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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Megintilgangur hennar er að skoða viðhorf starfsfólks leikskóla til Grænfánaverkefnis 

Landverndar. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir helstu hugmyndafræðingum sem fjallað hafa um 

börn og náttúru. Þrátt fyrir að sumar kenningarnar séu komnar til ára sinna eiga þær vel við í 

kennslufræðum nútímans. Fjallað er um sjálfbærni, umhverfismennt, útikennslu og 

Grænfánaverkefnið. Skólar á Íslandi hafa sýnt menntun til sjálfbærni mikinn áhuga og þeir 

innleiða hana til dæmis með því að taka þátt í verkefnum eins og Grænfánaverkefni 

Landverndar, auka útikennslu og stofna útiskóla. 

 Í seinni hluta ritgerðarinnar er greint frá aðferðafræði rannsóknar sem gerð var um 

viðhorf starfsfólks leikskóla til Grænfánaverkefnis Landverndar. Fjórir leikskólar tóku þátt í 

rannsókninni, tveir á Norðurlandi og tveir á Austurlandi. Spurningalisti var unninn á netinu og 

sendur til þátttakenda. Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar myndrænt fram auk þess sem 

settar eru upp krosstöflur og forvitnilegar niðurstöður bornar saman. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að starfsfólk leikskólanna var almennt mjög ánægt með 

Grænfánaverkefni Landverndar. Það sem helst var sett út á í sambandi við Grænfánaverkefnið 

var að það væri ekki nægilega vel kynnt fyrir foreldrum. Einnig töldu sumir þátttakendur að 

þeir þekktu ekki alla þætti verkefnisins nógu vel. 

 

 

 

 

Abstract 
This paper is a final thesis towards B.Ed. degree at the department of Education at the 

University of Akureyri. The main goal is to find out what opinion pre-school personnel have 

towards The Green Flag project of Landvernd (Icelandic Environment Association). The 

thesis is divided into two main parts. In the first part the main idealists about children and 

nature are accounted for. Even though some of the theories are old they are very relevant in 

modern educational theories. In addition, sustainability, environmental education, outdoor 

education and The Green Flag project is explained. Schools in Iceland have shown sustainable 

education a great interest. Their ways to invoke education toward sustainability is to 

participate in projects such as The Green Flag project, increase outdoor teaching and set up 

outdoor schools. 

 In the second part of the thesis the methods of the research, where opinions of pre-

school staff toward projects such as The Green Flag project, are explained. The research 

included four pre-schools, two in the northern part of Iceland and two in the eastern part. The 

participants answered an internet based questionnaire. The results from the research are 

explained in an exploratory data analysis and in addition some of the results are put in 

crosstabs so they can be explored further. The main results where that the pre-school 

personnel was in general very pleased with The Green Flag project. However, many 

mentioned that they were not familiar enough with some parts of the project and that the 

project was not introduced well enough to the parents. 
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1. Inngangur 

Í dag er fólk orðið mikið meðvitaðra um umhverfið og umhverfisvernd en það var fyrir til 

dæmis tuttugu árum. Æ fleiri sveitarfélög skipuleggja flokkun á heimilssorpi til að minnka 

rusl sem þarf að urða. Margir hugsa út í að halda jörðinni hreinni og heilbrigðri þannig að 

komandi kynslóðir geti tekið við henni í ekki verra ásigkomulagi en hún var þegar við tókum 

við henni. Strax í leikskóla læra börn um umhverfið og hvernig ganga eigi vel um það. 

Náttúra, umhverfi og samfélag eru þættir sem starf margra leikskóla snýst um og er 

Grænfánaverkefni Landverndar ein leið leikskóla til að vinna með þessa þætti. 

Grænfánaverkefni Landverndar er meðal annars umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í 

Evrópu. Eftir að skóli hefur unnið verkefni, sem ætlað er að efla vitund nemenda, kennara og 

annarra starfsmanna skólans um umhverfismál, getur hann fengið að flagga svokölluðum 

Grænfána. Fáninn sýnir að skólinn hefur markað ákveðna stefnu í umhverfismálum og stendur 

vel að fræðslu í þeim efnum.  

 Kveikjan að þessu verkefni var áhugi okkar höfundanna á útiveru, náttúru og 

umhverfismennt. Önnur okkar hefur verið í skátunum frá unga aldri og hin hefur starfað í 

umhverfisnefnd leikskóla og komið að innleiðingu Grænfánans við þann skóla. Þar af leiðandi 

lék okkur forvitni á að vita hvaða viðhorf starfsfólk leikskóla hefur á Grænfánaverkefni 

Landverndar. Þar sem við höfum báðar unnið í nokkur ár í leikskóla og erum í 

leikskólakennaranámi kom ekkert annað til greina en að skoða þetta út frá leikskólum og 

starfsfólki leikskóla.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að skoða viðhorf leikskólastarfsfólks til Grænfánaverkefnis 

Landverndar og reyna að komast að því hvort eitthvað í ferlinu mætti betur fara. Við lögðum 

fram rannsóknarspurningu í upphafi: Hvaða viðhorf hafa starfsmenn leikskóla til 

Grænfánans? Til að leita svara við henni lögðum við spurningakönnun fyrir starfsfólk í 

fjórum leikskólum sem vinna eftir þessu verkefni, og skoðuðum útkomu hennar. 

 Uppbyggingu ritgerðarinnar er þannig háttað að í kafla tvö er fjallað um sex kennismiði 

sem fjalla um uppeldi barna, umhverfið og að börn ættu að vera virkir þátttakendur í eigin 

námi. Okkur þykja hugmyndir þeirra eiga vel við í dag, ekki hvað síst í umhverfismennt. Í 

kafla þrjú er fjallað um umhverfismennt og menntun til sjálfbærni, bæði út frá Aðalnámskrá 

leikskóla og skýrslum frá umhverfisráðuneytinu. Í fjórða kafla er greint frá útikennslu og 

útiskólum en því sem við höfum kynnst af eigin raun, í sambandi við útiskóla og útikennslu, 
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finnst okkur spennandi og áhugavert. Fimmti kafli fjallar um Grænfánann og 

Grænfánaverkefnið. Þar eru samtökin Landvernd kynnt ásamt Grænfánaverkefninu og 

skrefunum sem þarf að stíga til að fá Grænfánann. Í sjötta kafla er aðferð rannsóknarinnar 

kynnt, sem og þátttakendur hennar og framkvæmd. Niðurstöður eru settar fram í kafla sjö og í 

áttunda og síðasta kaflanum eru umræður okkar þar sem við fjöllum um hvernig könnuninni 

var svarað og hugsanlegar ástæður fyrir svörunum. Einnig skoðum við bæði sterkar og veikar 

hliðar í ferlinu að Grænfánanum. 
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2. Hugmyndafræðin 

Hér verður fjallað um sex uppeldisfræðinga og heimspekinga sem eiga það sameiginlegt að 

telja að í uppeldi séu reynslan og umhverfið mikilvægir þættir og að þeir skipti miklu máli í 

öllu námi. Þeir töldu mikilvægt að einstaklingar hefðu frelsi til að skoða, meta og rannsaka 

hluti sem hefðu persónulega merkingu fyrir þá sjálfa. Hugmyndir um margvíslegar greindir 

leggja áherslu á að við séum öll ólík og förum mismunandi leiðir við að læra. Sumar 

kenninganna eru komnar til ára sinna en þrátt fyrir það eiga þær vel við í kennslufræðum 

nútímans og ekki síst þegar kemur að umhverfismennt. Þessir fræðimenn töldu mikilvægt að 

börn væru virkir þátttakendur í eigin námi og teljum við að hugmyndafræði þeirra falli vel að 

kennslu, með það að markmiði að auka umhverfisvitund barna. 

 

2.1 Jean-Jacques Rousseau 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) var einn af fulltrúum upplýsingastefnunnar en hann var 

einna frægastur fyrir skrif sín um uppeldismál. Hafa margar hugmyndir sem hann setti fram í 

riti sínu Émilie staðist tímans tönn og eru enn í gildi í dag (Myhre, 1998:83). 

Rousseau taldi að hlutverk uppeldis væri að bæta einstaklingum upp það sem þeir 

fengu ekki við fæðingu en þurfa á að halda þegar þeir fullorðnast. Hann taldi að það væru þrír 

lærimeistarar í okkar lífi sem móta og þroska okkur. Þessir lærimeistarar væru: náttúran, 

hlutirnir og mennirnir. Uppeldi náttúrunnar þýddi þroska líffæra og gáfna okkar. Sú reynsla 

sem við sópum að okkur þegar við komumst í snertingu við allt í umhverfinu er uppeldi 

hlutanna. Uppeldi mannsins byggðist hins vegar á að kenna athafnir sem nauðsynlegt væri að 

kunna til að komast áfram í lífinu (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998:25). 

Rousseau taldi að slíkt uppeldi þyrfti að vinna að sömu markmiðum og mætti ekki vinna 

andstætt innbyrðis hjá manninum þar sem árangurinn yrði slæmt uppeldi. Hins vegar ef 

lærimeistararnir ynnu allir að sömu markmiðum myndi maðurinn ná takmarkinu og lifa í sátt 

við sjálfan sig (Myhre, 2001:84). 

Rousseau taldi mikilvægt að börn væru ekki ofvernduð því að þau þyrftu að takast á 

við ýmsar áskoranir í umhverfinu. Barnið þyrfti að læra af reynslunni og með því að takast á 

við áskoranir í umhverfinu hlyti það að hvetja barnið til að læra af eigin mistökum. Það þyrfti 

að takast á við verkefnin á eigin forsendum og gera það svo lengi sem það hefði getu til þess 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998:25-26). 

Rousseau lagði mikla áherslu á barnið og hélt því fram að barnið væri ekki slæmt í eðli 

sínu en að það spilltist af umhverfi sínu. Hann taldi að mikilvægt væri að vernda það góða og 
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óspillta í barninu með jákvæðu viðhorfi og hafa sem fæst boð og bönn. Barnið þyrfti að læra 

af eigin reynslu og að með reynslunni öðlaðist það þroska. Þrátt fyrir að Rousseau teldi að 

sem minnst ætti að hefta börnin taldi hann þau engu að síður þurfa leiðbeiningar í lífinu og 

kallaði hann slíkt uppeldi „agað frjálsræði“ (Aldís Guðmundsdóttir, 1992:11).  

 

2.2 Friedrich Froebel 

Froebel (1782-1852) var lærður landmælingamaður en starfaði stóran hluta ævi sinnar sem 

kennari og fyrirlesari. Hann er þekktur fyrir kenningar sínar í uppeldisfræðum og að hafa 

stofnað fyrsta leikskólann. Froebel vann mikið í anda rómantísku stefnunnar og lagði áherslu 

á samband manns og náttúru og sterkar tilfinningar (Myhre, 1998:105-106). Út frá þessari 

stefnu vann hann kenningu sína um lögmál uppeldisins sem var að manninn ætti að vekja til 

skilnings og vitundar um sjálfan sig og möguleika sína, í sátt og samlyndi við náttúruna og 

guð. Þannig væri manninum mögulegt að komast á það stig að hann gæti lifað hreinu og 

heilögu lífi (Froebel og Hailmann, 2005:5).  

Samkvæmt Froebel er leikurinn mikilvægasta verkfæri þroskans á bernskuárum. Taldi 

hann að með því að gefa barninu frjálsræði til að leika sér og skapa, öðlist það þroska. 

Leikurinn væri mynd af öllu mannlegu, andlegu og náttúrulegu lífi og að uppsprettu alls góðs 

væri hægt að sjá í leikjum hjá börnum. Leikurinn átti að skapa frelsi og ánægju og Froebel 

hélt því fram að barn sem hefði tækifæri til að sökkva sér í leikinn yrði líklegra til að verða 

duglegur, virkur einstaklingur sem yrði óeigingjarn gagnvart sjálfum sér og öðrum í 

framtíðinni (Froebel og Hailmann, 2005:54-55). Hann vildi að börn fengju frelsi til að skapa 

svo þau gætu þroskast. Það skipti líka máli að þau hefðu tækifæri til að vera virk og leikurinn 

væri mikilvægur þáttur í þörf barnsins til virkni. Leikinn átti að taka alvarlega þar sem hann 

skipti miklu máli í lífi barns. Með leikskólahugmynd Froebel vildi hann bjóða upp á aðstæður 

og viðfangsefni sem byggðu upp alhliða þroska barna. Þar áttu börn að vera í nánum tengslum 

við náttúruna. Þau áttu að komast í snertingu við dýr og plöntur og með leikskólanáminu 

hefðu þau tækifæri til að læra garðrækt og að fá að meðhöndla dýr. Samkvæmt Froebel átti 

allt nám að vera úthugsað, stefna að ákveðnu markmiði og þannig þroska þá eiginleika sem í 

manninum búa (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998:32-33). 
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2.3 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) var sálfræðingur og bjó í Rússlandi. Kenningar Vygotsky hafa 

haft mikil áhrif á hugmyndir fræðimanna á leik barna og nám. Hann hafði mikil áhrif á 

hvernig uppeldisfræðingar litu á samskipti barna og byggjast kenningar hans á því að 

félagslegur og vitsmunalegur þroski sé samtvinnaður og byggi á hvor öðrum (Mooney, 

2000:81-82). Hann taldi að lærdómur færi ekki einungis fram sem persónuleg uppgötvun 

heldur taldi hann að vitsmunalegur þroski þróaðist í félagslegu samhengi. Allt í kringum 

börnin eru persónur eða aðstæður sem hafa áhrif á líf þeirra. Börn læra hvert af öðru sem og af 

samskiptum sínum við fullorðna og taldi Vygotsky að þau gætu frekar sýnt hvað í þeim byggi 

þegar þau ynnu með einstaklingum sem væru reynslumeiri en þau sjálf. Þau lærðu af öðrum 

með því að fylgjast með þeim framkvæma, ræða við þá og fá munnlegar leiðbeiningar frá 

þeim (Schaffer, 2004:199-200). 

Vygotsky taldi að leikur væri öflug uppspretta náms. Stór þáttur í leik fer fram með 

einhvers konar samræðum og samskiptum þar sem börn ákveða reglur og hlutverk hvers og 

eins í leiknum. Þau læra um aðstæður og hugmyndir sem ekki hafa verið prófaðar. Slík 

samskipti hafa mikil áhrif á nám barna þar sem þau læra svo mikið af hvort öðru og 

fullorðnum í kringum sig (Mooney, 2000:83).  

Vygotsky talaði um svokallað svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal 

development) og er það bilið milli þess sem barn getur eitt og sér og þess sem það getur gert 

með stuðningi frá reyndari einstaklingi. Með því að leiða barnið áfram og auka færni þess 

með því að kynna því nýjar leiðir eru vitsmunaþroski og geta þess aukin. Þegar barnið getur 

gert hlutinn án hjálpar frá leiðbeinanda hefur það náð ákveðnum þroska og getur þar með fært 

sig á næsta þrep í vitsmunaþroskanum (Schaffer, 2004:200). Vygotsky taldi að barn sem er 

við það að gera nýja uppgötvun hagnist á því að vera í samskiptum við kennara eða félaga. 

Hann líkti slíkri aðstoð við vinnupalla sem eru reistir þegar málarar vinna við að mála hús. 

Þeir nota þá til að komast að svæði sem þeir að öllu jöfnu kæmust ekki að og svo eru þeir 

fjarlægðir þegar ekki er lengur þörf á þeim. Vygotsky kallaði þetta vinnupallahugtakið (e. 

schaffolding). Þannig geta fullorðnir og börn reynst öðrum stuðningur við að öðlast skilning á 

nýjum uppgötvunum eða færni (Mooney, 2000:84).  

Vygotsky taldi að til þess að vinna út frá vinnupallahugtakinu í skólum þurfi kennarar 

að vera næmir rannsakendur og gera athuganir á nemendum sínum. Hann taldi að með því að 

skoða slíkar athuganir ættu kennarar auðveldara með að sjá hver geta hvers nemanda væri og 

hvaða þrepi þeir væru á. Út frá þessum upplýsingum geta kennarar skipulagt kennslu fyrir 

hvern og einn nemanda til að styðja hann í sínu námi (Mooney, 2000:84). 
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2.4 John Dewey  

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður. Hann hafði 

mikinn áhuga á uppeldisfræði og setti fram kenningar tengdar henni. Hann stofnaði einnig 

tilraunaskóla (e. The Laboratory School ) sem vann út frá kenningum hans. Dewey hélt því 

fram að hugurinn væri verkfæri og hafa því kenningar og heimspeki hans verið kölluð 

verkhyggja (Myhre, 2001:170-171). Miklir umrótatímar voru á meðan Dewey var uppi. 

Samfélagið var allt að breytast og voru kenningar hans og skólinn í raun svar við þeim 

breytingum sem voru að eiga sér stað í samfélaginu. Í skólanum átti að reyna að færa námið 

nær samfélaginu (Dewey, 2000a:29). 

