átt við almenn mannréttindi. Kennari verður 

að gæta þess að einblína ekki um of á sínar eigin skoðanir heldur hvetja til gagnrýninnar 

hugsunar. Þau gildi sem við tileinkum okkur eru grunnur skoðana okkar. Þau eru grunnur 

afstöðu okkar til lífsins, afstöðu sem við tökum til manna og málefna, hvað sé verðugast að 

stefna að í lífinu til heilla fyrir einstaklinginn og samfélagið. Þessi gildi eru því grunnur 

siðferðislega viðhorfa okkar og leiðarljós að því að verða betri mannverur (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2008:37). Megin galli lífsgildastefnunnar, ef hún er ráðandi viðmið 

siðferðiskennslu, er að hún tekur ekki nægilegt tillit til einstaklingsins sem hugsandi veru 

heldur felur í sér of beina miðlun lífsgilda án nægilegrar ígrundunar af hálfu nemandans.  

 Samkvæmt Sigríði Þorgeirsdóttur (1999) er sjálfræðisstefnan hins vegar vel til þess 

fallin að þjálfa nemendur í að taka gagnrýna, sjálfstæða og vel ígrundaða afstöðu til þeirra 

álitaefna og lífsgilda sem fjallað er um hverju sinni í kennslunni. Sjálfræðisstefnan leggur 

áherslu á að markmið siðfræðikennslu sé efling siðvits. Telur hún að þessum markmiðum 
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siðfræðikennslunnar verði best náð með virkum samræðum um siðferðileg ágreiningsefni þar 

sem skoðanir kennarans eru jafngildar skoðunum nemenda og álitaefni eru rökrædd frá 

ýmsum sjónarhornum. Hæfni einstaklinga til að hugleiða með sjálfum sér réttmæti 

siðferðilegra gilda í stað þess að beygja sig undir gildismat annarra er því kjarni siðferðislegs 

sjálfræðis (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999:75- 82). Sjálfræðisstefnan felur því óhjákvæmilega í 

sér frelsi einstaklinga til að taka eigin ákvarðanir er varða eigið líf og eigin lífsgildi. Hann á 

geta metið áhrif ákvarðana sinna og hvernig þær geta mótað líf hans og umhverfi. Hlutverk 

kennarans í þjálfuninni er hægt að líkja við stoðir sem fjarlægðar eru smátt og smátt eftir því 

sem byggingin verður sterkari og hærri.  

2.2 Siðfræðilegar samræður í skólastofunni 
 

Viðmælendur mínir í þessu verkefni töldu allir að mikilvægt væri í öllu skólastarfi að 

nemendur fyndu fyrir því að rödd þeirra heyrðist og að þeir gætu upplifað það að þeir gætu 

skilað einhverju til samfélagsins, hvort sem það væri í orði eða verki. Þannig fyndu þeir að 

þakklæti og að virðing væri borin fyrir verkum þeirra. Ljóst er því að skólastarf og kennsla 

ætti að virða nemendur sem hugsandi verur og forðast það að gera lítið úr getu þeirra til að 

vega og meta rök ágreiningsefna sem fjallað er um hverju sinni. Hreinn Pálsson bendir 

ennfremur á að heimspekileg samræða sem tekur á ýmsum siðferðilegum álitaefnum eflir 

dygð nemenda, fræðir þau og eykur víðsýni. Ef ekki næst einróma niðurstaða er 

þrautalendingin sú að nemendur sýna dygðina umburðarlyndi í verki gagnvart ólíkum 

skoðunum og hugmyndum (Hreinn Pálsson, 1999:16-18).  

Hér áréttar Hreinn þá skoðun að siðfræðikennsla felist í því að gera sér grein fyrir 

eigin gildum og vera fær um að taka gagnrýni á þau. Auk þess er nauðsynlegt að virða 

gildismat sem er frábrugðið gildismati annarra svo lengi sem færð eru haldbær rök fyrir því. 

Umburðarlyndi felst einmitt í því að umbera ekki bara einhverja skoðun heldur leitast við að 

skilja hana án þess að vera sammála henni. 

 Efni rökræðna um lífsgildi geta verið ýmis samfélagsmál sem standa nemendum nærri, 

pólítísk deilumál eða umhverfismál. Sigríður Þorgeirsdóttir (1999) bendir jafnframt á að í 

siðfræðikennslu sé þessi samræðuaðferð sem kennd er við Sókrates ákjósanleg þar sem hún 

byggist á gagnrýninni athugun þeirra raka sem liggja að baki ákveðnum skoðunum og 

viðhorfum.  

 Í ljósi hæfniviðmiða má segja að efling siðvits eins og henni hefur verið lýst felist í 

þrennu: að öðlast þekkingu á gildum með því að kynna sér röksemdir fyrir þeim, að öðlast 
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færni til að hugsa sjálfstætt án þess að láta hugsa fyrir sig og að temja sér, í skilningi 

Aristótelesar, að breyta af dygð og með hyggindum sem felur í sér að gera sér dygðugrar 

breytni að leiðarljósi. 

 Siðfræðikennsla felst því ekki í innrætingu reglna sem nemendur eiga svo að beita 

þegar þeir standa frammi fyrir siðferðisvanda. Kennarar ættu að forðast forsjárhyggju í 

þessum efnum, þ.e. beinni innrætingu „réttra“ hugmynda sem eru þeim sjálfum og 

samfélaginu að skapi (Hreinn Pálsson, 1999:17). Kennarar standa samt sem áður fyrir þeim 

vanda að börn þurfa að læra að hlýða reglum, en eins og Sigríður Þorgeirsdóttir (1999) bendir 

á er reginmunur á tómri reglufylgni og sjálfráðum dómum sem byggðir eru á siðgæðisþroska 

hvers einstaklings fyrir sig (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999:82). Gerir þetta kröfu til kennarans 

um að hann sýni sveigjanleika og hæfni til að aðlaga námsefnið að aldri og mismunandi 

stigum siðgæðisþroska nemenda og getu þeirra til þátttöku í misþungum verkefnum. 