Dewey aðhylltist svokallaða samfélagshverfa menntun (e. community-centered 

education) sem þýðir að skólinn sé lifandi samfélag og barnið eigi að vera virkur þátttakandi 

þar. Dewey lagði mikla áherslu á samvinnu og samfélag og taldi að barnið væri ekki 

einangraður einstaklingur í skólanum heldur hluti af hóp sem vinnur að verkefnum í 

sameiningu og kennarinn leiði starfið (Dewey, 2000b:12-13). Hann vildi kalla aðferðir sínar 

lýðræðislegar. Það væri kennarans að leiða barnið í gegnum það sem verið væri að skoða og 

vekja áhuga þess á ýmsu í umhverfinu um leið og áhugi barnsins sjálfs væri nýttur í verkefni. 

Barnið átti raunverulega að langa til að læra meira, hafa áhuga á að vaxa og þroskast og afla 

sér meiri þekkingar. Allt sem gera átti í skóla Deweys átti að vera vel skipulagt og markvisst 

og tilgangur verkefnanna augljós (Jóhanna Einarsdóttir, 1997:29-30). Börnin áttu að finna 

hvernig námið í skólanum nýttist þeim utan skóla og öfugt. Hann taldi að besta leiðin fyrir 

börn að læra væri að rannsaka og gera sjálf. Nám í verki (e. learning by doing) eru 

einkunnarorð kennsluháttar sem Dewey er þekktastur fyrir. Hugmyndir Dewey vöktu mikla 

athygli þar sem þær voru í mikilli mótsögn við ríkjandi skólakerfi (Dewey, 2000a:20). Hann 

trúði á leikinn sem kennsluaðferð. Hann taldi að aðeins með að gera eða upplifa hlutina nái 

börnin skilningi og þannig getur leikurinn verið mikilvægur þáttur fyrir barn að máta sig í 

aðstæðum og að öðlast hugmyndir og skilning á umhverfi sínu. Leikur væri leið barna til að 

hugsa (Dewey, 2000a:255-256). 

Dewey taldi að allar lifandi verur væru í stöðugum samskiptum við umhverfið og yrðu 

fyrir áhrifum af þeim hlutum sem eru allt í kringum þær. Þessi samskipti eru umgjörð 

reynslunnar og vissar hneigðir reka okkur áfram í að leita nýrrar reynslu. Það kallast forvitni 

og er hún mikilvægur þáttur í að víkka út reynsluheim okkar. Börn eru alltaf að sækjast eftir 

nýrri reynslu. Börn sækjast eftir að upplifa og snerta eitthvað nýtt. Veröldin er spennandi 

heimur og þau sitja ekki aðgerðarlaus á meðan þau kynnast honum (Dewey, 2000a:76-77). 
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Dewey lagði mikla áherslu á að reynsla og menntun yrðu að fara saman og að sú 

ábyrgð hvíldi á kennurum, þeir væru meðvitaðir um að raunveruleg reynsla mótaðist af 

umhverfisskilyrðum og að þeir gerðu sér grein fyrir hvaða umhverfi stuðlaði að auknum 

þroska hjá nemendum (Dewey, 2000b:50). Dewey taldi að menntun sem þroski væri ævarandi 

ferli (Dewey, 2000b:59). 

 

2.5 Loris Malaguzzi 

Loris Malaguzzi (1920-1994) var kennari að mennt og sálfræðingur og er vel þekktur 

uppeldisfræðingur. Hann er hugmyndafræðingur Reggio Emilia uppeldisstefnunnar (e. Reggio 

Emilia approach) (Malaguzzi, Ceppi og Zini, 1998:158-159). Hugmyndafræði Malaguzzi 

byggist á þátttökulýðræði og hugmyndum um borgaralegt samfélag. Til að ná þessum 

markmiðum vann hann með foreldrum, börnum, kennurum og ýmsum sérfræðingum og 

leitaði hann til að mynda í hugmyndafræði Dewey, Piaget og Vygotsky (Edwards, Gandini og 

Forman, 1998:56-58). 

Malaguzzi gagnrýndi ríkjandi stefnur í uppeldisfræðum og taldi menntun og skóla 

upphefja rökhyggju og kerfishugsun en á sama tíma útiloka tilfinningar og líkama barna. 

Hann taldi mikilvægt að börnin hefðu tækifæri til að gera uppgötvanir og setja fram tilgátur 

og í gegnum samræður og samvinnu við kennarann gætu þau komist að niðurstöðu. 

Þeir leikskólar sem vinna eftir Reggio Emilia hugmyndafræðinni telja að innan 

skólans séu þrír kennarar, það eru börnin, kennarar og umhverfið. Samkvæmt þeirri hugmynd 

ber að horfa á það gildi sem umhverfið hefur á þroskagöngu barna jafnt sem gildi foreldra, 

jafningja og kennara. Umhverfið getur verið jafnt innanhúss sem utanhúss. Það skiptir máli að 

möguleiki sé að breyta umhverfinu og hafa það sveigjanlegt. Ákjósanlegt er að hafa nóg rými 

og að lagt sé upp úr að það sé hvetjandi og aðlaðandi þannig að umhverfið stuðli að 

samskiptum og sköpunargleði (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:16-17).  

 

2.6 Howard Gardner 

Howard Gardner er bandarískur sálfræðingur (1943) og er hann þekktastur fyrir kenningu sína 

um mismunandi greindir, svokallaða fjölgreindakenningu (e. multiple intelligences). 

Fjölgreindakenning Gardners er byggð á því að maðurinn hafi margar greindir og að þær sé 

hægt að flokka. Gardner telur að maðurinn hafi átta greindarsvið sem hann nefnir málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Gardner telur að það megi finna 

fleiri greindir ef þær mæti viðmiðum sem hann byggir flokkun greindanna á (Gardner, 
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2006:8-11). Hann tekur fram að hver og einn einstaklingur búi yfir færni í öllum greindunum 

og það sé á allra færi að þróa sig upp í þeirri greind sem þeir eru slakir í, fái þeir leiðsögn og 

hvatningu við hæfi. Greindirnar starfi allar saman á flókinn hátt og séu ekki einar og sér nema 

í algjörum undantekningartilvikum (Armstrong, 2000:20-21). 

Sú greind sem verður skilgreind hér er umhverfisgreind og þegar Gardner greindi 

hana, staðfesti hann, að sumt fólk lærir best þegar það fær að upplifa hluti úti í náttúrunni. 

Þeir einstaklingar sem eru sterkir í þessari greind hafa góðan skilning á náttúrulegu umhverfi 

og lífverum jarðarinnar og hefur Gardner bent á einstaklinga eins og Charles Darwin (Glock, 

Werts og Meyer, 1999:iix-ix). Umhverfisgreind er færni einstaklinga til að greina á milli 

lífvera, svo sem allra tegunda úr plöntu- og dýraríkinu, og flokka þær niður í sínu náttúrulega 

umhverfi. Hún felst líka í næmni gagnvart einkennum náttúrunnar svo sem veðurfari og lögun 

skýja og steina. Einstaklingar með umhverfisgreind hafa áhuga á gönguferðum í náttúrunni og 

vilja hafa dýr í kringum sig (Armstrong, 2000:15). 

 

2.7 Samantekt 

Áherslur þessara fræðimanna voru á margan hátt ólíkar. Rousseau sagði að náttúran væri einn 

af þremur uppalendum mannanna og börnin lærðu mest af eigin reynslu og mistökum. 

Vygotsky lagði áherslu á samskipti og tungumál í öllu námi. Malaguzzi leitaði í 

hugmyndafræði Vygotsky og má sjá að svæði hins mögulegs þroska endurspeglar sýn Reggio 

Emilia stefnunnar á hvernig við byggjum upp þekkingu. Dewey og Froebel lögðu áherslu á 

nám í gegnum leikinn en Dewey lagði einnig áherslu á að nota fleiri skynfæri en bara eitt við 

nám og að mikilvægt væri að rækta einstaklingseðlið. Gardner taldi að með því að bjóða upp á 

fjölbreytt námsefni ættu nemendur auðveldara með að nálgast námsefnið á eigin forsendum 

og á þann hátt finna eitthvað sem höfðaði til þeirra. Hugmyndafræði Malaguzzi byggir einnig 

á hugmyndum Dewey um að rækta þurfi frjálsar athafnir og að læra af reynslunni. Þar sé 

mikilvægt að nálgast viðfangsefnið á fjölbreyttan hátt og að umhverfið sé veigamikill þáttur í 

allri þekkingarleit og styður það við hugmyndir Gardners. Hugmyndafræði Malaguzzi er í 

grunninn byggð á hugmyndum þessara fræðimanna.  

Grunnurinn í þessum stefnum er að einstaklingur sem er að læra þarf að komast í 

kynni við viðfangsefnið og læra af reynslunni. Hugmyndir þeirra styðja að náttúran sé góður 

kostur í uppeldi barna og að það skipti máli að nemandi komist í snertingu við náttúruna, 

gróðurinn, söguna og landslagið. Allar þessar kenningar er hægt að nýta við kennslu í 

umhverfismennt og hefur náttúran margþætt gildi í uppeldi leikskólabarna. 
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Áhrif þessara uppeldisfræðinga er víða að finna í íslensku leiksskólastarfi. 

Leikskólakennarar leitast við að hafa starfið lifandi og reynslumiðað. Mikilvægi leiksins í 

þroska barna, þróun persónuleika þeirra og námi er nú almennt viðurkennt. Í mörgum 

leikskólum í dag fá börnin að velja á milli viðfangsefna, t.d. með svokölluðu vali sem tíðkast 

á allmörgum leikskólum. Sem flestir fá að taka þátt í ákvarðanatöku, rétt eins og í 

lýðræðissamfélagi, og kennarinn býður upp á ýmis viðfangsefni og börnin velja sér svo það 

sem þau langar helst til að gera. Leikskólar eru mjög meðvitaðir um að nýta náttúruna í sínu 

starfi og reyna margir þeirra að flétta umhverfismennt í allt leikskólastarfið. Með því að 

styrkja tengsl barna við náttúruna eflum við umhverfisvitund þeirra sem þau búa að alla ævi. 

Eru útiskólar og verkefni Landverndar sem kallast Grænfánaverkefnið ein af þeim leiðum sem 

leikskólar fara í þeirri vinnu. 
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3. Sjálfbærni og umhverfismennt 

Í leikskólum í dag eru tvö hugtök gjarnan notuð í starfi skólanna og eru það umhverfismennt 

og sjálfbærni. Leikskólar hafa verið nokkuð vakandi í þessum efnum og hafa þeir sett þessi 

hugtök í námskrár sínar og stefnur. 

Samkvæmt rannsóknar- og þróunarverkefni sem unnið var í Kennaraháskóla Íslands 

og Háskólanum á Akureyri, Andi sjálfbærrar þróunar í námskrám og menntastefnu- náum 

honum til jarðar, telja höfundar skýrslunnar að þessi hugtök séu hluti hvort af öðru. Sá 

skilningur sem lagður er í hugtakið umhverfismennt sé í sjálfu sér sá sami og sé lagður í 

hugtakið sjálfbær þróun (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl o.fl., 2008:12). Hér á 

eftir er gerð grein fyrir menntun til sjálfbærni og umhverfismennt, auk þess sem fjallað er um 

Aðalnámskrá leikskóla í því samhengi. 

 

3.1 Menntun til sjálfbærni 

Hugtakið sjálfbærni eða sjálfbær þróun kom fyrst fram í alþjóðlegri umræðu á síðustu öld en á 

ráðstefnu þjóðarleiðtoga um þróun og umhverfi í Rio de Janeiro 1992, festist hugtakið 

endanlega í sessi (Umhverfisráðuneytið, 2002:9). Menntun til sjálfbærni beinir sjónum sínum 

að því að gera fólki mögulegt að takast á við viðfangsefni sem snúa að samspili umhverfis, 

efnahags og félagslegra þátta í þróun samfélags. Algengasti skilningur á hugtökunum 

sjálfbærni og sjálfbær þróun er sá að þegar við skilum umhverfinu til afkomenda okkar megi 

það ekki vera í verra ástandi en þegar við tókum við því, og að við þurfum að gæta þess að 

mæta þörfum samtíðarinnar án þess að skemma möguleika næstu kynslóða til að mæta sínum 

þörfum. Einnig hefur sú skilgreining verið notuð að sjálfbærni sé jafnvægisástand en sjálfbær 

þróun sé breytingarferlið þegar t.d. þjóðfélagi er breytt og það gert sjálfbært. Munurinn á 

hefðbundinni skilgreiningu og skilgreiningunni sem er notuð í Aðalnámskránni er fremur 

áherslumunur en merkingarmunur. Í skólastarfi hefur þessi áherslumunur þá þýðingu að ekki 

þarf að bíða eftir stórum breytingum til að fagna þeim smærri (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011:17-18).  

Hjá umhverfisráðuneytinu má finna skýrslu um stefnumótun Íslands um sjálfbæra 

þróun og heitir hún „Velferð til framtíðar - sjálfbær þróun í íslensku samfélagi“ og er sjálfbær 

þróun skilgreind þar sem: „...þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum“ (Umhverfisráðuneytið, 

2002:9). Þar er einnig tekið fram að með hugtakinu sjálfbær þróun sé engan veginn komin 

töfralausn á umhverfisvandamálum heimsins heldur einungis leiðarljós sem þjóðir heimsins 
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hafa sameinast um til að leysa mörg verkefni 21. aldarinnar (Umhverfisráðuneytið, 2002:9). 

Sjálfbær þróun er byggð á þremur þáttum og þeir eru: efnahagur, félagslegir og vistfræðilegir 

þættir. Upphaflega voru þessir þrír þættir ekki hugsaðir sem ein samanfléttuð heild og oftast 

nær var hugtakið sjálfbærni einungis tengt við umhverfisfræði en í dag telja menn að þessum 

þáttum þurfi að vinna að samtímis og að ekki beri að aðskilja þá (Kristín Norðdahl, 2008:8). 

Mikil áhersla hefur verið lögð á menntun til sjálfbærrar þróunar undanfarin ár og 

áratugurinn 2005-2014, hefur verið skilgreindur sem Áratugur menntunar til sjálfbærrar 

þróunar (e. Decade of education for sustainable development) hjá Sameinuðu þjóðunum 

(Umhverfisráðuneytið, 2010:9). Menntun til sjálfbærni byggist á því hvaða þekkingu og hæfni 

einstaklingar öðlast í gegnum námsgreinar, félags- og skólastarf og hefur því 

menntamálaráðuneytið lagt áherslu á sjálfbærni á öllum skólastigum og námi hvort sem það er 

formlegt eða ekki. Einnig skiptir máli að sjálfbærni sé í samvinnu við samfélagið. 

Menntamálaráðuneytið vill með þessu hvetja stjórnendur skóla til að móta allt skólastarf 

þannig að nemendur hafi tækifæri til að vera virkir í skólastarfinu. Þannig verði skólinn 

vettvangur fyrir nemendur til að auka þekkingu sína og hæfni og þar með verði til vettvangur 

sem skapar möguleika fyrir sjálfbært samfélag (Umhverfisráðuneytið, 2010:14). Þessar 

aðgerðir muni verða til að vekja fólk til vitundar um sitt nánasta umhverfi og hvaða áhrif 

athafnir okkar hafa á það. Einnig eigi með þessum leiðum að efla þekkingu mannsins á 

hvernig hann geti dregið úr álagi á umhverfið og náttúruna (Umhverfisráðuneytið, 2010:9). 

Almenn þekking og skilningur á umhverfismálum er mikilvæg forsenda lýðræðislegrar 

umræðu og þeirri ákvarðanatöku sem stuðlar að sjálfbærri þróun. Góð fræðsla í skólakerfinu 

er undirstöðuatriði til að efla þekkingu á sjálfbærri þróun (Umhverfisráðuneytið, 2002:14). 

 

3.2 Umhverfismennt 

Sameinuðu þjóðirnar áttu stóran þátt í að vinna að sameiginlegri stefnumörkun í 

umhverfismennt og gerðu það með því að halda ráðstefnur á 8. áratugnum. Það var svo í 

Tbílísí 1977 sem 100 þjóðir sameinuðust um að gera umhverfismennt að mikilvægu 

viðfangsefni í skólakerfinu. Mikilvægi og hlutverk umhverfismenntunar var þar með staðfest 

á alþjóðlegum vettvangi (Stefán Bergmann, 2000:159).  

Hér á Íslandi virðist skilningur á hugtakinu upphaflega tengjast kennslu í vistfræði. 

Hugtakið umhverfismennt var fyrst tekið upp í íslensku skólakerfi árið 1989 þegar 

umhverfisfræðsla var skilgreind á nýjan hátt í Aðalnámskrá grunnskóla og virðist þá sem að 

skilningur á hugtakinu hafi farið frá því að tengjast bara vistfræðinni yfir í áherslu á allt 

umhverfi manngert og náttúrulegt (Stefán Bergmann, 2000:159). 
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Í grein Stefáns Bergmanns skilgreinir hann kjarna umhverfismenntunar þannig að 

hann fjalli um manninn í náttúrunni og umhverfinu. Eiginleg viðfangsefni umhverfismenntar 

birtast um leið og spurt er spurninga um stöðu mannsins, skilning hans, gildismat, samskipti 

hans við náttúruna og umhverfið og viðleitni til að bæta þessi samskipti. Það er vissulega unnt 

að kenna náttúrufræði og aðrar greinar án þess að spurt sé spurninga um þátt mannsins og 

stöðu. Sé það hins vegar gert í þessum greinum kemur fram sú nýja vídd sem 

umhverfismenntin stendur fyrir (Stefán Bergmann, 2000:159). Þegar unnið er að 

umhverfismennt þarf að vinna að því að hver og einn samfélagsþegn hafi þekkingu í umhverfi 

sínu og sé meðvitaður um að náttúru og umhverfi stafi hætta af hegðun og athöfnum hans. 

Hann þarf því að gera sér grein fyrir samspili athafna sinna og ástandi umhverfisins 

(Umhverfisráðuneytið, 2002:14). 

Umhverfismennt er ætlað að styrkja umhverfisvitund mannsins og vekja ábyrgð hans á 

áhrifum umgengni og nýtingu á náttúrunni. Til þess að vekja umhverfisvitund ungra nemenda 

verður fyrst og fremst að kenna þeim að þekkja náttúruna sem er næst þeim áður en farið er að 

skoða umhverfisvandamál í víðara samhengi til dæmis í tengslum við grenndarkennslu. 

Þannig fá þau tækifæri til að mynda tengsl við umhverfið áður en þau finna hjá sér hvöt til að 

vernda það (Eygló Björnsdóttir, 2005). 

 

3. 3 Aðalnámskrá leikskóla 

Frá fyrstu stundu nota börn margvíslegar aðferðir til að skoða umhverfi sitt og reyna að skilja 

það. Þessar aðferðir eru til dæmis að horfa, hlusta, snerta, smakka, rannsaka, flokka, bera 

saman og draga ályktanir. Leggja þarf áherslu á samhengi þeirra viðfangsefna sem unnið er 

með eins og t.d. náttúru og samfélag, vísindi og tækni, mismunandi náttúrufyrirbæri. Eitt af 

mörgum hlutverkum leikskóla er að styðja við fróðleiksþorsta nemenda en auðvelt er að gera 

það með því að hlusta á þá og fylgjast með því sem þeir eru að gera. Kennararnir reyna að átta 

sig á því hvernig nemendurnir hugsa og skilja hlutina og út frá þeirri þekkingu kynnir hann 

þeim nýjar hugmyndir. Nemendur eru hvattir til að spyrja spurninga og leita margvíslegra 

lausna. Kennarar þurfa að ýta undir vísindalega hugsun hjá nemendum sínum og aðstoða þá 

við að sjá tengsl, orsök og afleiðingar auk þess að auka skilning þeirra á hugmyndum og 

hugtökum. Mikilvægt er að kenna þeim virðingu fyrir umhverfi og náttúru og veita þeim 

margvísleg tækifæri til að upplifa og njóta (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:44). 

Í Aðalnámskránni kemur fram að sjálfbærni snýst um samspil samfélags, umhverfis, 

velferðar og efnahags. Í sjálfbærni felst virðing fyrir umhverfinu, heilbrigði, lýðræðisleg 

vinnubrögð, ábyrgð og réttlæti ekki einungis í nútíð heldur einnig í framtíð, gagnvart komandi 
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kynslóðum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:15). Hér fyrir neðan verða þrír þættir sjálfbærrar 

þróunar (sjá mynd 1) skilgreindir samkvæmt Aðalnámskránni. 

Umhverfisþáttur sjálfbærrar þróunar: Umhverfið og náttúran umlykja allt 

mannlegt samfélag en sjálfbær þróun getur aðeins farið fram innan þeirra takmarka sem 

vistkerfi jarðar setja okkur. Þess vegna er skilningur á þessum takmörkunum, ásamt ferlum, 

hringrás í náttúrunni og lögmálum mikilvægur grunnur til þess að hægt sé að vinna eftir 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Nauðsynlegt er að nemendur þekki, skilji og virði 

náttúruna, bæði vegna hennar sjálfrar og þess sem hún gerir fyrir okkur mannfólkið. Dæmi 

um úrlausnarefni eru loftslagsbreytingar, umhverfisvernd og lífsleikni (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:18). 

Samfélagsþáttur sjálfbærrar þróunar: Í samfélagi okkar snýst hugmyndafræðin um 

jöfnuð hvort sem er innan kynslóða eða á milli kynslóða. Til þess að ná þessum jöfnuði 

þurfum við að tileinka okkur lýðræðisleg vinnubrögð, tryggja að menningu mismunandi hópa 

sé gert jafnhátt undir höfði og hafa skilning á hvað mannlífið er fjölbreytilegt. 

Margbreytileikinn hefur þann styrk að geta stuðlað að friði, unnið gegn fátækt og tryggt 

lífsgæði og lífsskilyrði fyrir alla óháð búsetu í heiminum. Forsenda sjálfbærrar þróunar er að 

gera sér grein fyrir því hvað eigin velferð og annarra skiptir miklu máli (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:18).  

Efnahagslegur þáttur sjálfbærrar þróunar: Þessi þáttur er nátengdur hinum 

tveimur þáttunum. Þegar kemur að nýtingu auðlinda og sanngjarnri skiptingu þeirra gegnir 

efnahagskerfi samfélaga stóru hlutverki. Mikilvægt er að efnahagsvöxtur leiði ekki til eða 

byggist á of miklum ágangi á náttúruna. Órjúfanlegir þættir samfélags og jafnframt efnahags 

hvers einstaklings eru neysla og framleiðsla. Skilningur á vistspori samfélaga, þjóða og okkar 

eigin vistspori stuðlar að hófsemi og sjálfbærri þróun. Til þess að geta metið þarfir okkar í 

nútíð og framtíð eru fjármálalæsi og neytendafræðsla mikilvæg forsenda (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:18).  

                         

  

Mynd 1  Þrír þættir sjálfbærrar þróunar. 
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Í sjálfbærnimenntun er unnið að því að búa til samábyrgt samfélag þar sem hver og 

einn einstaklingur þroskast sem virkur borgari og er meðvitaður um gildi, viðhorf og 

tilfinningar sínar gagnvart ýmsum þáttum. Þessir þættir eru til dæmis hnattræn áhrif og 

jafnræði allra jarðarbúa; mannréttindi og réttlæti; náttúra og umhverfi; jafnrétti og 

fjölmenning; lýðræði; efnahagsþróun og framtíðarsýn; og velferð og heilbrigði (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:18). 

Í sjálfbærnimenntun er einnig unnið að því að ungt skólafólk fái að takast á við ýmis 

ágreiningsefni og álitamál. Innan skólans eiga starfshættir og kennsla að fléttast saman við 

viðhorfið að markmið menntunar sé geta til aðgerða. Í því má vinna með því að þjálfa 

lýðræðisleg vinnubrögð og með því að stuðla að vilja og áhuga til þess að börn og ungmenni 

verði þátttakendur í samfélaginu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:18-19). 

 

3.4 Samantekt 

Eins og fram kom í upphafi kaflans álíta margir að hugtökin umhverfismennt og sjálfbærni 

séu hluti af hvort öðru. Þegar leitað var eftir hugtakinu umhverfismennt í Aðalnámskrá 

leikskóla, sem gefin var út árið 2011, fannst ekkert. En þegar betur var að gáð voru hugtökin 

sjálfbærni og sjálfbær þróun fléttuð inn í hinar ýmsu greinar. Því má ætla að hugmyndin sé að 

kynna þessi hugtök fyrir börnum strax á leikskólaaldri. Markmið sjálfbærrar þróunar hlýtur að 

vera það að gera okkur að ábyrgum einstaklingum í samfélaginu og að verndun náttúrulegra 

auðlinda sé á færi allra á jörðinni, ungra jafnt sem aldinna. Malaguzzi taldi mikilvægt að 

leikskólinn einangraðist ekki og hann ætti að vera hluti af samfélaginu. Þannig ætti 

leikskólastarfið að snúa að þáttum sem eru úti í samfélaginu og er sjálfbærni og 

umhverfismenntun hluti af því að vinna með samfélaginu og geta börnin sett sitt mark á það 

með því að vernda náttúrunna. Með því að vinna að lýðræðislegum vinnubrögðum er einnig 

unnið að hugmyndum Dewey að börnin eigi að taka þátt í að móta nám sitt og á þann hátt fá 

tækifæri til að útfæra og móta hugmyndir sínar á eigin forsendum svo þær verði þeim 

raunverulegar. 

Skólar á Íslandi hafa sýnt menntun til sjálfbærni mikinn áhuga og ekki síst 

leikskólarnir. Þeirra leiðir við að innleiða hjá sér menntun til sjálfbærni hafa verið að taka þátt 

í verkefnum eins og Grænfánaverkefni Landverndar, auka útikennslu og að stofna útiskóla, en 

þessir þættir eru einmitt viðfangsefni næsta kafla. 
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4. Útikennsla 

Í þessum kafla er hugtakið útiskóli skilgreint og farið yfir á hvaða hátt útikennsla fer fram. 

Útikennsla getur verið stór þáttur í verkefnum eins og Grænfánaverkefni Landverndar en 

einnig er hægt að vinna með útikennslu út frá forsendum hvers skóla. 

 

4.1 Útiskóli 

Þegar útikennsla er skoðuð þarf að skilgreina vel hvað átt er við með þessum hugtökum, 

útikennsla og útiskóli. Arne N. Jordet skilgreinir útiskóla með þessum hætti: 

Útiskóli er starfsaðferð þar sem hluti skóladagsins er fluttur út í 

nærumhverfið. Útiskóli inniheldur þar með reglulega starfsemi fyrir utan 

skólastofuna. Starfsaðferðin gefur nemendum kost á að nota öll 

skilningarvitin á þann hátt að úr verði persónuleg og áþreifanleg reynsla í 

raunveruleikanum. Starfsaðferðin veitir svigrúm fyrir fagleg verkefni, 

sjálfsprottnar athafnir og leik, forvitni, ímyndunarafl, upplifanir og 

félagslega samveru. Útiskóli snýst um að sameina skólanámsgreinar í 

samþættri kennslu þar sem viðfangsefnin jafnt úti sem inni ná samhengi. 

Þannig læra nemendur um raunveruleikann í raun og veru til dæmis um 

náttúruna á náttúrulegan hátt, samfélagið í samfélagi og nærumhverfið í 

nágrenninu (Jordet,1998:24). 

Þessi skilgreining sýnir að hugtakið útiskóli getur þýtt margt, t.d. almenn útivera á 

leikskólalóð, gönguferðir og ýmsar vettvangsferðir. Það má hins vegar vega og meta hvort 

náttúrulegt umhverfi eða manngert umhverfi hafi meira að segja sem þroskahvetjandi og 

leikvænt umhverfi. Þó má segja að náttúrulegt umhverfi bjóði frekar upp á meiri fjölbreytni 

og hvetji börn til þess að nota ímyndunaraflið meira þegar kemur að leik. Vegna þess hversu 

óskipulagt slíkt umhverfi er er meiri þörf á að sjá möguleikana í því og þurfa börnin sjálf að 

finna sér hluti til að leika sér að (Kristín Norðdal, 2005). Möguleikarnir verða endalausir og 

börn hafa tækifæri til að skapa sín eigin leikföng og leiki og eru ekki bundin þeim efnivið sem 

oftar en ekki hafa aðeins eitt hlutverk í leik en í náttúrulegu umhverfi getur ein grein verið 

blýantur, sverð, persóna, byggingarefni eða hvað sem barninu dettur í hug að skapa. Reynslan 

sem börnin öðlast býður upp á fjölda tækifæra til náms og fræðslu með börnum og með því að 

spyrja opinna spurninga og hvetja til umræðna um það sem er í náttúrunni er hægt að vekja 

forvitni og áhuga hjá börnunum og hvetja þau til að sýna öllum lifandi og dauðum verum í 

náttúrunni virðingu (Torquai, 2005:46).  
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Við þessar aðstæður eru fjölmargir möguleikar til að virkja bæði sköpunargáfu 

barnanna sem og vísindamanninn í þeim. Til dæmis með því að gefa þeim tækifæri á að snerta 

og finna mismunandi áferð, skoða hluti og sjá að þeir hafa mismunandi lögun, liti og þyngd. 

Það þarf að gefa þeim tíma til að njóta og upplifa það sem er í náttúrunni og á þann hátt mun 

sú reynsla verða þeim ómetanleg í framtíðinni (Williams, 2008:24). 

Þegar kemur að útikennslu skiptir máli að kennarinn sé opinn fyrir því að samþætta 

námsgreinar þar sem möguleikarnir á að hvert fyrirbæri í náttúrunni tengist á einhvern hátt og 

sé hluti af einni heild (Helena Óladóttir, 2010:28). Skólar þurfa að auðvelda sköpunarferli og 

passa upp á að það geti farið fram hvar sem er hvort sem er í listastofu, skólastofu eða úti í 

náttúrunni. Það að hafa kennara sem er sjálfstæður og frjór í hugsun og hvetur til hvers kyns 

sköpunar í öllu sínu starfi verður til þess að börnin í kringum hann verða sjálfstæð og frjó í 

hugsun líka. Því þurfa skólar að vera vettvangur sem byggir upp einstaklinga og hvetur til 

samvinnu og sköpunar, hugvitssemi, nýbreytni og rannsókna (Gandini, 2005:173).  

 

4.2 Samantekt 

Margvíslegar aðferðir eru nýttar í útikennslu leikskólanna. Náttúra, umhverfi og 

nærsamfélagið nýtast í nær öllu starfi leikskóla og eru útiskólar kjörinn vettvangur til að vinna 

til dæmis með fjölgreindakenningu Gardners og þá sérstaklega umhverfisgreindina. Í 

útikennslu felast mörg tækifæri til að flétta saman ýmsar kenningar fræðimanna við 

sjálfbærnimenntun og verkefni eins og Grænfánann. Útikennsla gefur einstaklingum tækifæri 

til að rannsaka viðfangsefnið úti í náttúrunni og þar með efla og styrkja vinnu með 

fjölgreindirnar. Í útikennslu þurfa börnin einnig að nýta öll skynfæri sín til að auka við 

reynslu sína og styður það við kenningar Dewey um að nemendur séu virkir í sínu námi. 

Náttúrulegt umhverfi verður kennslurýmið og um leið uppeldisaðili sem þroskar og mótar 

börnin. Við þessar aðstæður skiptir máli að kennarinn hvetji börnin og virki þau í verkefnum. 

Kennara ber að efla áhuga barnanna á umhverfinu og styðja við fyrri þekkingu og á þann hátt 

vinna eftir vinnupallahugtaki Vygotsky. Í næsta kafla er greint sérstaklega frá 

Grænfánaverkefni Landverndar. 
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5. Grænfáninn 

Hér verður fjallað um verkefni sem unnið er hjá Landvernd sem byggist á því að gera skóla á 

Íslandi meðvitaðri um umhverfismennt og náttúruvernd. Skólarnir búa sér til umhverfisstefnu 

sem þeir fylgja og stuðla þannig að fræðslu og vakningu um nærumhverfi sitt.  

 

5.1 Landvernd 

Landvernd eru félagasamtök sem stofnuð voru árið 1969 og starfa að umhverfismálum. 

Hlutverk samtakanna er að standa vörð um íslenska náttúru auk þess að taka virkan þátt í 

fræðslu, stefnumótun og upplýstri ákvarðanatöku í málum er viðkoma umhverfi, auðlindum 

og landnotkun. Markmið Landverndar eru fjórþætt: 

1. Að vernda náttúru og umhverfi Íslands svo komandi kynslóð fái þau sem minnst spillt. 

2. Að endurreisa spillta náttúru, náttúrugæði og umhverfi. 

3. Að stuðla að sjálfbærri umgengni þjóðarinnar sem byggir á öflugri umhverfisvitund,  

þekkingu og verndarvilja. 

4. Að Íslendingar taki virkan þátt í alþjóðasamstarfi um umhverfismál, til að miðla  

þekkingu og reynslu og leita leiða til úrbóta.  

Samtökin Landvernd reka fjölda fræðsluverkefna eins og t.d. Grænfánann, Bláfánann, 

Vistvernd í verki, Vistakstur og Alviðru (Landvernd, e.d.c). 