 

2.3 Siðgæðisþroski barna 
 

Kennarar geta notast við kenningar þroskasálfræðinga þegar þeir vega og meta hvernig 

nálgast skuli mismunandi aldurshópa skólabarna. Lawrence Kohlberg sýndi fram á, í 

kenningu sinni um feril siðgæðisþroska barna og unglinga, hvernig siðgæðishugsun þeirra og 

réttlætisvitund mótast af samverkandi tengslum umhverfis og hugsunar einstaklinga (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 1999:83). Taldi hann að réttlætisvitund byggi með hverjum manni og væri 

óháð menningu eða þjóðfélagi. Réttlæti væri því fólgið í því að réttindum og skyldum væri 

skipt lýðræðislega, með jafnrétti og gagnvæmri virðingu fyrir hverjum manni að leiðarljósi. 

Ef einstaklingar ímynda sér að þeir eigi sjálfir á hættu að vera í tilteknum aðstæðum þar sem 

þeir gætu verið varnarlausir væru þeir því líklegri til að komast að réttlátri niðurstöðu um 

lausn mála (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008:100). 

 Á grundvelli rannsókna sinna á siðgæðisþroska barna og unglinga skiptir Kohlberg 

siðgæðisþroska einstaklinga í þrjú þrep og eru tvö skeið innan hvers þreps. Frá fæðingu til níu 

ára aldurs er barnið á forstigi hefðbundins siðgæðismats (e. pre-conventional morality) þar 

sem siðgæðisvitund þess stýrist af viðbrögðum umhverfisins. Hvers kyns styrkingar, bæði 

jákvæðar og neikvæðar, geta því haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir siðgæðisvitund barnsins og 

siðgæði þess í garð annarra er háð persónulegum ávinningi (Power, 1989:8).  

Á aldrinum níu til nítján ára eru börn á stigi hins hefðbundna siðgæðismats (e. 

conventional morality). Á þessu skeiði innhverfast siðareglur og siðgæði þeirra felst í að 
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þóknast öðrum eða hegða sér í samræmi við þær reglur og hefðir sem umhverfið býður upp á. 

Að vera góður og fá hrós fyrir er hið endanlega markmið. Þegar barnið eldist fer það að líta til 

samfélagsins og þeirra reglna sem gilda innan félagskerfisins. Það gengst inn á það að 

grundvallarhugmynd siðgæðis mótast af samfélagsheildinni. Barnið lærir að setja sig í spor 

annarra og taka mið af sjónarhorni samfélagsins. Það gerir sér því grein fyrir að til að vera 

góður og gegn samfélagsþegn þarf að hlýða lögum og almennum siðareglum. Siðgæðisreglur 

eru æðri einstaklingnum (Power, 1989:8-9).  

Þegar á þriðja stigið er komið, sem gerist oft þegar unglingar verða nítján ára og eldri, 

dæmir unglingurinn eða hinn fullorðni einstaklingur um rétt eða rangt út frá eigin samvisku. 

Rökhyggjunni er beitt og ekki þarf að fylgja lagabókstafnum í hvert sinn er einstaklingurinn 

velkist í vafa um hvað skuli gera. Algild siðalögmál (e. post-conventional morality) einkenna 

efsta þrep skiptingu Kohlbergs. Hinn fullorðni mótar sér, að vandlega athuguðu máli, 

endanleg og algild siðalögmál sem hann breytir eftir (Power, 1989:9). Það ber hins vegar að 

hafa í huga að einstaklingar eru eins misjafnir og þeir eru margir. Ekki færast allir milli stiga á 

sama tíma og í raun komast sumir aldrei á þriðja þrepið. 

Í ljósi þessa felst siðfræðikennsla yngri barna helst í því að kenna þeim hvað er rétt og 

rangt, en ekki í formi innrætingar heldur samræðu. Fordæmi og siðvenja kennara skiptir því 

miklu máli. Carol Gilligan var samstarfskona Lawrence Kohlberg og stundaði hún einnig 

rannsóknir á siðgæðisþroska. Benti hún á víddir sem vantar í kenningar hans. Í skrifum Blum 

(1988) um hugmyndir Gilligan kemur fram að efla þurfi færni barna til að setja sig í spor 

annarra og sýna samhyggð, en kenning Kohlbergs hefur verið talin vanrækja þessa þætti 

siðgæðisþroskans. Auk þess er mikilvægt fyrir kennara að höfða til tilfinninga nemenda, 

samgleðjast þeim þegar þeim gengur vel og vera þátttakendur í námi þeirra.  Efling siðvits 

felst þess vegna ekki einungis í eflingu rökvits heldur einnig í eflingu tilfinningavits (Blum, 

1988:474-475). Er umhyggja og virðing því í raun kjarni siðgæðis en ég mun hér síðar víkja 

að því hversu miklivægur þáttur umhyggjunnar er í menntun til sjálfbærni. Rækta þarf 

umhyggju nemenda fyrir öðrum, eigin umhverfi, samfélaginu, náttúrunni, dýrum og 

veröldinni allri. 
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2.3.1 Kennarinn sem leiðbeinandi 

 

Nemandi Kohlbergs og samstarfsmaður, Moshe Blatt (1975) sýndi fram á hvernig hægt væri 

að efla siðgæðisþroska barna í kennslu og hvaða þættir þyrftu nauðsynlega að vera til staðar ef 

markmið kennslunnar ætti að vera efling siðvits og siðferðis. Ennfremur sýndi hann fram á að 

hægt væri að örva siðgæðisþroskann. Samkvæmt honum felst siðgæðisþroskinn síður en svo í 

því að læra „réttu og röngu“ svörin við þeim viðfangsefnum sem kennslan beinist að. Börn og 

unglingar hafa tækifæri til að þroskast þegar þau takast á við raunveruleg vandamál þar sem 

þau þurfa að beita eigin siðferðilegum röksemdafærslum, setja sig í spor annarra og takast á 

við hugsun sem stundum getur virst ruglingslega og þeim ofviða (Power, 1989:12).  