 

5.2 Grænfáninn – Skólar á grænni grein 

Þeir skólar sem ætla sér að fá Grænfánann þurfa að vinna að verkefni sem er kallað Skólar á 

grænni grein. Þetta verkefni er alþjóðlegt og utan um það halda samtökin Foundation for 

Environmental Education (FEE). Verkefninu er ætlað að styðja betur við umhverfismennt og 

umhverfisstefnu skóla. Grænfáninn er tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í 

skólum sem nýtur virðingar víða í Evrópu (Grænfáninn, Skólar á grænni grein, 2006:14).  

Markmið Grænfánaverkefnisins eru sjö: 

- Að efla samfélagskennd innan skóla. 

- Að bæta umhverfi skóla, minnka notkun á orku og vatni og minnka úrgang. 

- Að sjá nemendum fyrir færni og menntun til að takast á við umhverfismál. 

- Að styrkja tungumálakunnáttu og alþjóðlega samkennd. 

- Að bæta umhverfisvitund með menntun og verkefnum inni í skólum jafnt sem úti við. 
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- Að tengja skóla við samfélag sitt, almenning og fyrirtæki. 

- Að efla lýðræðisleg vinnubrögð þegar taka þarf ákvarðanir sem varða nemendur 

(Landvernd, e.d.d). 

Þeir skólar sem vilja verða Skólar á grænni grein þurfa að stíga skrefin sjö. Þegar þeir hafa 

náð því fá þeir að flagga Grænfánanum í tvö ár (Landvernd, e.d.d). Þegar fánanum hefur verið 

flaggað er haldið áfram að vinna að verkefninu. Kosið er í nýtt umhverfisráð sem setur sér ný 

markmið og vinnur að því að skólinn fái Grænfánann endurnýjaðan eftir tvö ár (Landvernd, 

e.d.b).  

Haustið 2000 hóf Landvernd undirbúning fyrir Grænfánann með því að skoða hvort 

hann félli að þörfum íslenskra skóla. Í framhaldi af því var tveggja ára tilraunaverkefnum 

hrundið af stað þar sem tólf skólar tóku þátt. Strax næsta ár voru þrír fyrstu fánarnir dregnir að 

húni (Grænfáninn, Skólar á grænni grein, 2006:14). 

Þar sem Grænfánaverkefnið er alþjóðlegt er áætlað að bjóða upp á tengslanet þar sem 

hægt er að nálgast leiðbeiningar um hvernig hægt er að skrá sig í verkefnið og hvernig nota á 

leitarvél sem þar er. Þegar skólarnir skrá sig á netið gerir það þeim auðveldara að kynna starf 

sitt og kynnast starfi annarra Grænfánaskóla. Tengslanetinu er einnig ætlað að auðvelda 

heimsóknir á milli skólanna þótt þeir séu ekki nálægt hver öðrum. Einnig getur það auðveldað 

skólum innan sama sveitarfélags að miðla af eigin reynslu, skiptast á skoðunum og leysa 

saman vandamál sem upp kunna að koma þegar unnið er að verkefnum (Grænfáninn í 

sambandi, Alþjóðlegt tengslanet Grænfánaskóla komið í gagnið, 2006:14). 

 

Grænfánaverkefnið í tölum 

Taflan hér fyrir neðan sýnir fjölda skóla í Grænfánaverkefninu 30. janúar 2012. Tölurnar í 

þessari töflu eru fengnar með samtali við Gerði Magnúsdóttur starfsmann Grænfánans (2. 

mars 2012). 

 

 Leikskólar Grunnskólar Framhaldsskólar Háskólar Aðrir skólar Alls 

Á grænni grein 104 88 10 3 3 208 

Með Grænfána 57 62 4 – 2 125 

Enginn fáni 47 26 6 3 1 83 

1. fáni 29 22 3 – 1 55 

2. fáni 17 18 – – – 35 

3. fáni 6 13 1 – 1 21 

4. fáni 4 6 – – – 10 

5. fáni 1 3 – – – 4 
 

Tafla 1  Fjöldi þátttakenda í Grænfánaverkefninu 
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 Eins og sjá má á töflu 1, eru leikskólar og grunnskólar í miklum meirihluta þeirra sem vinna 

að Grænfánaverkefninu. Af 208 skólum sem eru á grænni grein eru 192 á leik- og 

grunnskólastigi. Fleiri grunnskólar en leikskólar hafa endurnýjað Grænfánann nokkrum 

sinnum. Samkvæmt töflunni eru helmingi fleiri grunnskólar en leikskólar með þriðja, fjórða 

og fimmta fánann, eða 22 grunnskólar á móti 11 leikskólum. 

 

5.3 Skilyrðin – Skrefin sjö 

Skrefin sjö sem skóli þarf að stíga til að fá Grænfánann eru verkefni sem ætlað er að efla 

vitund nemenda, kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál. Þessi verkefni 

eru bæði til markvissrar kennslu með hóp og eins til að bæta rekstur skólanna. Þau auka 

þekkingu allra sem að þeim koma, styrkja grunn að því að ábyrg afstaða sé tekin og ýta undir 

raunhæfar aðgerðir í umhverfismálum (Grænfáninn, Skólar á grænni grein, 2006:14).  

 

Skrefin sjö sem þarf að stíga eru: 

1. Umhverfisnefnd starfar innan skólans sem stýrir og skipuleggur verkefnið. Í þessari 

nefnd eru fulltrúar nemenda, kennara, foreldra, stjórnenda skólans, ræstingarfólks og 

umsjónarfólks.  

2. Staða umhverfismála í skólanum metin. Sem flestir nemendur taka þátt í matinu þar 

sem fjölmargir þættir umhverfismála í skólanum eru skoðaðir. 

3. Áætlun gerð um aðgerðir og markmið til umhverfisbóta í skólanum. Niðurstöður 

úr matinu eru notaðar til að gera áætlun um markmið og aðgerðir. Það er mikilvægt að 

skólar setji sér raunhæf markmið og passi sig á að reyna ekki að ná öllum 

markmiðunum strax í byrjun vegna þess að verkefnið heldur stöðugt áfram. 

4. Sinnt er stöðugu eftirliti og endurmati á umhverfismálum í skólanum. Með því á 

að tryggja að markmiðum sé náð og stöðug umhverfismennt sé í skólanum. 

5. Nemendur fræddir um umhverfismál. Tryggja á markvisst nám í samræmi við 

þemu eins og úrgang, vatn og orku. Allur skólinn skal taka þátt í verkefninu t.d. með 

því að flokka úrgang og spara vatn og orku. Vinna skal eftir námskrá eins og hægt er 

og bæta inn í hana viðeigandi þáttum í samræmi við umhverfisstefnu. 

6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með sér. Skólar með 

umhverfisstefnu geta haft áhrif á sveitarstjórnir, fyrirtæki og samfélagið allt. Skólar 

eru hvattir til að tengjast fyrirtækjum og stofnunum svo þeir geti lært af sérþekkingu 

þeirra og reynslu.  
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7. Skólinn setur sér formlega umhverfisstefnu. Sáttmáli er unninn í samvinnu við alla 

sem að skólanum standa en hann lýsir heildarstefnu skólans í umhverfismennt og 

umhverfismálum. Sáttmálann þarf að kynna vel bæði innan og utan skólans. 

Þegar skólinn hefur fengið fánann er haldið áfram og nýtt umhverfisráð kosið sem setur 

ný markmið. Ef vel gengur fær skólinn Grænfánann endurnýjaðan að tveimur árum liðnum 

(Landvernd, e.d.b). 

 

5.4 Samantekt 

Grænfánaverkefnið byggist mikið á að gera börn og fullorðna meðvitaða um vandamál sem 

eru alþjóðleg. Náttúran og umhverfið skiptir máli fyrir okkur öll og því er það okkar að sjá til 

þess að hún verði ekki fyrir of miklu álagi.  

Leikskólar eru mjög virkir í umhverfismennt og stórt hlutfall leikskóla í dag flaggar 

Grænfánanum. Verkefni sem tengjast umhverfismennt byggja á því að börnin séu virk í 

starfinu og þá þarf að sjá til þess að verkefnið sé gert skemmtilegt til þess að börnin hafi 

áhuga á að skoða, rannsaka og læra. Börnin fá tækifæri til að læra um dýralíf, plöntulíf, 

grenndarkennslu, siðfræði og að taka tillit til náttúrunnar í samvinnu við önnur börn og 

fullorðna. Froebel taldi mikilvægt að vekja þyrfti manninn til skilnings um sjálfan sig í sátt og 

samlyndi við náttúruna og guð. Rousseau og Malaguzzi töldu umhverfið skipta miklu máli í 

þroskaferli barna og að mikilvægt væri að komast í snertingu við allt í umhverfinu. Þeir töldu 

báðir umhverfið í kringum okkur vera afl sem er þroskandi og mótandi. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er sjónum beint að viðhorfum starfsfólks 

Grænfánaleikskóla. 
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6. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður greint frá rannsókninni sem framkvæmd var sérstaklega vegna 

verkefnisins, það er til að afla gagna af vettvangi. Rannsóknin er megindleg (e. quantative 

research) en gögn sem safnast með þeirri nálgun einkennast af lýsandi tölfræði (e. descriptive 

statistics). Þessu til viðbótar var ákveðið að hafa í lokin spurningar, sem flokkast sem 

eigindlegar (e. qualitative reshearch), til að nálgast betur viðhorf þátttakenda þar sem 

eigindleg aðferð hentar afskaplega vel til þannig gagnaöflunar. Lýsandi tölfræði er notuð við 

fyrstu úrvinnslu gagna og er einföld lýsing á niðurstöðum. Til að útskýra niðurstöðurnar er 

stuðst við myndræna framsetningu gagna, svokallaða gagnakönnun (e. exploratory data 

analysis). Gagnakönnun byggir á þeirri forsendu að með myndrænni framsetningu á 

gögnunum og vali á réttu myndriti sé hægt að sjá eiginleika gagnanna sem ekki fást með 

mælitölum einum og sér (Amalía Björnsdóttir, 2003:117). Upplýsinga var leitað hjá 

starfsfólki leikskóla um viðhorf þess til Grænfánaverkefnis Landverndar. 

 

6.1 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf starfsfólks leikskóla til Grænfánaverkefnis 

Landverndar. Megindleg rannsóknaraðferð var notuð til að leita upplýsinga og gagna og var 

spurningakönnun lögð fyrir þátttakendur á netinu. 

Skilgreining á megindlegri aðferð er sú að hún byggist á gögnum sem hægt er að vinna 

í tölum og þannig að fá yfirsýn yfir eitthvert tiltekið svið með því að finna meðaltöl, fylgni og 

tengingar innan þess (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:222). Rannsakandinn byrjar á að setja fram 

tilgátu sem hann svo sannreynir eða afsannar í rannsókn sinni. Þegar rannsakandinn hefur 

safnað að sér gögnum vinnur hann úr þeim á tölfræðilegan hátt og setur svo meðal annars upp 

í línurit, súlurit, kökurit eða töflur (Björn Bergsson, 2002:39). Skilgreining á eigindlegri 

rannsókn er sú að verið er að leita eftir nánari skoðun, eða viðhorfi, á afmarkaðri 

viðfangsefnum til þess að komast að því hvernig einstaklingar í hópnum upplifa það sem er 

athugað. Tilgangur eigindlegrar aðferðar er að skilja upplifun/veruleika fólks (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003:222). 

 Spurningakannanir eru skilgreindar sem sérstök rannsóknaraðferð sem unnin er á þá 

leið að spurninga er spurt til að afla gagna um afmarkað viðfangsefni. Helsti kostur 

spurningakannana er sá að hægt er að safna margvíslegum upplýsingum hjá stórum hópi á 

stuttum tíma. Það sem styrkir þess konar kannanir er réttmæti þeirra, tengslin eru sterk á milli 
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þess sem fólk segist gera og þess sem fólk gerir. Spurningakannanir eru notaðar í flestum 

greinum sem fjalla um manninn á einhvern hátt (Þorlákur Karlsson, 2003:331). 

Báðar aðferðir hafa kosti og galla en með því að beita bæði megindlegum og 

eigindlegum aðferðum við rannsóknir fær rannsakandi betri sýn á viðfangsefnið því þá fær 

hann tölfræðilega útreikninga á gögnunum ásamt því að sjá hvernig þátttakendur upplifa 

viðfangsefnið í sínu náttúrulega umhverfi (Björn Bergsson, 2002:80).  

 

6.2 Þátttakendur 

Úrtakið var svokallað markmiðsúrtak (e. purpose sample) og er því beitt í aðstæðum þar sem 

rannsakandi þarf að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknarinnar (Björn Bergsson, 

2002:62). Markmiðsúrtak er valið með tilliti til þess sem á að rannsaka, eins og í þessari 

rannsókn þar sem á að rannsaka viðhorf leikskólakennara til Grænfánaverkefnis Landverndar. 

Þátttakendur skoðanakönnunarinnar urðu því að vera starfsmenn í leikskólum sem flagga 

Grænfánanum. Ákveðið var að leikskólastjórar væru ekki þátttakendur í könnuninni þar sem 

ætlunin var að kanna viðhorf þeirra starfsmanna sem vinna beint með börnunum. Einnig er 

það okkar tilfinning að þar sem leikskólastjórarnir hafa væntanlega sóst eftir að vinna að 

Grænfánaverkefninu innan leikskólans séu þeir, eða geti verið, hlutdrægir.  

Könnunin var send út til 68 starfsmanna í fjórum mismunandi leikskólum á Austur- og 

Norðurlandi. Alls tóku 38 þátt í könnuninni eða um 55.9%.  

 

6.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn (sjá fylgiskjal 3) var unninn út frá rannsóknarspurningunni Hvaða viðhorf 

hafa starfsmenn leikskóla til Grænfánans? og höfðum við Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum til hliðsjónar við gerð spurninganna. Spurningalistinn var 

að mestu leyti byggður upp með lokuðum spurningum en einnig var notuð eigindleg 

rannsóknaraðferð í lokin með þremur opnum spurningum. Það var gert til þess að 

þátttakendur í spurningakönnuninni fengju tækifæri til að koma ábendingum á framfæri. Valið 

var að hafa rafrænan spurningalista þar sem líklegast var talið að þátttakendur myndu gefa sér 

tíma til að svara honum og einnig hversu auðvelt er að safna saman niðurstöðum. Önnur 

ástæða fyrir þessu vali var að með því yrði spurningalistinn í tengslum við áherslur sjálfbærni 

og umhverfisverndar, að því leyti að spara pappírsnotkun. Spurningalistinn var unninn á 

vefsíðu Surveymonkey http://www.surveymonkey.com/ og fór úrvinnsla að mestu leyti fram á 

þeirri sömu vefsíðu. 
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Spurningalistinn var forprófaður áður en hann var sendur frá okkur á þátttakendur og 

var markmiðið að athuga hvort spurningar væru leiðandi, illa orðaðar eða að öðru leyti 

gallaðar. Kom þá í ljós að sumar spurningar máttu vera betur orðaðar og var einnig ákveðið að 

hafa ekki spurningu um kyn þátttakenda. Var sú ákvörðun tekin í ljósi þess að stór hluti 

leikskólastarfsmanna er kvenkyns og gæti þar með orðið til þess að karlkyns starfsmanni þætti 

hann ekki njóta nafnleyndar. Þegar spurningalistinn hafði verið forprófaður höfðum við 

samband við skóladeild Akureyrarbæjar og fræðslustjóra Fjarðabyggðar (sjá fylgiskjal 1) og 

óskuðum eftir rannsóknarleyfi í leikskólum sveitarfélaganna. Fengum við samþykki frá 

báðum sveitarfélögunum og höfðum í framhaldi af því samband við leikskólastjóra hjá fjórum 

leikskólum og óskuðum eftir að fá að gera rannsókn í leikskólum þeirra og var það samþykkt 

(sjá fylgiskjal 2). 

Spurningalistinn var sendur út rafrænt til leikskólastjóranna sem síðan sendu þá til 

starfsfólks leikskólanna (sjá fylgiskjal 3). Fimm dögum eftir að könnunin var send út höfðum 

við samband við leikskólastjórana og báðum þá um að senda ítrekun á starfsfólkið til að 

hvetja þá til að svara sem ekki hafði gert það. Þar sem þátttaka var enn mjög lítil eftir fyrstu 

ítrekunina var ákveðið að biðla til starfsfólks leikskólanna einu sinni enn. 

Svarhlutfall í þessari rannsókn var frekar lágt eða aðeins um 55.9%, en úrtakið var nokkuð 

lítið og er því ekki hægt að alhæfa um Grænfánaverkefnið í leikskólum á Íslandi út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Með svarhlutfalli er átt við hversu margir þeirra sem valdir 

voru í úrtakið svöruðu könnuninni. Æskilegt er að svarhlutfall sé um 80% þó að oft sé það í 

kringum 70-75% (Björn Bergsson, 2002:57). Niðurstöður geta þó vonandi nýst til umbóta á 

Grænfánaverkefninu og endurspegla niðurstöðurnar viðhorf og reynslu þátttakenda 

rannsóknarinnar.  
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7. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið í helstu niðurstöður og til þess notuð lýsandi tölfræði. Þar verður 

dregin upp mynd af svörum þátttakenda í orðum og myndum. 

 

7.1 Bakgrunnsspurningar 

 Af þeim 38 sem svöruðu voru 29,7% 30 ára og yngri, 45,9% voru á aldrinum 31-45 ára og 46 

ára og eldri voru 24,3%. 

  

Þegar starfsaldur þátttakenda var skoðaður voru flestir, eða 32,4%, með tveggja til 

fjögurra ára starfsreynslu. Þeir sem höfðu unnið í 12 ár eða lengur voru 27%. Sami fjöldi 

hafði unnið í 8-11 ár í leikskóla og styttra en eitt ár. Fæstir svöruðu að þeir hefðu unnið í 5-7 

ár. 

  

 

 

 

 

  Mynd 2 Starfsaldur þátttakenda. 
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Menntun þeirra sem tóku þátt var nokkuð dreifð þó eru flestir sem hafa lokið 

háskólanámi. Rúmlega helmingur þátttakenda, eða 55,3%, var með grunnnám frá háskóla en 

aðeins 13,2% var með leikskólakennarapróf frá Fósturskóla Íslands. Það nám er metið sem 

háskólanám og þeir sem lokið hafa prófi frá Fósturskóla Íslands hafa sömu réttindi og þeir 

sem hafa lokið grunnnámi frá háskóla. Af þeim sem svöruðu voru jafn margir með 

grunnskólapróf og stúdentspróf sem hæsta menntunarstig, eða 10,5%. 

 

 

  

  Mynd 3  Menntun þátttakenda. 
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Tilgangur spurningarinnar Hversu lengi hefur leikskólinn flaggað Grænfánanum? var 

að sýna hversu mikla þekkingu starfsfólkið hefði á Grænfánaverkefninu og hvort það væri 

meðvitað um hversu lengi skólinn hefur flaggað Grænfánanum.  

Þegar mynd 3 er skoðuð sést að svörun er nokkuð dreifð. Þeir sem segja að leikskólinn 

hafi flaggað Grænfánanum í 1-2 ár eru 32,4% og þeir sem svara í 3-4 ár eru 45,9%. Einungis 

5,4% svara því að skólinn hafi flaggað Grænfánanum í 5-6 ár en 16,2% svara 7 ár eða lengur. 

 Spurt var hvort þátttakendur hefðu unnið í leikskóla sem ekki var með Grænfána og 

voru það um 60,5% þátttakenda. Hins vegar höfðu 39,5% þátttakenda alltaf unnið í leikskóla 

sem flaggar Grænfána.  

Mynd 4 Árafjöldinn sem leikskólar hafa flaggað Grænfána Landverndar. 
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7.2 Þekking starfsfólks á Grænfánaverkefninu 

Með spurningunum í þessum kafla vildum við kanna þekkingu starfsfólks leikskólanna á 

atriðum sem koma að vinnuferli Grænfánaverkefnisins. 

Þekkingin var yfirleitt mikil á þessum atriðum þó að þátttakendur virtust ekki þekkja 

mikið til samtakanna Landverndar, eða 58,4% þátttakenda, það er 52,8% sem töldu sig þekkja 

lítið til samtakanna og 5,6% sem töldu sig þekkja mjög lítið til þeirra.  

Stór meirihluti taldi sig þekkja mjög mikið eða mikið til Grænfánaverkefnisins eða 

samtals 88,9%. Þar sögðust 38,9% þekkja mjög mikið til þess á meðan 50% sögðust þekkja 

mikið til þess. 

Þekking starfsmanna á umhverfisgátlista virtist vera nokkuð góð þar sem 25% svöruðu 

að þeir vissu mjög mikið um hann og 50% svöruðu að þeir vissu mikið um hann. Því töldu 

samtals 75% sig vita mikið eða mjög mikið um umhverfisgátlistann. Svipað er uppi á 

tengingnum þegar við skoðum bæði þekkingu starfsmanna á umhverfissáttmála og 

umhverfisnefnd leikskólans. Þar eru 86,1% sem þekkja mjög mikið eða mikið til 

umhverfissáttmálans og 91,7% þekkja mjög mikið eða mikið til umhverfisnefndar leikskólans. 

  Mynd 5    Þekking þátttakenda á atriðum er viðkoma Grænfánavinnu í leikskólum. 
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Þessari spurningu var ætlað að leiða í ljós þekkingu starfsmanna á ýmsum atriðum sem 

tengjast umhverfismennt og Grænfánaverkefninu. Yfir heildina virtist þekking 

starfsmannanna vera nokkuð mikil. Samanlagt fara valkostirnir mjög mikið og mikið aldrei 

niður fyrir 69%. Grenndarkennsla hafði samanlagt 69,5%, menntun til sjálfbærni hafði 

samanlagt 72,3%, orkusparnaður hafði samanlagt 91,7%, endurnýting á efnivið hafði 

samanlagt 94,5%, endurvinnsla hafði samanlagt 100%, umhverfismennt hafði samanlagt 

77,8% og umhverfisvitund hafði samanlagt 88,9% 

 

  

  Mynd 6 Þekking þátttakenda á hugtökum sem tengjast Grænfánaverkefninu. 
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7.3 Mat starfsfólks á framgangi Grænfánaverkefnis í eigin leikskóla 

Spurningunum í þessum kafla var ætlað að varpa ljósi á það hvernig starfsfólki leikskólanna 

fannst Grænfánaverkefnið ganga í sínum leikskóla og almennt hvernig það metur 

Grænfánaverkefnið í leikskólanum. 

Þegar spurt var út í hvernig gengið hefði að koma á umhverfisstefnu í leikskólanum 

svöruðu 61,1% mjög vel en 38,9% vel. 69,4% sögðu að mjög vel hefði gengið að viðhalda 

markmiðum leikskólans með tilliti til Grænfánaverkefnisins en 30,6% sögðu vel. Þegar spurt 

var um hvernig gengið hefði að efla vitund nemenda um umhverfismál voru færri sem sögðu 

mjög vel eða 38,9% á meðan 61,1% sögðu vel. 16,7% sögðu að mjög vel hefði gengið að 

kynna umhverfisstefnu skólans fyrir foreldrum á meðan 72,2% sögðu vel og 11,1% töldu að 

það hefði gengið illa. 

 

 

 

  Mynd 7 Mat þátttakenda á gangi Grænfánaverkefnisins í leikskólanum. 



33 

 

Þegar þátttakendurnir voru beðnir um að taka afstöðu til ýmissa fullyrðinga voru þeir mjög 

sammála flestum fullyrðingunum sem settar voru fram. Þeir sem voru mjög sammála 

fullyrðingunni að það væri mikilvægt að hafa verkefni eins og Grænfánaverkefnið í 

leikskólum voru 65,7% á meðan samtals 34,3% voru frekar sammála eða sammála. Þeir 

þátttakendur sem voru mjög sammála því að hægt væri að vinna markvisst að umhverfis-

fræðslu án þess að taka þátt í Grænfánaverkefninu voru 30,6% en þeir sem voru frekar 

sammála eða sammála voru samtals 64,9%. Helmingur, 50%, þeirra sem svöruðu voru mjög 

sammála því að það skipti máli að sveitarfélagið leggi áherslu á flokkun sorps almennings ef 

leikskólar ætla að vinna að Grænfánaverkefninu. Samtals 44,5% voru frekar sammála eða 

sammála og 5,6% voru ósammála. Við fullyrðinguna um það að með umhverfismennt í 

leikskóla verði börnin meðvitaðri um umhverfismál svöruðu 75% þátttakenda mjög sammála 

en samtals 25% voru frekar sammála eða sammála. Þeir sem voru mjög sammála því að það 

væri mikilvægt að kenna börnum að ganga vel um náttúruna voru 91,7% en samtals 8,4% 

voru frekar sammála eða sammála. Þeir sem voru mjög sammála því að mikilvægt væri að 

kenna börnum að endurvinna voru 77,8% á meðan þeir sem voru frekar sammála eða 

sammála voru samtals 22,3% þátttakenda. 

  
Mynd 8 Þátttakendur merktu við hversu sammála eða ósammála þeir voru nokkrum staðhæfingum. 
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 Grænfánaverkefni í leikskólum byggist á vinnu með börnunum og var þessari spurningu 

ætlað að varpa ljósi á það hvort börnin væru virkjuð í starfinu sem tengist verkefninu. 

Samanlagt 71,5% töldu börn þekkja mikið eða mjög mikið til umhverfisvitundar en 28,6 töldu 

þau þekkja lítið til hennar. Þeir sem töldu börn þekkja mikið eða mjög mikið til endurvinnslu 

voru 97,2% en 2,9% svöruðu lítið. Þeir sem töldu börn þekkja mjög mikið eða mikið til 

endurnýtingar á efnivið voru 91,4% en aðeins 8,6 töldu þau þekkja lítið til þess. Samtals 

57,1% töldu börn þekkja mjög mikið eða mikið til orkusparnaðar en 42,8% töldu þau þekkja 

lítið eða mjög lítið til hans. Samtals 60% töldu börnin þekkja mjög mikið eða mikið til 

grenndarkennslu en 40% lítið eða mjög lítið. 

  

Mynd 9 Mat þátttakenda á þekkingu barna á atriðum  viðkomandi Grænfánaverkefninu. 
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Með þessari spurningu var ætlunin að fá upplýsingar um hvort starfsfólk teldi samstarfsfólk 

sitt vera meðvitað um Grænfánaverkefnið. Þeir sem töldu leikskólastjóra vera mjög mikið 

meðvitaða voru 86,1% en 13,9% mikið. Þeir sem töldu deildarstjóra vera mjög mikið 

meðvitaða voru 66,7%, 30,6% svöruðu mikið og 2,8% svöruðu lítið. Þeir sem svöruðu að 

kennarar og leiðbeinendur vera mjög mikið meðvitaðir voru 47,2%, 44,4% svöruðu mikið, 

2,8% svöruðu lítið og 5,6% svöruðu veit ekki. Þeir sem töldu annað starfsfólk vera mjög mikið 

meðvitað voru 41,7%, 44,4% svöruðu mikið, 11,1% svöruðu lítið og 2,8% svöruðu veit ekki. 

Þeir sem töldu foreldra vera mjög mikið meðvitaða voru 8,3%, 55,6% svöruðu mikið, 19,4% 

svöruðu lítið og 16,7% svöruðu veit ekki. Alls 19,4% töldu börnin vera mjög mikið meðvituð 

og 80,6% töldu þau vera mikið meðvituð. 

 

 

 

 

Mynd 10 Sýnir hvernig þátttakendur telja þá er viðkoma leikskólanum vera meðvitaða um 

umhverfismál eftir að Grænfánaverkefnið hófst. 
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Þegar spurt var um hvort þátttakendurnir væru fylgjandi Grænfánaverkefninu svöruðu 75% að 

þeir væru mjög mikið fylgjandi, 22,2% sögðust vera mikið fylgjandi og 2,8% sögðust vera lítið 

fylgjandi því. Mikill meirihluti er fylgjandi Grænfánaverkefninu. 

  

  Mynd 11 Hversu fylgjandi þátttakendur voru þátttöku leikskólans í Grænfánaverkefninu. 
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Þegar spurt var um mat starfsfólks á ánægju barnanna við að vinna verkefni tengd Græn-

fánanum töldu 41,7% þátttakenda að börnin hefðu mjög mikla ánægju af henni, 52,8% töldu 

börnin hafa mikla ánægju af henni en 5,6% töldu þau hafa litla ánægju af þeirri vinnu.  

 

 

 

Í næsta kafla verður fjallað ítarlegar um niðurstöður könnunarinnar með það markmið 

að sjá hvaða viðhorf starfsfólk hefur til Grænfánans í leikskólum. Þar verða til dæmis breytur 

sameinaðar í krosstöflur til að sjá hvernig ein niðurstaða getur haft áhrif á aðra. 

  

 Mynd 12 Ánægja barnanna af verkefnum tengdum Grænfánanum að mati þátttakenda. 
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8. Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna sterkar og veikar hliðar Grænfánaverkefnis 

Landverndar og lék okkur forvitni á að vita hversu vel starfsfólk þekkir raunverulega til 

verkefnisins í þeim leikskólum sem hafa flaggað Grænfánanum. Til að fá fram þessar 

upplýsingar settum við fram, eins og áður segir, rannsóknarspurninguna: 

 Hvaða viðhorf hafa starfsmenn leikskóla til Grænfánans? 

Til þess að fá svar við rannsóknarspurningu okkar sendum við út spurningakönnun rafrænt til 

fjögurra leikskóla, tveggja á Norðurlandi og tveggja á Austurlandi. Við völdum þessa fjóra 

leikskóla í úrtakið vegna þess að þeir flagga Grænfánanum. Við töldum að það skipti máli að í 

úrtakinu væru einungis Grænfánaskólar vegna þess að mikilvægt var að þátttakendur hefðu 

einhverja þekkingu á Grænfánaverkefninu. Þeir skólar sem ekki hafa Grænfánann þekkja ef til 

vill ekki jafn mikið til verkefnisins og eru þar með ekki eins vænlegir í úrtakið. Þess vegna 

notuðum við markmiðsúrtak því þar þarf rannsakandinn að velja úrtakið út frá markmiðum 

rannsóknarinnar.  

 Alls 68 manns höfðu kost á því að taka þátt í könnuninni en einungis 38 manns 

svöruðu henni. Það þýðir að svarhlutfall var rétt tæplega 56% sem er nokkuð minna en við 

vonuðumst eftir. Einn leikskólastjórinn sagði okkur að margir starfsmenn hefðu verið frá 

vinnu þann tíma sem könnunin var opin vegna veikinda. Einnig gæti verið að einhverjir hafi 

ekki haft áhuga á að taka þátt í þessari rannsókn.  

 

8.1 Menntun kennara 

Menntun kennara kom okkur nokkuð á óvart vegna þess að stór hluti þátttakenda var með 

háskólamenntun og var það mun meira en við höfðum ímyndað okkur (sjá mynd 3). Samtals 

76,4% voru með grunnnám háskólaprófs, framhaldsnám og próf frá Fósturskóla Íslands. Við 

áttum von á því að fleiri starfsmenn væru með grunnskóla- og stúdentspróf en þeir voru 

aðeins 21% samtals. Þar sem svarhlutfall rannsóknarinnar var frekar lágt veltum við fyrir 

okkur hvort hærra svarhlutfall hefði breytt hlutfalli háskólamenntaðra og 

framhaldsskólamenntaðra. 
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8.2 Þekking starfsfólks á Grænfánaverkefninu 

Við vitum að tveir leikskólanna hafa flaggað Grænfánanum í 2-3 ár, einn í tæp tvö ár og einn í 

sex ár. Því voru niðurstöður ekki í samræmi við staðreyndir þegar spurt var hversu lengi 

leikskólarnir hefðu haft Grænfánann. Það sést til dæmis á því að 16,2 % svarenda sögðu að 

skóli sinn hefði flaggað Grænfánanum í sjö ár eða lengur (sjá mynd 4). Spurning er hvort 

þarna hafi einhverjir tekið með í töluna tímann sem leikskólinn vinnur að Grænfánanum, 

meðan skólinn er skóli á grænni grein. Einnig er spurning hvort einhverjir hafi getið sér til um 

árafjöldann. Þeir starfsmenn sem hafa stuttan starfsaldur á núverandi leikskóla hafa kannski 

ekkert velt því fyrir sér hversu lengi leikskólinn hefur flaggað Grænfánanum. 

 

8.2.1 Landvernd 

Okkur lék forvitni á að vita niðurstöðurnar þegar þessar tvær spurningar voru bornar saman; 

Hversu mikið þekkir þú til samtakanna Landverndar? og Hversu lengi hefur leikskólinn 

flaggað Grænfána Landverndar? Við töldum að starfsfólk leikskóla sem hefur flaggað 

Grænfánanum lengi væri líklegra til að þekkja eitthvað til samtakanna Landverndar. 

Niðurstöðurnar sýndu að 33,3% þátttakenda sem hafa unnið í 7 ár eða lengur töldu sig þekkja 

mjög mikið til samtakanna og 16,7% töldu sig þekkja mikið til þeirra. Það var því aðeins 

helmingur þátttakenda sem taldi sig þekkja samtök Landverndar vel en 50% töldu sig þekkja 

lítið til Landverndar. Af þátttakendum sem vinna í leikskóla sem hefur haft Grænfánann í 5-6 

ár taldi aðeins helmingur sig þekkja mikið til samtakanna og hinn helmingurinn taldi sig 

þekkja lítið til þeirra. Þessi svör urðu til þess að við veltum fyrir okkur hvort þörf sé á því að 

kynna Landvernd meira í tengslum við Grænfánaverkefnið. Í opnu spurningunum í 

rannsókninni sagðist einn þátttakandinn vera mjög jákvæður gagnvart Grænfánaverkefninu og 

að fræðslan frá Landvernd væri góð. Hann sagði að vinnan við Grænfánaverkefnið nýttist 

honum heima og hann væri meðvitaðri um umhverfi sitt. 