Í ljósi þessa er hlutverk kennarans tvíþætt. Hann er leiðbeinandi sem byggir upp 

námsefnið á þann hátt að það eflir færni nemandans til að beita eigin rökhugsun, til dæmis 

með því að ræða við nemendur sína um siðferðilegar spurningar og vandamál. Hann leitast 

við að hjálpa nemendum sínum að koma auga á mismunandi sjónarmið og í samvinnu við þá 

leiðir hann þá að lausn vandans er þau glíma við hverju sinni. Um leið reynir hann að taka 

mið af aldri nemenda sinna og bera skynbragð á þroskastig þeirra en sem stoðgrind losar 

kennarinn takið smátt og smátt svo að nemendur geti beitt eigin færni í siðfræðilegum 

rökræðum enn frekar.  

Með þessum hætti hefur kennarinn tækifæri til að dýpka hugsunarform barna og hafa 

áhrif á hæfni þeirra til að leysa siðferðileg úrlausnarefni. Hann höfðar í samræðum ekki 

einungis til nemenda sem vitsmunavera heldur einnig sem tilfinningavera. Hann er fær um að 

hjálpa nemendum sínum að taka tilfinningalega afstöðu og færa hana í orð eða verk, t.d. þegar 

þeir finna fyrir samkennd geta þeir útskýrt tilfinningu sína, af hverju þeir finna fyrir henni og 

gagnvart hverjum eða hverju. Þannig má segja að skilningur kennarans á þroska nemenda 

sinna sé grundvöllur þess að hann geti veitt þeim viðeigandi áreiti og hjálpað þeim að vega og 

meta siðferðileg vandamál (Sigríður Þorgeirsdóttir,1999:84). 

Þannig læri nemendur ekki einungis að bera virðingu fyrir skoðunum annarra heldur 

einnig að sýna ábyrgð. Í virkum samræðum um siðferðileg álitaefni geta þátttakendur lagt 

skoðanir sínar á vogarskálarnar og uppbyggingin gerir ráð fyrir því að tillit þarf að taka til 

sjónarhorns allra. (Margrét Jensína Þorvaldsdóttir, 2010:186).  
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3 Umhyggjusiðfræði og menntun til sjálfbærni  
 

Þar sem rökræður og samræður af sókratísku tagi snúast ekki um að hafa rétt fyrir sér heldur 

að velta fyrir sér haldbærustu rökunum má velta fyrir sér hver sé besta nálgunin þegar 

umhyggja fyrir sjálfum sér, umhverfinu og samfélagi er til umræðu. Í hugtakinu „menntun til 

sjálfbærni“ felast sömu markmið og koma fram í Aðalnámskrá um umhyggju og kærleika 

(Aðalnámskrá, 2011:19). Mikilvægt er að kenna börnum að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

láta sér þykja vænt um eigin kosti. Hins vegar liggja áherslurnar ekki einungis þar heldur í 

öllu umhverfinu. Virðing fyrir eigin lífi sem og annarra er heiminn byggja, dýra og mannvera, 

umhyggja fyrir sjálfum sér, samborgurum og vistkerfinu auk kærleika og samkenndar eru því 

nauðsynlegir þættir í siðfræðikennslu. Efling þessara þátta eru markmið þess er felast í að gera 

nemandann færan um þátttöku í þjófélaginu og hvernig hann getur verið virkur borgari sem að 

endingu er fær um að taka ábyrgð á eigin gjörðum gagnvart sjálfum sér eða umhverfinu 

 

3.1 Umhyggja sem grunngildi 
 

Aðalnámskrá leggur áherslu á kennslu grundvallargilda sem eru algildiskræf, þ.e. gildi sem 

ættu að geta verið samþykkt af öllum og alls staðar. Þetta á við grundvallargildi er snerta 

virðingu fyrir lífi og jafngildi fólks,  ábyrgðarkennd á eigin gjörðum og réttmæti skoðana allra 

(Aðalnámskrá, 2011:18-20). Lögð er áhersla á að grundvallargildi séu höfð að leiðarljósi í 

öllu skólastarfi.  

Umhyggja er dæmi um grundvallargildi sem allir verða að tileinka sér. Aðalnámskrá 

leggur áherslu á umhyggju í verki og er hún nefnd samtímis og menntun til sjálfbærni 

(Aðalnámskrá, 2011:37-38). Markmiðið er að nemendur læri að bera virðingu og umhyggju 

fyrir umhverfinu, samfélaginu og sjálfum sér. Nemandinn læri að vera einstaklingur í 

samfélagi við aðra, að hann sé fær um að yfirfæra hugsun sína á hag annarra og umhverfisins. 