 

 

Hversu mikið 

þekkir þú til 

eftirfarandi 

atriða? 

  

Hversu lengi hefur leikskólinn flaggað Grænfána Landverndar? 

1-2 ár 3-4 ár 5-6 ár 7 ár eða lengur 

 

Samtökin 

Landvernd 

Mjög mikið 8,3% 6,7% 0% 33,3% 

Mikið 16,7% 40% 50% 16,7% 

Lítið 66,7% 46,7% 50% 50% 

Mjög lítið 8,3% 6,7% 0% 0% 

 

Tafla 2  Þekking þátttakenda á Samtökunum Landvernd skoðuð út frá spurningunni um hversu lengi 

leikskólinn hefur flaggað Grænfánanum. 
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8.2.2 Grænfánaverkefnið 

Að okkar mati er mikilvægt að starfsfólk leikskóla sem flagga Grænfánanum sé vel kunnugt 

verkefninu. Því kemur það okkur nokkuð á óvart að á þeim sé starfsfólk sem telur sig þekkja 

lítið til þess. 8,3% svarenda svöruðu að þeir þekktu verkefnið mjög lítið og 8,3% sögðust 

þekkja lítið til verkefnisins en það var hjá leikskóla sem hafði flaggað Grænfánanum í 1-2 ár. 

13,3% starfsfólks sem vinnur í leikskóla sem hefur flaggað Grænfánanum í 3-4 ár töldu sig 

lítið þekkja til verkefnisins og vekur það athygli okkar að starfsfólk telji sig þekkja lítið til 

verkefnis sem á að vera komin nokkur reynsla á í leikskólanum. Verið getur að starfsfólkið 

sem telur sig ekki hafa næga þekkingu á verkefninu sé nýtt og hafi þar af leiðandi ekki fengið 

næga fræðslu eða sé ekki komið almennilega inn í starfið. Því teljum við að leikskólar sem 

flagga Grænfánanum þurfi að vera vakandi fyrir því að verkefnið sé vel kynnt fyrir öllu 

starfsfólki og að allir taki þátt í því.  

 

Hversu mikið 

þekkir þú til 

eftirfarandi 

atriða? 

  

Hversu lengi hefur leikskólinn flaggað Grænfána Landverndar? 

1-2 ár 3-4 ár 5-6 ár 7 ár eða lengur 

 

Grænfána-

verkefnið 

Mjög mikið 41,7% 20% 50% 83,3% 

Mikið 41,7% 66,7% 50% 16,7% 

Lítið 8,3% 13,3% 0% 0% 

Mjög lítið 8,3% 0% 0% 0% 

 

8.2.3 Umhverfisgátlistinn 

Umhverfisgátlistinn er matstæki fyrir skóla til að meta hvernig þeir standa í umhverfismálum 

(Landvernd, e.d.a). Teljum við að þekking starfmanna á gátlistanum sé æskileg og lék okkur 

forvitni á að vita hversu mikla þekkingu allt starfsfólk leikskólanna hefur á honum. Einungis 

16,6% þátttakenda sem starfa í leikskóla sem hefur flaggað Grænfánanum í 1-2 ár svöruðu að 

þeir þekktu lítið eða mjög lítið til hans. Alls 33,3% þátttakenda sem starfa í leikskóla sem 

hefur flaggað Grænfánanum í 3-4 ár svöruðu að þeir þekktu lítið til gátlistans og 33,3% 

þátttakenda sem starfa í leikskóla sem hefur flaggað Grænfánanum í 7 ár eða lengur svöruðu 

lítið. Þar sem umhverfisgátlistinn er einungis matstæki fyrir skólana er möguleiki að það 

teljist ekki þörf á að kynna hann fyrir öllu starfsfólki og er það líklegt að starfsfólk sem ekki 

er í umhverfisnefndinni viti einfaldlega af honum en hafi ekki kynnt sér hann. Við teljum að 

það hafi mikla þýðingu fyrir starfsfólkið að hann sé kynntur fyrir því og að það verði 

meðvitað um þá þætti sem þarf að framfylgja til að fá að flagga Grænfánanum. Einn 

Tafla 3  Þekking þátttakenda á Grænfánaverkefninu skoðuð út frá spurningunni um hversu lengi 

leikskólinn hefur flaggað Grænfánanum. 
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þátttakandinn hafði þetta að segja um gátlistann: „Að taka þátt í GF hefur kennt mér mikið, 

mér finnst gátlistinn hjálpa mér mikið til að þróa mig og efla í umhverfismenntinni.“ 

 

 

Hversu mikið 

þekkir þú til 

eftirfarandi 

atriða? 

  

Hversu lengi hefur leikskólinn flaggað Grænfána Landverndar? 

1-2 ár 3-4 ár 5-6 ár 7 ár eða lengur 

Umhverfis-

gátlisti 

Grænfána-

verkefnisins 

Mjög mikið 8,3% 20% 50% 66,7% 

Mikið 75% 46,7% 50% 0% 

Lítið 8,3% 33,3% 0% 33,3% 

Mjög lítið 8,3% 0% 0% 0% 

 

8.2.4 Umhverfissáttmáli og umhverfisnefnd 

Umhverfissáttmáli leikskólans setur fram þau markmið sem leikskólinn ætlar sér að fara eftir í 

Grænfánaverkefninu og þess vegna þykir okkur mikilvægt að allt starfsfólk leikskólans sé 

meðvitað um þessi markmið svo hægt sé að flétta verkefnið inn í allt starf skólans. 

Niðurstöður voru yfirleitt á þá leið að starfsfólk væri meðvitað um umhverfissáttmálann en þó 

sögðust 13,9% þekkja lítið eða mjög lítið til hans. Var hlutfallið mest hjá leikskólum sem 

höfðu flaggað Grænfánanum í 1-2 ár eða 33,3% en 6,7% þeirra sem voru í leikskóla sem hafði 

flaggað Grænfánanum í 3-4 ár svöruðu lítið.  

Sömu sögu má segja um umhverfisnefnd leikskólanna. Þar töldu 16,6% sig þekkja 

mjög lítið eða lítið til hennar í leikskólum sem höfðu flaggað Grænfánanum í 1-2 ár. Af 

þátttakendum í leikskólum sem höfðu flaggað Grænfánanum í 3-4 ár töldu 6,7% sig þekkja 

lítið til umhverfisnefndarinnar. Í báðum spurningunum gæti ástæðan verið sú að starfsfólk 

hafi nýlega hafið störf í leikskólanum og hafi þar af leiðandi ekki haft tækifæri til að kynna 

sér alla þætti verkefnisins. Þarna getur verið að þörf sé fyrir leikskóla að skoða hvort nýtt 

starfsfólk þurfi frekari kynningu á verkefnum skólans og mikilvægi þeirra. Þar sem við sjáum 

ekki hversu lengi fólk hefur unnið í þessum tilteknu skólum getum við því miður ekki skoðað 

þennan þátt en ef frekari rannsókn yrði gerð á þessum atriðum væri hægt að kanna hann betur. 

Ef spurningalistinn verður þróaður áfram teljum við mikilvægt að spyrja um starfsaldur 

þátttakenda í Grænfánaleikskóla til að geta metið hvort hann sé ástæða þess að starfsfólk 

þekki ekki nógu vel til ýmissa þátta verkefnisins. Þegar við spurðum þátttakendur hvort 

einhverju mætti breyta og bæta var því svarað að passa þyrfti upp á að umhverfisnefnd kæmi 

saman og einnig að það mætti vera meiri drifkraftur í þeim sem eru í forsvari fyrir hönd 

Tafla 4  Þekking þátttakenda á umhverfisgátlista Grænfánaverkefnisins skoðuð út frá spurningunni um 

hversu lengi leikskólinn hefur flaggað Grænfánanum. 
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leikskólans í Grænfánaverkefninu. Við gerum okkur ekki grein fyrir hvort þá sé átt við 

forsvarsmenn Grænfánaverkefnisins eða forsvarsmenn leikskólans.  

 

Hversu mikið þekkir 

þú til eftirfarandi 

atriða? 

  

Hversu lengi hefur leikskólinn flaggað Grænfána 

Landverndar? 

1-2 ár 3-4 ár 5-6 ár 7 ár eða 

lengur 

Umhverfissáttmáli 

leikskólans í 

Grænfánaverkefninu 

Mjög mikið 16,7% 33,3% 50% 66,7% 

Mikið 50% 60% 50% 33,3% 

Lítið 25% 6,7% 0% 0% 

Mjög lítið 8,3% 0% 0% 0% 

Umhverfisnefnd 

leikskólans 

 

Mjög mikið 33,3% 26,7% 50% 83,3% 

Mikið 50% 66,7% 50% 16,7% 

Lítið 8,3% 6,7% 0% 0% 

Mjög lítið 8,3% 0% 0% 0% 

 

8.3 Þekking starfsfólks á hugtökum í umhverfismennt 

Grænfáninn hefur þau markmið að bæta umhverfisvitund með menntun og verkefnum inni í 

skólum jafnt sem úti við og einnig tengja skóla við samfélag sitt, almenning og fyrirtæki. Því 

teljum við að viss skilningur þurfi að vera hjá starfsfólki í skólum sem flagga Grænfánanum á 

hugtökum eins og umhverfisvitund, umhverfismennt, endurvinnslu, endurnýtingu á efnivið, 

orkusparnaði, grenndarkennslu og menntun til sjálfbærni. Við teljum þó að það geti farið eftir 

menntun einstaklinga hversu vel þeir þekkja til hugtakanna. Því gerðum við krosstöflu til að 

sjá hvernig menntun og hugtakaskilningur færi saman (sjá fylgiskjal 4). 

Þeir þátttakendur sem svöruðu að þeir töldu sig þekkja lítið til umhverfisvitundar 

voru 11,1% og af þeim voru 33,3% með stúdentspróf, 9,5% þeirra sem voru með grunnnám á 

háskólastigi og 50% þeirra sem voru með framhaldsnám á háskólastigi. 

 Þeir sem þekktu lítið og mjög lítið til umhverfismenntunar voru um 22,2% og þar 

voru 33,3% þeirra sem voru með stúdentspróf, 9,5% þeirra sem voru með grunnnám á 

háskólastigi, 50% þeirra sem voru með framhaldsnám á háskólastigi og 50% þeirra sem 

skráðu hjá sér annað í menntun. Teljum við að þó að þetta sé lágt hlutfall þeirra sem telja sig 

þekkja lítið til umhverfismenntunar sé æskilegt að flest, og helst allt, starfsfólk í leikskóla sé 

meðvitað um umverfismennt og ekki síst í leikskólum sem flagga Grænfánanum. 

 Þátttakendur töldu allir að þeir hefðu mikla eða mjög mikla þekkingu á endurvinnslu 

og er það í samræmi við okkar væntingar. Þeir sem þekktu lítið eða mjög lítið til 

Tafla 5  Þekking þátttakenda á umhverfissáttmála leikskólans og umhverfisnefnd skoðuð út frá 

spurningunni um hversu lengi leikskólinn hefur flaggað Grænfánanum. 
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endurnýtingar á efnivið voru um 5,6% og teljum við að það sé jákvæð niðurstaða fyrir 

Grænfánaverkefnið. Við teljum að það tengist því að í sveitafélögunum eru flokkunarkerfi í 

heimilissorphirðu og geti það haft áhrif á hversu meðvitaðir þátttakendurnir eru um þessa 

þætti. 

 Flestir þátttakendur töldu sig þekkja vel til orkusparnaðar en 11,1% töldu sig þekkja 

lítið til hans og þar voru 25% þeirra sem voru með grunnskólapróf, 40% þeirra sem voru með 

leikskólakennarapróf frá Fósturskóla Íslands, 4,8% þeirra sem voru með grunnnám á 

háskólastigi, 50% þeirra sem voru með framhaldsnám á háskólastigi og 50% þeirra sem 

skráðu hjá sér annað í menntun. 

 Þeir þátttakendur sem töldu sig þekkja lítið eða mjög lítið til grenndarkennslu voru 

30,6% og þar voru 25% þeirra sem voru með grunnskólapróf , 33,3% þeirra sem voru með 

stúdentspróf, 100% þeirra sem voru iðnmenntaðir, 19% þeirra sem voru með grunnnám á 

háskólastigi, 50% þeirra sem voru með framhaldsnám á háskólastigi og 50% þeirra sem 

skráðu hjá sér annað í menntun. Það kom okkur ekki á óvart að þeir sem eru iðnmenntaðir eða 

með grunnskóla- eða framhaldsskólamenntun telji sig ekki þekkja vel til grenndarkennslu þar 

sem grenndarkennsla er gjarnan kennd í kennaranámi. Það kom okkur hins vegar á óvart að 

þeir sem eru með grunn- og framhaldsmenntun í háskóla skuli telja sig þekkja lítið til 

grenndarkennslu. Leikskólar eru að mörgu leyti framarlega í að vinna með grenndarkennslu 

og því koma þær niðurstöður okkur á óvart að starfsfólk leikskóla þekki lítið til hugtaksins. 

Það bendir til þess að grenndarkennslu megi gera betur skil innan leikskólanna þar sem hana 

er hægt að tengja við flesta vinnu sem unnin er í Grænfánaverkefninu. 

 

 

Hver er hæsta 

menntunargráða 

þín? 

 

Hversu mikið eða lítið þekkir þú til grenndarkennslu? 

Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið 

Grunnskólapróf 25% 0% 75% 0% 

Stúdentspróf 0% 33,3% 33,3% 33,3% 

Iðnnám/verknám 0% 0% 100% 0% 

Leikskólakennarapróf 

frá Fósturskóla 

Íslands 

20% 80% 0% 0% 

Háskólapróf – 

grunnám 

33,3% 47,6% 19% 0% 

Háskólapróf – 

framhaldsnám 

0% 50% 50% 0% 

Annað nám 50% 0% 50% 0% 

 

Tafla 6  Þekking þátttakenda á grenndarkennslu skoðuð út frá spurningunni um hæstu menntunargráðu 

þátttakenda. 
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 Þátttakendur þekktu nokkuð vel hugtakið menntun til sjálfbærni (sjá fylgiskjal 4) og 

teljum við það nokkuð gott þó að það hafi komið á óvart að þátttakendur sem þekktu lítið til 

hugtaksins voru margir háskólamenntaðir og væntanlega margir með kennaramenntun. Þetta 

hugtak skipar stóran sess í nýrri Aðalnámskrá og teljum við að þörf sé á að Grænfánaskólar 

gefi því sérstakan gaum þar sem menntun til sjálfbærni nýtist vel við framkvæmd 

verkefnisins. 

 

8.4 Mat starfsfólks á framgangi grænfánaverkefnis í eigin leikskóla 

Í rauninni kom fátt á óvart í spurningunni þar sem starfsfólk var beðið um að segja hvernig 

því fyndist Grænfánaverkefnið ganga í þeirra leikskóla. Eins og við gerðum ráð fyrir voru 

langflestir jákvæðir með framgang verkefnisins (sjá fylgiskjal 5). Eini liðurinn þar sem fólki 

fannst ekki ganga nógu vel var liðurinn um það hvernig leikskólanum gengi að kynna 

umhverfisstefnuna fyrir foreldrum. Í rauninni er sú útkoma í takt við það sem við vorum 

búnar að ímynda okkur en þegar við skoðum saman þennan lið og spurninguna um hversu 

lengi leikskólinn hefur haft Grænfánann finnst okkur svolítið skrýtið að leikskóla sem hefur 

haft Grænfánann í 3-4 ár gangi illa að kynna umhverfisstefnuna fyrir foreldrum. Alls 20% 

starfsmanna sem vinna í leikskóla sem hefur haft Grænfánann í 3-4 ár segja að þetta gangi illa 

í þeirra leikskóla. Við teljum að skóli sem hefur haft Grænfánann í þetta langan tíma ætti að 

standa betur þegar kemur að þessum þætti. Hugsanlega hefur leikskólinn einbeitt sér að 

verkefnavinnunni innan leikskólans en beðið með kynningu á verkefninu út á við og þá til 

foreldra. Í opnu spurningunni um það hvort einhverju mætti breyta eða bæta var svarað að það 

þyrfti að efla foreldra meira til að taka þátt í verkefninu með leikskólanum og kynna verkefnið 

betur fyrir þeim. Einn þátttakandi sagði að þeir þyrftu að vera duglegri að miðla upplýsingum 

til foreldra og vera sýnilegri í bæjarfélaginu. Niðurstöðurnar úr þessari opnu spurningu styðja 

við það sem kom fram fyrr í rannsókninni. 

 

Hversu lengi hefur 

leikskólinn flaggað 

Grænfána 

Landverndar? 

 

Hvernig gengur leikskólanum að kynna umhverfisstefnu skólans 

fyrir foreldrum? 

Mjög vel Vel Illa Mjög illa 

1-2 ár 0% 91,7% 8,3% 0% 

3-4 ár 33,3% 46,7% 20% 0% 

5-6 ár 0% 100% 0% 0% 

7 ár eða lengur 16,7% 83,3% 0% 0% 

 

Tafla 7  Sýnir hvernig leikskólanum gengur að kynna umhverfisstefnu skólans fyrir foreldrum út frá 

því hversu lengi hann hefur flaggað Grænfánanum. 
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8.4.1 Hversu meðvitað er starfsfólk um umhverfismál? 

Þegar þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um að meta hversu meðvitaðir 

samstarfsmenn þeirra væru um umhverfismál eftir að Grænfánaverkefnið hófst kemur í ljós að 

flestir telja leikskólastjórana vera mest meðvitaða (sjá mynd 10). Okkur finnst forvitnilegt að 

sjá að þeir eru undantekningarlaust taldir vera mun betur að sér í umhverfismálum en aðrir 

innan leikskólanna og dettur okkur í hug að það sé einfaldlega vegna þess að þeir eru 

stjórnendur og til þeirra er leitað þegar þörf er á hjálp eða upplýsingum. Starfsfólki getur á 

vissan hátt fundist þeir eiga að vera „alvitrir“ um öll mál leikskólans og þar með 

Grænfánaverkefnið. Deildastjórar, leikskólakennarar, leiðbeinendur og annað starfsfólk telja 

sig vera nokkuð vel meðvitað þó að lítið hlutfall þátttakenda telji að þessir hópar þekki lítið til 

umhverfismála. Í opnu spurningunni um hvort eitthvað megi bæta eða breyta kom fram að 

þátttakendum fannst starfsfólk ekki vera virkjað nóg í Grænfánaverkefninu og starfsfólkið 

mætti taka meiri þátt í því (sjá fylgiskjal 6). Okkar reynsla er sú að innan starfsmannahóps eru 

oft einhverjir sem eiga erfiðara með að tileinka sér suma þætti vinnunnar. Það getur verið að 

það sé reyndin með Grænfánaverkefnið í þessum leikskólum.  

 

8.4.2 Hversu meðvitaðir/uð eru foreldrar og börn um umhverfismál? 

Samkvæmt mati þátttakenda virðast börnin vera mjög vel meðvituð en foreldrar virðast ekki 

vera eins meðvitaðir um umhverfismál (sjá mynd 10). 19,4% töldu foreldra þekkja lítið til 

verkefnisins en 63% töldu þá þekkja mikið eða mjög mikið til verkefnisins. Styðja þessar 

niðurstöður við spurninguna um hvernig leikskólunum gangi að kynna Grænfánaverkefnið 

fyrir foreldrum sem sýndi að þátttakendur töldu vanta upp á að gera foreldra meðvitaða um 

verkefnið (sjá mynd 7). 

Eins og komið hefur fram telja þátttakendur börnin vera meðvituð um umhverfismál 

eftir að Grænfánaverkefnið fór af stað og þegar þátttakendur voru spurðir að því hversu mikið 

þeir teldu börnin í leikskólanum þekkja ýmis atriði sem koma Grænfánaverkefninu við komu 

flestir þættirnir vel út (sjá mynd 9). Flestir sögðu að börnin þekktu mjög mikið eða mikið þá 

þætti sem spurt var um. Þeir þættir sem komu verst út voru orkusparnaður og 

grenndarkennsla. Þessir tveir þættir gætu verið það sem vert væri að leggja áherslu á í 

leikskólastarfi. Okkur dettur í hug að áherslan hafi verið meiri á þá þætti sem vel komu út og 

þess vegna þurfi að „minnka bilið“ á milli þessara þátta. 
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8.5 Viðhorf starfsfólks til Grænfánaverkefnisins 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að merkja við hvort þeir væru sammála eða ósammála 

staðhæfingum sem við settum fram voru svörin í takt við okkar hugmyndir. Það kom okkur 

hins vegar svolítið á óvart að flestir voru sammála því að það skipti máli að sveitarfélagið 

leggi áherslu á flokkun heimilissorps almennings ef leikskólinn ætlar að vinna að 

Grænfánaverkefninu (sjá mynd 8). Við teljum þetta eigi ekki að skipta máli vegna þess að 

auðvelt ætti að vera að vinna þetta verkefni og kenna börnunum hvernig sorp sé flokkað þó að 

sveitarfélagið sé ekki að flokka sorp. Sennilega hefur þessi spurning ekki verið nógu vel 

orðuð hjá okkur þar sem þátttakendur virðast hafa skilið hana öðruvísi en við gerðum. Við 

gerum okkur grein fyrir að líklega sé auðveldara að vinna að Grænfánaverkefninu þegar 

sveitarfélagið leggi áherslu á flokkun sorps en að okkar mati skiptir það ekki miklu máli ef 

leikskólinn vill á annað borð vinna að þessu verkefni. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja þátttakendur börnin hafa gaman af 

verkefnum sem þau vinna í tengslum við Grænfánann (sjá mynd 12). Rúmlega 94% 

þátttakenda töldu börnin hafa mjög mikla eða mikla ánægju af þessari vinnu. Okkar skoðun er 

sú að ef starfsfólk hefur gaman að þessari vinnu og reynir að hafa hana fjölbreytta hljóti það 

að hafa áhrif á börnin. Börn hafa ekki gaman af verkefnum sem kennarar sýna ekki áhuga og 

því er mikilvægt í allri verkefnavinnu með börnum að kennarinn hafi sjálfur áhuga á 

viðfangsefninu. Þátttakendur rannsóknarinnar töldu það skipta miklu máli að kenna börnum 

að bera virðingu fyrir náttúrunni (sjá mynd 8) og í öllum okkar spurningum sem tengdust 

börnum og umhverfismennt voru menn ýmist sammála , frekar sammála eða mjög sammála 

um að börn ættu að taka virkan þátt í slíkri vinnu. Samræmist það okkar hugmyndum um að 

starfsfólk í leikskólum telji mikilvægt að börn læri sem fyrst að bera virðingu fyrir náttúrunni 

og að þrátt fyrir ungan aldur sé framlag þeirra mikils virði í samfélaginu. Samkvæmt nýrri 

Aðalnámskrá leikskóla eru þessi atriði mikilvæg í starfi leikskólanna og með þeim verða 

komandi kynslóðir meðvitaðar um sjálfbærni, heilbrigði og ábyrgð í umhverfismálum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:15).  

Þátttakendur voru almennt mjög sammála um mikilvægi Grænfánaverkefnisins og var 

það í takt við það sem við áttum von á. Starfsfólki í leikskólum virðist finnast gott að hafa 

einhvers konar ramma utan um umhverfismennt í leikskólastarfinu en um leið voru allir 

þátttakendurnir sammála um að hægt væri að vinna markvisst að umhverfisfræðslu án þess að 

taka þátt í Grænfánaverkefninu. Við teljum að þó að þátttakendur telji sig geta unnið að 

umhverfismennt án þess að flagga Grænfánanum þýði það ekki að þeir hafi eitthvað á móti 

verkefninu heldur aðeins að þeir telji sig vera ágætlega að sér í menntun til sjálfbærni og 
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treysti sér í þá vinnu án þess að flagga Grænfánanum. Í opnu spurningunni um afstöðu 

þátttakenda gagnvart Grænfánaverkefninu (sjá fylgiskjal 6) sagðist einn þátttakandi vera mjög 

jákvæður gagnvart verkefninu í heild sinni en skildi stundum ekki þessa miklu áherslu sem er 

lögð á það að flagga sérstökum Grænfána. Hann taldi að hægt væri að vinna að 

umhverfismennt án þess að hafa einhvern sérstakan stimpil.  

Þegar spurt var um hvort þátttakendur væru fylgjandi því að þeirra leikskóli tæki þátt í 

Grænfánaverkefninu, var mikill meirihluti hlynntur því (sjá mynd 11). Þar voru aðeins tæp 

3% þátttakenda lítið fylgjandi því að taka þátt í verkefninu. Það teljum við vera mjög jákvætt 

fyrir forsvarsmenn Grænfánaverkefnisins og leikskólanna og benda má á að þó að einhverjir 

séu ekki fylgjandi því, er sjaldnast hægt að gera öllum til geðs. Þrátt fyrir að starfsfólk 

leikskólanna telji að sumu megi breyta og/eða bæta virðist vera almenn ánægja með verkefnið 

og voru svör þátttakenda í opnum spurningum rannsóknarinnar (sjá fylgiskjal 6) mörg á 

þennan veg:  

„Frábært verkefni sem eykur vitund nemenda, foreldra og starfsmanna um að við eigum bara 

eina jörð og verðum því að gera okkar besta til að viðhalda henni hreinni og endurnýta.“ 

„Frábært framtak, nauðsynlegt að kenna börnunum snemma að tileinka sér þetta viðhorf. 

Þurfum að halda áfram að breyta hugafari allra til jarðarinnar og velferð hennar.“ 

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu að mörgu leyti okkar hugmyndir um þekkingu 

starfsmanna og viðhorf þeirra til verkefnisins. Þekking starfsmanna var í flestum tilvikum 

nokkuð góð en í nokkrum tilvikum kom okkur á óvart að starfsfólk virtist ekki þekkja mikið 

til grunnþátta verkefnisins eins og umhverfisnefndarinnar og umhverfissáttmálans. Teljum við 

að þetta séu atriði sem leikskólarnir þurfi að gefa gaum og skoða hvernig á þessu standi. 

Reyndar gerum við ráð fyrir að þarna geti ástæðan verið sú að um nýtt starfsfólk sé að ræða 

og þá þurfi að skoða kynningu á verkefnum skólanna til nýrra starfsmanna. Annað atriði sem 

við teljum að leikskólarnir megi bæta hjá sér er kynning á verkefninu út á við og kom það 

fram í rannsókninni að starfsfólk taldi að foreldrar þekktu ekki nógu mikið til 

Grænfánaverkefnisins. Sterkar hliðar verkefnisins eru þær að starfsfólk telur mikla þörf á að 

börn læri að þau geti sett sitt mark á samfélagið með því að taka þátt í verkefnum eins og 

Grænfánanum. Starfsfólk er mjög fylgjandi því að taka þátt í verkefninu og sennilega þýðir 

það að starfsfólkið sé frekar til í að breyta og bæta þá þætti sem má laga. Þá má gera ráð fyrir 

að í leikskólunum fari fram viss þróun í sjálfbærnimenntun sem vinni að því að börnin verði 

meðvituð um nærumhverfi sitt og verndun þess. 
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9. Lokaorð  

Í þessu lokaverkefni er fjallað um nokkra afar mikilvæga þætti sem tengja saman starf 

leikskóla í umhverfismálum og útikennslu. Leikskólar fara margar leiðir við þá vinnu en ein 

leið sem margir leikskólar eru farnir að nýta við þessa vinnu er verkefni sem Landvernd 

hleypti af stokkunum árið 2001 og kallast Grænfáninn. Eftir að Landvernd hóf þessa vinnu 

hafa fjölmargir skólar sótt um að flagga Grænfána Landverndar. Í dag eru um það bil 125 

skólar á Íslandi sem flagga Grænfánanum og eru 57 þeirra leikskólar. Enn fleiri skólar vinna 

að því að fá að flagga fánanum en eru ekki komnir með fánann og kallast þeir Skólar á grænni 

grein.  

 Í Grænfánaverkefninu er engin formleg verkefnalýsing á því hvernig nákvæmlega skal 

vinna að verkefninu og því er það mikið til undir starfsfólki skólanna komið hversu vel það er 

unnið. Með því er starfsfólki sýnt visst traust til þess að ákveða hvernig skal standa að 

vinnunni við verkefnið. Það er því mikilvægt að allt starfsfólkið sé tilbúið að taka ábyrgð á 

vinnunni sem tengist því. Áhugi barnanna byggist líka mikið til á áhuga starfsfólksins og að 

það skapi aðstæður þar sem börnin geta skoðað og rannsakað af eigin rammleik. Starfsfólk 

leikskólanna leitar þá í fræðin og völdum við nokkra fræðimenn sem við töldum að ættu vel 

við umhverfismennt og Grænfánaverkefnið. Rousseau og Malaguzzi töldu báðir að umhverfið 

væri einn af lærimeisturum barnanna og mikilvægt væri að þau hefðu tækifæri til að rannsaka 

og læra af eigin mistökum. Dewey, Vygotsky og Froebel töldu að mikilvægt væri að börnin 

væru virk í sínu námi og að nám fari fram í gegnum samskipti við aðra. Leikurinn er að þeirra 

mati mikilvæg kennsluaðferð til að slíkt nám eigi sér stað. Þeir töldu að náttúran spilaði þarna 

inn í og var til dæmis Froebel á því að börnin þyrftu að vera í nánum tengslum við náttúruna 

og komast í snertingu við gróður- og dýralíf. Fjölgreindakenningu Gardners er auðvelt að 

tengja umhverfismennt þar sem hann telur að nýta eigi fjölbreyttar aðferðir við kennslu og að 

einstaklingar með umhverfisgreind læri best á að vera úti í náttúrunni.  

Með því að nýta sér hugmyndir fræðimanna um nám geta leikskólar verið vettvangur 

umræðu og rannsókna sem byggjast á því að kenna börnum ábyrgð og umhyggju fyrir 

umhverfinu. Menntun til sjálfbærni á að vera hluti af öllu skólastarfi og er mikilvægt að byrja 

sem fyrst að vekja alla til vitundar um sjálfbærni svo að með tímanum sé hægt að skapa 

sjálfbært samfélag. Okkar von er sú að komandi kynslóðir tileinki sér sjálfbærni og 

umhverfismennt. Einnig vonum við að með tímanum verði fleiri með svipað áhugasvið og við 

höfum núna, það er sjálfbærni og umhverfismennt. 
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Það var þess vegna sem við höfðum áhuga á að kynna okkur hversu áhugasamir 

starfsmenn leikskóla eru um Grænfánaverkefnið. Við teljum að ef starfsfólk sé ekki ánægt 

með að taka þátt í verkefninu hljóti það að koma niður á framkvæmd þess. Því var 

rannsóknarspurning okkar þessi: Hvert er viðhorf starfsmanna leikskóla til 

Grænfánaverkefnisins? Markmið okkar var einnig að fá um leið fram hverjar væru sterkar og 

veikar hliðar verkefnisins. 

Þrátt fyrir að þátttaka í rannsókninni hafi valdið okkur nokkrum vonbrigðum teljum 

við að þessi rannsókn geti nýst stjórnendum leikskóla. Sérstaklega getur hún nýst þegar 

skoðað er hvað megi bæta og breyta í verkefnavinnunni. Einnig væri fræðandi ef 

spurningalistinn yrði þróaður áfram í nýjar rannsóknir. Til dæmis væri hægt að skoða hvernig 

mætti vinna verkefnið betur með foreldrum, hvernig verkefnið er kynnt fyrir nýju starfsfólki 

eða jafnvel hvernig er unnið með vissa þætti innan Grænfánaverkefnisins. Þetta eru aðeins 

nokkrar af þeim fjölmörgu hugmyndum sem komu upp í huga okkar þegar við unnum úr 

rannsókninni og vonumst við til þess að við eða aðrir muni halda áfram að skoða hvernig 

hægt sé að þróa áfram vinnu sem tengist sjálfbærni í skólum landsins.  
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Fylgiskjal 1 

Umsókn um rannsóknarleyfi í leikskólum- Fræðslustjóri og skóladeild Akureyrar og 

svarbréf. 

Sæll Þóroddur 

Við erum tveir nemar á lokaári í leikskólakennarafræði við Háskólann á Akureyri og erum að 

gera B.Ed. verkefni þar sem við ætlum að skoða hvernig starfsfólk leikskóla lítur á 

Grænfánaverkefni Landverndar. Hjá sumum sveitarfélögum þarf að fá leyfi ef rannsakandi 

ætlar að vinna könnun í skólum sveitafélagsins. Þess vegna ákváðum við að senda þér umsókn 

svo við gætum unnið slíka könnun í leikskólum Fjarðarbyggðar. Rannsóknin er nafnlaus og 

ekki verður hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga. Ætlunin er að finna fjóra 

Grænfánaleikskóla á austurlandi og norðurlandi sem væru til í að taka þátt í þessari könnun og 

yrði hún þá send rafrænt (með surveymonkey.com) til viðkomandi leikskóla. Við vonumst til 

að allt starfsfólk leikskólans, utan leikskólastjóra, sjái sér fært að svara könnuninni.  