Hluti þessa er auk þess að einstaklingurinn sé fær um að búa í sátt og samlyndi við náttúru og 

vistkerfi. Hann beri hag lífkerfisins fyrir brjósti og geti sýnt það í verki (McDonald, 2008).  
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3.2 Umhyggja í skólasamfélaginu 
 

Menntaheimspekingurinn Nel Noddings hefur í skrifum sínum nálgast hugtakið „umhyggju“ 

út frá því sem hún telur að sé sammannleg reynsla, þ.e. að þiggja og veita umhyggju. Hún 

greinir milli náttúrulegrar umhyggju, líkt og þeirri er við sýnum okkar nánustu, og 

siðferðilegrar umhyggju þegar einstaklingurinn er skyldugur til að bregðast við jafnvel þótt 

hann vilji það ekki. Telur hún kennara og annað fagfólk sýna siðferðilega umhyggju í starfi og 

að slík umhyggja feli ekki í sér beina kennslu heldur frekar eflingu á tengslamyndun kennara 

við nemendur sína (Noddings, 2002:14-16). 

Umhyggjukenning Noddings greinir milli þess að bera umhyggju fyrir einhverju og að 

sýna öðrum umhyggju. Umhyggja fyrir einhverju er forsenda þess að við getum látið okkur 

varða og sýnt öðrum umhyggju í verki, en það telur hún styrkja og efla mannleg tengsl. 

Fullyrðir Noddings að ef umhyggju af þessi tagi skorti í skóla þá fari engin menntun fram 

innan þeirra. Þar að auki leggur hún mikla áherslu á samfellu í námi barna og að margskipt og 

niðurnjörvuð stundaskrá letji fremur kennara en hvetji þá í viðleitni sinni til að sýna 

nemendum sínum umhyggju. Bendir hún á að sérstök faggreinakennsla þar sem kennarar hitti 

nemendur sína e.t.v. aðeins einu sinni í viku vegi þungt hvað varðar viðleitni kennara til að 

láta sig varða. (Noddings, 2002:27). Hins vegar er vert að benda á að umhyggja í skólastarfi 

merki ekki að kennaranum þurfi að þykja vænt um persónuna. Felur umhyggja í sér öryggi og 

traust og að nemendur, sérstaklega þeir sem eru að stíga sín fyrstu skref í þann stóra og nýja 

heim sem skólinn er, finni fyrir því að þeir geti leitað til kennara síns. Bendir Sigrún 

Aðalbjarnadóttir á að umhyggja og virðing séu gildi sem eru samofin kennarastarfinu, hver 

manneskja eigi rétt á að henni sé sýnd umhyggja og virðing (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 

2007:79) 

Noddings fjallar einnig um umhyggju sem felur annars vegar í sér skyldur, tengsl og 

samkennd og hins vegar vilja, hvöt og áhuga til að skilja aðra og veita þeim umhyggju. Hefur 

hún bent á að allir hafa þörf fyrir þá tilfinningu að hann sé hluti af samfélagi manna. Að 

maður finni fyrir viðurkenningu og skilningi. Hins vegar bendir hún einnig á að ekki allir nái 

að þróa með sér þann hæfileika sem felst í því að sýna öðrum umhyggju í þessum skilningi og 

er því mikilvægt fyrir kennara að þeir aðstoði nemendur sína að þroska þessa hæfileika 

(Noddings, 1984:75-76). Má þar af leiðandi geta sér til að umhyggja fyrir öðrum sé einnig 

forsenda þess að börn og unglingar láti sig umhverfið og lífkerfið varða.  

Fyrirmyndir er einn mikilvægasti þátturinn í siðfræði menntunar og er kennarinn 

nauðsynleg fyrirmynd. Á þetta sérstaklega við þegar umhverfismál ber á góma og hvernig 



50 
 

kennslu, sérstaklega yngri barna, ber að hátta. Samtöl þurfa einnig að vera opin þar sem allir 

aðilar eru virkir og er mikilvægt að kennarar veiti nemendum sínum endurgjöf og sýni hversu 

mikilvæg umhyggja gagnvart öðrum er. Staðfesting felur í sér samþykkt á ákveðinni hegðun 

nemenda og eflir sterku hliðar þeirra. Því þarf kennari að þekkja nemendur sína vel og 

mikilvægt er að traust þeirra á milli sé til staðar. Börn eiga að fá tækifæri til að vinna með 

ólíkum einstaklingum og við ólíkar aðstæður til að vekja hjá þeim skilning á fjölbreytileika 

samfélagsins og vistkerfinu sem við búum í (Elva Önundardóttir, Gunnur Árnadóttir og 

Sigríður Sturludóttir, 2006).  

Samkvæmt Noddings felst umhyggja í skólastarfi einnig í þeim tækifærum sem 

kennarar þurfa að fá til að ræða hver við annan um eigin fagvitund og þróun starfs þeirra. Þeir 

þurfi að geta boðið hver öðrum siðferðislegan stuðning, handleiðslu og trausta vináttu. 

Noddings heldur því fram að kennarahlutverkið sé ekki ólíkt hlutverki foreldra sem ala upp 

stóra fjölskyldu (Elva Önundardóttir o.fl., 2006).  
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4 Lýðræði og kjarni mennskunnar 
 

4.1 Mennskan 

 

Cultivating humanity, að rækta kjarna mennskunnar, er umfjöllunarefni Mörthu Nussbaum í 

samnefndu riti (1997). Í skrifum sínum leggur hún áherslu á að manneðli okkar og kjarni þess 

er felst í því að vera einstaklingar sé færni okkar til að bera virðingu fyrir öðrum og sýna 

skilning og þolinmæði í samskiptum okkar við aðra. Er þetta ævilangt ferli sem hefst við 

fæðingu. Því er mikilvægt, að sögn Nussbaum, að lögð sé rækt við umhyggju, ábyrgðarkennd 

og kærleika í skólastarfi, það sé lykilatriði réttláts þjóðfélags. Séu þetta áherslurnar í kennslu 

fylgi því frelsi fyrir einstaklinginn. Hann öðlast færni til að líta á sig sem hluta af heild í 

samfélagi manna og dýra (Nussbaum, 1997:66-67). 

 

4.2 Barnið sem heimsborgari 
 

Í ritinu Cultivating humanity (1997) fjallar Martha Nussbaum um markmið menntunar og 

hvernig hún eigi fyrst og fremst að rækta kjarna mennskunnar, þ.e. siðferðisins og færni okkar 

til að breyta rétt eða rangt. Í skrifum hennar kemur fram að efling mennskunnar felist helst í 

þremur færniþáttum. Nemandinn þarf í fyrsta lagi að geta verið fær um gagnrýna hugsun og 

geti beitt henni á sjálfan sig og eigin menningu og hefðir, hann þarf að geta séð sjálfan sig 

sem mannveru sem er tengd órjúfanlegum böndum við aðrar manneskjur, þar af leiðir að hann 

þarf að geta borið væntumþykju og umhyggju fyrir öðrum. Í þriðja lagi er ímyndunarafl 

nemandans mikilvægur þáttur og hvernig efling þess getur haft áhrif á skynsemi. Að 

einstaklingurinn geti lifað í sátt og samlyndi við aðra, verið þátttakandi í félagslegum 

samskiptum og geti sett sig í spor annarra (Nussbaum, 1997:66-68).  

Þegar þessum færniþáttum og í raun markmiðum menntunar er náð, samkvæmt 

Nussbaum, er barnið orðið að heimsborgara í þeim skilningi að það getur tengst umhverfinu 

og öðrum mannverum. Hugmyndin felur í sér sjálfskoðun einstaklingsins og hvernig 

færniþættirnir eru í raun órofa heild, hann er maður meðal manna, dýra og vistkerfisins. Hann 

er heimsborgari í þeim skilningi að hann er hluti af samfélagi manna en ekki einstakur og 

hefur öðlast færni til að sýna vináttu og réttlæti gagnvart öðrum er heiminn byggja. (Kristín 

Dýrfjörð, 2006).  
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Samkvæmt þessum hugmyndum Nussbaum er efling víðsýni eitt af því sem menntun 

barna á 21. öldinni hvarfast um. Ef þeim er gert fært að víkka sjóndeildarhring sinn eru þau 

betur í stakk búin til að sýna umhyggju og ábyrgðarkennd sem og kærleika. Ekki einungis til 

samnemenda sinna og nærsamfélagsins heldur einnig til umhverfisins í heild (Worsfold, 

2000:7). 

 

4.2.1 Heimsborgari, náttúra og umhverfi 

 

Hugmyndir Nussbaum falla vel að kennslu sem felur í sér umhverfisvernd og hvernig við 

viljum að einstaklingar verði færir um að yfirfæra hugsun sína á umhverfið í heild. 

Heimsborgarinn á að geta tengst öðrum menningarheimum og gert sér grein fyrir ólíkum 

gildum og hefðum. En hann á einnig að geta borið ábyrgð á því hvernig hann sjálfur vill koma 

fram við umhverfið og hvernig hægt er að taka lítil skref í átt að stærri breytingum. 

Kennarastarfið er þess eðlis að daglega standa kennarar frammi fyrir ýmsum ögrandi 

viðfangsefnum sem snerta meðal annars siðferðilegar spurningar og málefni sem tengjast 

umhverfismálum. Í skólanum skapa þeir siðrænt andrúmsloft með því hvernig þeir takast á 

við efnin og svara spurningum sem upp koma (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008:145). 

Kennarar komast enn fremur ekki hjá því að taka afstöðu til ýmissa ágreiningsefna 

sem upp geta komið. Með skrifum Nussbaum um skólabarnið sem heimsborgara geta 

kennarar skapað aðstæður sem hvetja nemendur til gagnrýnnar hugsunar og þannig eflt færni 

þeirra til ýmissa málefna sem snerta meðal annars umhverfismál. Auk þess verða nemendur 

að tileinka sér sjálfsvirðingu og geta kennarar stuðlað að því með opnum samræðum þar sem 

skoðanir allra eru jafnhátt metnar. Kennsla verður að endurspegla siðrænar dygðir sem felast 

meðal annars í umburðarlyndi, umhyggju, ábyrgðarkennd og virðingu fyrir umhverfinu og 

öðrum mannverum. Markmið kennslunnar ætti alltaf að vera það að nemendur gera sér grein 

fyrir að dygðirnar séu þess virði að sækjast eftir (Worsford, 2000:9). 

 Með eflingu ábyrgðarkenndar og umburðarlyndis verða nemendur öflugri 

siðferðisverur að dómi Nussbaum. Þeir öðlast færni til að yfirfæra viðhorf og tilfinningar sínar 

á náttúru og umhverfi, þeir geta sett sig í spor hennar og lært að bera ábyrgð á gjörðum sínum 

gagnvart henni. Á þennan hátt öðlast þeir einnig sjálfsþekkingu sem getur nýst þeim til 

skynsamlegar nýtingar á náttúrunni á sjálfbæran hátt. Með þessari nálgun eru áherslur 

Grænfánaverkefnisins í skólastarfi og áherslur Aðalnámskrár á menntun til sjálfbærni vel 

sýnilegar í skólasamfélaginu.  
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4.3 Siðfræðikennsla og lýðræði 
 

Eitt einkenna lýðræðissamfélaga er talið vera að þar beri fólk sameiginlega ábyrgð hvert á 

öðru. Enn fremur hefur sú skoðun verið að ryðja sér til rúms síðustu ár að hver einstaklingur 

verði að gera sér grein fyrir pólítískri samábyrgð sinni.  

Í Aðalnámskrá segir: 

„Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka mið 

af því að barna og ungmenna bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er 

mikilvægt að börn læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að taka 

mið af því í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir manngildi hvers og eins. 

Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um 

lýðræði í lýðræði“ (bls.19). 

 

Það má því vera ljóst að ætlast er til samráðs við nemendur um ákveðin málefni og þeim ætlað 

ákveðið vald yfir eigin lífi. 

Nokkrir lykilþættir eru mikilvægir til að efla með nemandanum borgaralega hegðun og 

stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum. Nemandinn þarf að skilja að hann hefur ákveðinn rétt 

en önnur börn hafi líka réttindi. Í þessum samskiptum við aðra öðlast nemandinn þekkingu á 

eigin sjálfi en hann þarf einnig að öðlast samkennd með öðrum og læra að viðurkenna þarfir 

annarra. Til að efla þessa þætti verður að leggja áherslu á að nemendur geti gert hluti saman 

sem hópur. Með þessu móti getur barnið lært um gildi samhjálpar án tillits til aldurs eða 

bakgrunns og felur þetta í sér tengsl við samfélagið og umhverfið í heild sinni (Kristín 

Dýrfjörð, 2006). 

Lýðræðisleg vinnubrögð eru óspart viðhöfð í þeim skólum er tóku þátt í þessari 

rannsókn og undantekningalaust eru nemendur þátttakendur, á einhvern hátt, í mati á hvernig 

framkvæmd umhverfisstefnunnar gengur, hvað mætti betur fara og hvað sé hægt að gera. 

Umhverfisráð er starfandi í öllum skólunum og hafa fulltrúar nemenda í þeim talsverð áhrif á 

ákvarðanatöku um framkvæmd umhverfisstefnunnar. Starfsemi ráðanna er sniðin að aldri 

nemenda en þau eiga það sameiginlegt að vera vettvangur til að ræða málin og gefa 

nemendum færi á að koma sínum hugmyndum á framfæri. Það sem rætt er á fundum er einnig 

sniðið að veruleika barnanna og þeirra hugarheimi.  
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Kristján Kristjánsson (2001) hefur bent á að uppeldi til lýðræðis ætti að byggja á 

sammannlegum dygðum og ræktun þeirra. Á hann þá við dygðir á borð við umburðarlyndi, og 

sjálfstjórn. Sátt við málamiðlanir og meirihlutavald, gagnrýna hugsun og virðingu (Kristján 

Kristjánsson, 2001:87). Uppeldi til lýðræðis hlýtur óhjákvæmilega einnig að fela í sér 

samkennd gagnvart umhverfi og öðrum sem og umhyggju. Samkenndin, umhyggjan og 

kærleikurinn sem lögð er áhersla á í Aðalnámskrá ætti að ganga sem rauður þráður í gegnum 

þá menntun til sjálfbærni sem skólarnir vilja ná fram, ásamt öðrum grunngildum er felast í 

lýðræðismenntun. Þar að auki verður að leggja áherslu á að þessi gildi eiga við marga þætti, 

svo sem lífríki, loftslag eða hringrásir náttúrunnar. Umhyggja felst í verndun þessara þátta, 

virðing á því að fyrirbyggja frekara tjón og gagnrýnin hugsun á því hvað við, ekki sem stök 

heldur sem ein heild, getum gert til að móta nýja framtíð með sjálfbærni að leiðarljósi. 

 

4.3.1 Kennarinn sem fyrirmynd 

 

Með þátttöku nemenda í stefnumótun og ákvarðanatöku er lýðræði vissulega í hávegum haft 

en það felur enn fremur í sér áskoranir á skólakerfið í heild sinni sem og kennarann sem 

einstakling og gerir miklar kröfur til fagmennsku hans.  Kennarinn þarf að vera tilbúinn til að 

líta svo á að hann sé ekki einungis í hlutverki sínu þegar hann kemur í skólastofuna að morgni 

til heldur þarf hann að vera fyrirmynd. Börnin læra það sem fyrir þeim er haft og er mikilvægt 

að kennarinn geri sér grein fyrir því að oft á tíðum eru þeir einu fyrirmyndir nemenda sinna. 

Þarf hann því að leggja traustan grunn, vera fagmaður sem leggur sig eftir lýðræðislegum 

vinnubrögðum. 

Viðmælendur mínir nefndu margir hverjir að þeim fyndist eins og samstarfsmönnum 

þeirra þætti umhverfisvernd ekki eiga heima í skólunum. Hún væri óþarfa viðbót sérstaklega 

með það í huga að samþætting námsgreina væri ekki nægileg og að erfitt væri að finna sama 

flöt og aðrir. Færðu þeir, er settu sig mest á móti sérstakri umhverfisstefnu, rök fyrir því að sú 

leikni er felst í því að læra að bera virðingu fyrir náttúrunni og endurvinnsla úrgangs væri fljót 

að tapast niður þegar á annað skólastig væri komið þar sem áherslur liggja oft á tíðum annars 

staðar. Tel ég því varla undrunarefni að sumir freistist til að láta höfuð undir leggjast þegar 

kemur að því að tengja umhverfisvernd og áherslur Grænfánaverkefnisins við skólastarf. 

Fagmennska er því mikilvæg og þurfa kennarar að hafa góð tækifæri til að efla færni sína á 

öllum sviðum kennslunnar.  
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5 Kennarinn og siðfræðikennsla 
 

5.1 Menntun kennara 
 

Umhverfisvernd í skólum, Grænfánaverkefnið og ekki síst hugtakið „menntun til sjálfbærni“ í 

Aðalnámskrá eru tiltölulega ný orð í orðaforða almennings, ekki síst í hugum kennara. Ekki er 

langt síðan að grunnskólinn sá um einfalda faggreinakennslu, svo sem lestur og skrift, en 

hætti sér ekki lengra út fyrir rammann. Með nýjum áherslum og breytingum á lögum um 

grunnskóla og leikskóla sem og Aðalnámskrá er ljóst að efla þarf færni kennara og annars 

starfsfólks. Í lögum frá 2008 um kennaramenntun greinir svo frá: 

  

„Markmið laganna er að tryggja að þeir sem leggja stund á kennslu- og 

uppeldisstörf í leik-, grunn- og framhaldsskólum hafi menntun í samræmi við störf 

þeirra og ábyrgð“ (Lög um menntun kennara nr.87).  

 

Aðalnámskrá leggur línurnar fyrir störf kennara og ábyrgð þeirra. Svo virðist sem nýjar 

áherslur séu að koma í ljós í menntun kennara frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Áherslur sem eru í takt við sjálfbærnimenntun og eru fylgifiskar Grænfánaverkefnisins og 

almennrar umhverfisverndar. Brautskráðir kennarar sem hafa verið á vinnumarkaðnum lengi 

þurfa hins vegar að finna fyrir því að þeir hafi faglegt frelsi til að efla færni sína og menntun 

þegar kemur að því að fylgja eftir nýjum áherslum. Enn fremur þarf að styðja við bakið á 

þeim og vekja með þeim áhuga á efninu. Tel ég það vera forsendu hugarfarsbreytingar hjá 

þeim sem ætlað er að gangast undir sérstaka umhverfisstefnu á vinnustað sínum og viðhafa 

hana í kennslu.  

Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að margir töldu umhverfisvernd ekki 

eiga heima í skólunum og að verkefnið sjálft væri óþarfa viðbót er greinilegt að stuðning 

skortir. Myndi ég telja heillavænlegast fyrir þá er vilja að „menntun til sjálfbærni“ og 

umhverfisvernd verði ráðandi í skólastarfi að þeir myndu byrja á grunninum, þ.e. kennaranum 

sjálfum.  
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5.2 Kennsla í anda siðfræðinnar 
 

Starf kennarans er margþætt og felur í sér fleiri hliðar en þær sem snúa beint að 

faggreinakennslu. Í öllu skólastarfi komast kennarar ekki hjá því að glíma við siðferðileg 

álitaefni. Áhugi kennara og færni þeirra í siðfræði sem kennsluaðferð hefur því 

óhjákvæmilega áhrif á vinnu þeirra með nemendum, hvernig þeir nálgast málefni sem lúta að 

siðferðilegum viðfangsefnum og hvernig þeim tekst að efla samskiptahæfni nemenda og 

siðferðiskennd (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008:145). Menntun felst þess vegna ekki aðeins í 

því að vita meira og meira, heldur einnig í því að vera leitandi og geta tengt saman hugsun, 

gagnrýni og athafnir. Er þá kennarinn sjálfur síður en svo undanskilinn (Ólafur Proppé, 

1992:224). 

Kennsla í siðfræði og þegar hún, sem fræðigrein, er notuð í tengslum við aðrar 

kennslugreinar felur í sér áskoranir fyrir kennarann og í raun krefst hún þess að hann hafi 

sínar eigin hugsjónir á efninu og geti nálgast það af færni og þekkingu. Hugvísindin eru 

óáþreifanlegri í meðförum og huglægari en margar aðrar kennslugreinar. Þarf kennarinn því 

að gera upp við sig hverju hann vill ná fram með kennslunni og hvaða væntingar hann hefur 

til nemenda sinna. Þar að auki felast áskoranir í siðfræðikennslu og nálgunum hennar fyrir 

kennara því hún krefst þess að skapa þarf andrúmsloft í bekknum sem einkennist af 

gagnkvæmri virðingu og trausti milli nemenda og kennara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2008:146). 

 Siðfræðikennsla er einnig áskorun fyrir kennarann að því leyti til að hún krefst 

undirbúnings og hugmyndaauðgi af hans hálfu. Fjölbreytt nálgun á viðfangsefninu er 

nauðsynleg og geta til dæmis hlutverkaleikir og tjáning, bæði í rituðu máli og myndum, vakið 

forvitni nemenda og hvatt þá frekar til að íhuga margvíslegar hliðar þeirra mála er fjallað er 

um hverju sinni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008:147). Enn fremur hafa mörg verkefni sprottið 

út frá umfjöllun um umhverfisvernd hjá nemendum þeirra skóla er tóku þátt í rannsókninni. Í 

flestum tilvikum hafa verkefnin krafist þess af kennaranum að hann sé tilbúinn til að sýna 

sveigjanleika og áræðni í að reyna nýja kennsluhætti. Kennarinn hefur einnig þurft að sýna 

ákveðna þrautseigju og vera tilbúinn að fara út fyrir sinn eigin þægindaramma. Kennsla í anda 

þeirra umhverfisstefnu sem Grænfáninn boðar og felast í markmiðum menntunar til sjálfbærni 

krefst þess að kennarar séu ekki lengur einungis fyrir aftan kennsluborðið heldur séu mun 

virkari þátttakendur í námi nemenda.  
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6 Lokaorð 
 

Í þessari rannsókn og umfjöllun henni tengdri var reynt að varpa ljósi á hvaða merkingu 

Grænfánaverkefnið hefur haft á skólastarf og hvað, ef eitthvað, mætti betur fara. Tilgangurinn 

var að komast að því hvort Grænfánaverkefnið hér á landi hefði stuðlað að varanlegum 

viðhorfsbreytingum hjá nemendum og kennurum hvað umhverfismál varðar. Auk þess var 

markmiðið að kanna hvort ef til vill væri þörf á nýjum nálgunum við framkvæmd verkefnisins 

og hvort siðfræðin gæti verið liður í því. Þó að rannsóknin hafi verið smá í sniðum og ekki 

hægt að alhæfa mikið út frá niðurstöðum er samt sem áður nokkuð ljóst að nýrra nálgana á 

kennsluháttum er þörf. 

 Ný Aðalnámskrá sem leggur áherslu á menntun til sjálfbærni og aukin 

umhverfisvitund á alþjóðavísu hefur vissulega haft sín áhrif á námsefni og kennsluhætti. Hins 

vegar virðist vera sem svo að grunnskólum sé ekki gert auðvelt að viðhalda sérstakri 

umhverfisstefnu þó svo að opinberlega ættu þeir að gera það. Tímaskortur og mikið vinnuálag 

letur fremur en hvetur grunnskólakennara á meðan leikskólakennarar eiga mun auðveldara um 

vik að framfylgja sérstakri umhverfisstefnu.  

Í þessari ritgerð hef ég fært rök fyrir því hvernig siðfræðikennsla geti vel þjónað 

markmiðum menntunar til sjálfbærni. Grunnhugsunin er að efla færni barna og unglinga til 

ábyrgðar á umhverfinu og þeirra eigin gjörðum gagnvart náttúrunni, að efla færni þeirra til að 

hugsa sjálfstætt og taka rökstuddar ákvarðanir um ýmis ágreiningsefni sem upp geta komið. 

Enn fremur, að efla færni þeirra til umhyggju gagnvart umhverfinu, samfélaginu og sjálfum 

sér. Hins vegar verður ekkert af þessu að veruleika nema kennurum verði gefið tækifæri til að 

efla fagmennsku sína. Þeir eru mikilvægar fyrirmyndir og lykill þess að menntun til sjálfbærni 

eigi framhaldslíf eftir að skyldunámi lýkur.  
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8 Viðauki - spurningalisti 
 

 

Grænfánaverkefnið og umhverfisvitund 

Viðhorfskönnun meðal leikskóla- og grunnskólakennara 

 

 

Starfssvið og fræðsla 

 

1. Sóttir þú og samstarfsfólk þitt námskeið og/eða fyrirlestra um umhverfismál áður en 

stefnan var tekin upp á vinnustað þínum 

2. Hefur þú og samstarfsfólk þitt sótt námskeið og/eða fyrirlestra um umhverfismál eftir 

að stefnan var tekin upp á vinnustað þínum? 

3. Hvernig snýr umhverfisstefnan að þínu starfssviði í skólastarfinu?  

 

 

Nám og kennsla 

 

4. Hvernig koma umhverfismál og málefni umhverfisstefnunnar inn í nám og kennslu 

nemenda?  

a. Hafa sérstök þemu verið notuð?  

5. Var auðvelt eða erfitt að innleiða og aðlaga nýja stefnu að skólastarfinu?  

a. Ef svo, á hvaða hátt?  

6. Hefur umhverfisstefnan haft áhrif á þær kennsluaðferðir sem þú notar?  

7. Er þekkingin nýtt í öllum kennslugreinum?  

8. Eru einhver nemendaverkefni sem sprottið hafa beint úr umhverfisstefnunni?  

9. Telur þú umhverfisstefnuna vera mikilvæga fyrir nám nemenda?  

a. Ef ekki, hvað mætti betur fara?  

10. Hefur stefnan breytt hugmyndum þínum um nám?   

a. Ef svo, hvernig? 

11. Hvernig er námsmati háttað á verkefnum sem tengjast umhverfisstefnunni?  

12. Er samstarf milli heimilis og skóla á þessu sviði?  
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13. Telur þú að mikill þrýstingur sé á þér og samstarfsfólki þínu að hafa 

umhverfisstefnuna að leiðarljósi, jafnt á vinnustað og heima við? 

 

 

Árangursmælingar 

 

14. Er árangur mældur? Ef svo 

a. Hvernig er hann mældur?  

b. Eru nemendur virkir þátttakendur í mati?  

c. Er matið haft sýnilegt fyrir alla (sérstök upplýsingatafla, súlurit o.fl.)  

15. Hafa nemendur áhrif á ákvarðanatöku við framkvæmd umhverfisstefnunnar?  

16. Telur þú að umhverfisstefnan hafi áhrif á ákvarðanatöku innan skólans? Ef svo 

a. Í hvaða mynd birtist hún helst?  

b. Er hún hvetjandi fyrir starfsfólk?  

c. Er hún hvetjandi fyrir nemendur?  

17. Telur þú að umhverfisumræðan sé nægilega virk innan skólans? Ef svo 

a. Hvernig birtist hún helst?  

b. Er einhverju ábótavant í umræðunni?  

 

 

Stefna og vitund 

 

18. Tekur þú eftir því að þekkingin hafi aukið umhverfisvitund nemenda?  

b. Hvernig?  

19. Telur þú þig geta merkt þróun umhverfisvitundar eftir aldri?  

c. Ef svo, hvernig birtist hún þér?  

20. Sérð þú mun á kynjum í viðhorfi nemenda til umhverfismála?  

21. Eru einhver umhverfismál sem eru þínum nemendum hugleiknari en önnur?  

22. Hefur umhverfisstefnan breytt viðhorfum þínum og samstarfsfólks þíns til 

málaflokksins á einhvern hátt?   

23. Hefur þú breytt einhverju persónulega eftir að umhverfisstefnan var tekin upp?  

24. Telur þú þig vera góða fyrirmynd fyrir aðra hvað umhverfismál varðar? 

25. Hversu mikilvæga telur þú umhverfisstefnu skólans vera?  
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26. Telur þú sérstaka umhverfisstefnu vera mikilvæga? 

d. Ef svo, af hverju?  

27. Telur þú að umhverfisstefnu Grænfánans sé ábótavant að einhverju leyti? Ef svo 

e. Að hvaða leyti? 

f. Hvað má betur fara? 

28. Hvers virði telur þú náttúruna vera fyrir mannfólkið?  

 

 

 

 

 

 

 