Umsjónarkennari okkar er Margrét Jensína Þorvaldsdóttir, Aðjúnkt við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Hennar netfang er magga@unak.is 

Bryndís Hafþórsdóttir brhaf@simnet.is 

Hrafnhildur Unnur Einarsdóttir habba24@gmail.com 

 

Heil og sæl 

Sé ekkert því til fyrirstöðu. Sendi cc á leikskólastjórana, ef þeir vilja gera athugasemdir. 

Kær kveðja Þóroddur 

 

Sæll Gunnar. 

Við erum tveir nemar á lokaári í leikskólakennarafræði við Háskólann á Akureyri og erum að 

gera B.Ed. verkefni þar sem við ætlum að skoða hvernig starfsfólk leikskóla lítur á 

Grænfánaverkefni Landverndar. Rannsóknin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja neinar 

upplýsingar til einstaklinga. Ætlunin er að finna tvo Grænfánaleikskóla á Akureyri sem væru 

til í að taka þátt í þessari könnun og yrði hún þá send rafrænt (með surveymonkey.com) til 

viðkomandi leikskóla. Við vonumst til að allt starfsfólk leikskólans, utan leikskólastjóra, sjái 

sér fært að svara könnuninni. Leikskólinn Kiðagil hefur nú þegar lýst yfir vilja til að taka þátt. 

Umsjónarkennari okkar er Margrét Jensína Þorvaldsdóttir, Aðjúnkt við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Hennar netfang er magga@unak.is 

Bryndís Hafþórsdóttir brhaf@simnet.is 

Hrafnhildur Unnur Einarsdóttir habba24@gmail.com  
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14. mars 2012 

 

Bryndís Hafþórsdóttir og 

Hrafnhildur Unnur Einarsdóttir  

 

Ykkur er hér með veitt leyfi til þess að leita til leikskólastjóra Akureyrar til þess að fá 

samþykki fyrir að rannsaka hvernig starfsfólk leikskóla lítur á Grænfánaverefni Landverndar. 

Ég bendi á að Skóladeild Akureyrar tilheyra eftir taldir leikskólar: Flúðir, Holtakot, Iðavellir, 

Kiðagil, Krógaból, Lundarsel, Naustatjörn, Pálmholt, Síðusel, Sunnuból, Tröllaborgir og 

Hríseyjarskóli - leikskóladeild. Hins vegar vill ég taka það fram að það eru tveir einkareknir 

leikskólar á Akureyri, Hólmasól og Hlíðarból. 

 

Ég óska eftir því að fá afrit af niðurstöðum rannsóknarinnar þegar þær liggja fyrir, allavega úr 

þeim skólum sem tilheyra Skóladeild Akureyrar. 

 

 

    Virðingarfyllst 

 

 

      ________________________ 

         Hrafnhildur Sigurðardóttir 

         leikskólafulltrúi  
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Fylgiskjal 2 

Umsókn um rannsóknarleyfi - Leikskólastjórar 

Ágæti viðtakandi 

Við erum tveir nemar á lokaári í leikskólakennarafræði við Háskólann á Akureyri og erum að 

gera B.Ed. verkefni þar sem við ætlum að skoða hvernig starfsfólk leikskóla lítur á 

Grænfánaverkefni Landverndar. Rannsóknin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja neinar 

upplýsingar til einstaklinga. Ætlunin er að finna fjóra Grænfánaleikskóla á austurlandi og 

norðurlandi sem væru til í að taka þátt í þessari könnun og yrði hún þá send rafrænt (með 

surveymonkey.com) til viðkomandi leikskóla. Við vonumst til að allt starfsfólk leikskólans, 

utan leikskólastjóra, sjái sér fært að svara könnuninni.  

Með fyrirfram þökk og von um góða þátttöku 

Bryndís Hafþórsdóttir 

Hrafnhildur Unnur Einarsdóttir 
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Fylgiskjal 3   

Spurningalistinn 

Kynning 

Við erum tveir nemar á lokaári í leikskólakennarafræði við Háskólann á Akureyri og erum að gera 

B.Ed. verkefni þar sem við ætlum að skoða viðhorf starfsfólks leikskóla á Grænfánaverkefni 

Landverndar. Okkur langar að biðja þig um að aðstoða okkur með því að svara stuttri 

spurningakönnun sem ætti ekki að taka lengur en 5-10 mínútur að svara. Taka skal fram að 

rannsóknin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga. 

Með þátttöku þinni vonumst við til að fá eins marktækar niðurstöður og hægt er. 

Með fyrirfram þökk. 

 

Bryndís Hafþórsdóttir  

Hrafnhildur Unnur Einarsdóttir 

Næsta
 

A) Almennar spurningar 

1. Aldur 

Aldur Yngri en 30 

31-45 

46 eða eldri 

2. Starfsaldur 

Starfsaldur Styttra en 1 ár 

2-4 

5-7 

8-11 

12 eða fleiri 

3. Hver er hæsta menntunargráða þín? 

Hver er hæsta menntunargráða þín? Grunnskólapróf 

Stúdentspróf 

Iðnnám/verknám 

Leikskólakennarapróf frá Fóstruskóla Íslands 

Háskólapróf - grunnnám 

Háskólapróf - framhaldsnám 

Annað 
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4. Hversu lengi hefur leikskólinn flaggað Grænfána Landverndar? 

Hversu lengi hefur leikskólinn flaggað Grænfána Landverndar? 1-2 ár 

3-4 ár 

5-6 ár 

7 ár eða lengur 

5. Hefur þú unnið á leikskóla sem ekki var með Grænfánann? 

Hefur þú unnið á leikskóla sem ekki var með Grænfánann?  

Já Nei 

6. Hvaða sorphirðukerfi er í þínu sveitarfélagi? 

Hvaða sorphirðukerfi er í þínu sveitarfélagi? Engin flokkun - ein tunna 

2 tunnu kerfi - almennt rusl og endurvinnanlegt 

3 tunnu kerfi - almennt rusl, endurvinnanlegt og moltu 

Veit ekki 

Fyrra Næsta
 

 

B) Þekking leikskólakennara/leiðbeinenda á Grænfána verkefninu 

1. Hversu mikið eða lítið þekkir þú til eftirfarandi atriða? 

 

Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið 

Samtökin 

Landvernd     

Grænfána verkefnið 
   

 

Umhverfisgátlista 

Grænfána 

verkefnisins 
    

Umhverfissáttmála 

leikskólans í 

Grænfánaverkefninu 
    

Umhverfisnefndar 

leikskólans     
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2. Hversu mikið eða lítið þekkir þú til eftirfarandi atriða? 

 
Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið 

Umhverfisvitund 
    

Umhverfismennt 
    

Endurvinnsla 
    

Endurnýting á 

efnivið     

Orkusparnaður 
    

Grenndarkennsla 
    

Menntun til 

sjálfbærni     

Fyrra Næsta
 

C) Mat starfsfólks á framgangi Grænfánaverkefnis í eigin leikskóla 

Almennt mat leikskólakennara og leiðbeinenda á Grænfánaverkefninu 

1. Hvernig gengur leikskólanum að: 

 
Mjög vel Vel Illa Mjög illa 

Koma á 

umhverfisstefnu 

innan leikskólans 
 l   

Viðhalda markmiðum 

leikskólans með tilliti 

til 

Grænfánaverkefnisins 

    

Efla vitund nemenda 

um umhverfismál      

Kynna 

umhverfisstefnu 

skólans fyrir 

foreldrum 
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2. Vinsamlegast lestu eftirfarandi staðhæfingar og merktu við í þá reiti sem þú ert sammála eða 

ósammála:  

 

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 
Sammála Ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Það er mikilvægt að 

hafa verkefni eins 

og GF verkefni í 

leikskólum 

           

Það er hægt að 

vinna markvisst að 

umhverfisfræðslu 

án þess að taka þátt 

í Grænfána verkefni 

        

Það skiptir máli að 

sveitafélagið leggi 

áherslu á flokkun 

sorps almennings ef 

leikskólar ætla að 

vinna að 

Grænfánaverkefninu 

         

Með 

umhverfismennt í 

leikskóla verða 

börnin meðvitaðri 

um umhverfismál 

       

Það er mikilvægt að 

kenna börnum að 

ganga vel um 

náttúruna 

       

Það er mikilvægt að 

kenna börnum að 

endurvinna 
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3. Hversu mikið eða lítið telur þú börnin þekkja þessa þætti ? 

Hér er ekki átt við þekkingu barna á hugtökunum sem slíkum. 

 
Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið 

Umhverfisvitund .     

Endurvinnsla 
    

Endurnýting á 

efnivið     

Orkusparnaður 
    

Grenndarkennsla 
    

 

4. Hversu meðvitaða telur þú eftirfarandi aðila vera um umhverfismál eftir að Grænfána 

verkefnið hófst? 

 

Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið Veit ekki 

Leikskólastjóri 
      

Deildastjórar 
     

Leikskólakennarar 

og leiðbeinendur á 

deild 
     

Annað starfsfólk 

t.d. starfsfólk í 

eldhúsi og 

ræstingum 

     

Foreldrar 
     

Börnin 
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5. Hversu fylgjandi ert þú að leikskólinn vinni að Grænfánaverkefninu. 

Hversu fylgjandi ert þú að leikskólinn vinni að Grænfánaverkefninu.  

Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið 

 

6. Hversu mikla ánægju hafa börnin af því að vinna verkefni tengd Grænfánanum? 

Hversu mikla ánægju hafa börnin af því að vinna verkefni tengd Grænfánanum? 

 Mjög mikla Mikla Litla Mjög litla 

Fyrra Næsta
 

D) Viðhorf starfsfólks í leikskóla til Grænfána verkefnisins.  

Almennt mat leikskólakennara og leiðbeinenda á Grænfánaverkefninu. Bæði almennt og í eigin 

leikskóla. 

1. Hver er afstaða þín gagnvart Grænfána verkefninu og hvers vegna? 

 

2. Er eitthvað sem má breyta/bæta í verkefninu almennt og í eigin skóla? 

 

3. Er eitthvað sem þú vilt segja sem hefur ekki komið fram? 

 

 

Könnuninni er lokið! 

Takk fyrir. 
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Fylgiskjal 4 

Krosstafla sem sýnir hugtakaskilning þátttakenda miðað við menntun þeirra. 

 

H
v
er

su
 m

ik
ið

 e
ð
a
 l

ít
ið

 þ
ek

k
ir

 þ
ú

 t
il

 

u
m

h
v
er

fi
sv

it
u

n
d

a
r?

 

 Hver er hæsta menntunargráða þín? 

Grunn-

skóla-

próf 

Stúdents-

próf 

Iðnnám/

verknám 

Leikskóla-

kennara-

próf frá 

Fósturskóla 

Íslands 

Háskóla-

próf 

grunn-

nám 

Háskóla-

próf 

framhalds-

nám 

Annað 

Mjög 

mikið 

50% 0% 0% 40% 33,3% 0% 50% 

Mikið 0% 66,7% 100% 60% 57,1% 50% 50% 

Lítið 0% 33,3% 0% 0% 9,5% 50% 0% 

Mjög 

lítið 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

H
v
er

su
 m

ik
ið

 e
ð
a
 

lí
ti

ð
 þ

ek
k

ir
 þ

ú
 t

il
 

u
m

h
v
er

fi
sm

en
n

ta
r?

 Mjög 

mikið 

50% 0% 0% 40% 23,8% 0% 50% 

Mikið 50% 66,7% 100% 60% 66,7% 50% 0% 

Lítið 0% 33,3% 0% 0% 9,5% 50% 50% 

Mjög 

lítið 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

H
v
er

su
 m

ik
ið

 e
ð
a
 

lí
ti

ð
 þ

ek
k

ir
 þ

ú
 t

il
 

en
d

u
rv

in
n

sl
u

?
 

Mjög 

mikið 

50% 0% 0% 40% 61,9% 0% 50% 

Mikið 50% 100% 100% 60% 38,1% 100% 50% 

Lítið 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mjög 

lítið 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

H
v
er

su
 m

ik
ið

 e
ð
a
 l

ít
ið

 

þ
ek

k
ir

 þ
ú

 t
il

 e
n

d
u

r-

n
ý
ti

n
g
u

 á
 e

fn
iv

ið
?
 

Mjög 

mikið 

75% 0% 0% 40% 66,7% 0% 50% 

Mikið 25% 100% 100% 40% 33,3% 50% 50% 

Lítið 0% 0% 0% 20% 0% 50% 0% 

Mjög 

lítið 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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H
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ið

 e
ð
a
 l

ít
ið

 þ
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ú
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u
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a
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a
ð
a
r?

 

 Hver er hæsta menntunargráða þín? 

Grunn-

skóla-

próf 

Stúdents-

próf 

Iðnnám/

verkná

m 

Leikskóla-

kennara-

próf frá 

Fósturskóla 

Íslands 

Háskóla-

próf 

grunn-

nám 

Háskóla-

próf 

framhalds-

nám 

Annað 

Mjög 

mikið 

25% 25% 0% 40% 47,6% 0% 0% 

Mikið 50% 75% 100% 20% 47,6% 50% 50% 

Lítið 25% 0% 0% 40% 4,8% 50% 50% 

Mjög 

lítið 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

H
v
er

su
 m

ik
ið

 e
ð
a
 l

ít
ið

 

þ
ek

k
ir

 þ
ú

 t
il

 

g
re

n
n

d
a
rk

en
n

sl
u

?
 

Mjög 

mikið 

25% 0% 0% 20% 33,3% 0% 50% 

Mikið 0% 33,3% 0% 80% 47,6% 19% 0% 

Lítið 75% 33,3% 100% 0% 19% 50% 50% 

Mjög 

lítið 

0% 33,3% 0% 0% 0% 0% 0% 

H
v
er

su
 m

ik
ið

 e
ð
a
 l

ít
ið

 

þ
ek

k
ir

 þ
ú

 t
il

 m
en

n
tu

n
a
r 

ti
l 

sj
á
lf

b
æ

rn
i?

 

Mjög 

mikið 

25% 0% 0% 20% 19% 0% 0% 

Mikið 0% 7% 100% 40% 61,9% 50% 50% 

Lítið 75% 33,3% 0% 40% 19% 50% 50% 

Mjög 

lítið 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Fylgiskjal 5 

Krosstafla sem sýnir hvernig skólanum gengur með ýmsa hluta Grænfánaverkefnisins 

miðað við hvað hann hefur flaggað Grænfánanum í mörg ár. 

H
v
er

n
ig

 g
en

g
u

r 

le
ik
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ó
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n
u

m
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ð
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o
m

a
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u
m

h
v
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te
fn

u
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n
n

a
n

 

sk
ó
la

n
s?

 

 Hversu lengi hefur leikskólinn 

flaggað Grænfána Landverndar? 

1-2 ár 3-4 ár 5-6 ár 7 ár 

eða 

lengur 

Mjög vel 58,3% 66,7% 0% 40% 

Vel 41,7% 33,3% 100% 60% 

Illa 0% 0% 0% 0% 

Mjög Illa 0% 0% 0% 0% 

H
v
er

n
ig

 g
en

g
u

r 

le
ik

sk
ó
la

n
u

m
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v
ið

h
a
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m
a
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m
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u
m
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ó
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n
s 

m
eð

 

ti
ll

it
i 

ti
l 

G
ræ

n
fá

n
a

-

v
er

k
ef

n
is

in
s?

 

Mjög vel 83,3% 53,3% 50% 100% 

Vel 16,7% 46,7% 50% 0% 

Illa 0% 0% 0% 0% 

Mjög Illa 0% 0% 0% 0% 

H
v
er

n
ig

 g
en

g
u

r 
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ik
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ó
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n
u

m
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ð
 

ef
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u
n

d
 

n
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d

a
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m
 

u
m

h
v
er
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sm

á
l?

 

Mjög vel 41,7% 33,3% 0% 66,7% 

Vel 58,3% 66,7% 100% 33,3% 

Illa 0% 0% 0% 0% 

Mjög Illa 0% 0% 0% 0% 

H
v
er

n
ig

 g
en

g
u

r 

le
ik
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ó
la

n
u
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k
y
n

n
a
 

u
m

h
v
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ó
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n
s 
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r 

fo
re
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m
?

 

Mjög vel 0% 33,3% 0% 16,7% 

Vel 91,7% 46,7% 100% 83,3% 

Illa 8,3% 20% 0% 0% 

Mjög Illa 0% 0% 0% 0% 
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Fylgiskjal 6 

Svör við opnum spurningum 

1. Hver er afstaða þín gagnvart Grænaverkefninu og hvers vegna? 

 

Góð gott að læra að endurnýta og endurvinna hluti og þannig hugsa meira og betur 
um hlutina 

 

Er mjög jákvæð gagnvart verkefninu í heild sinni en skil stundum ekki þessa 
ofuráherslu á að flagga sérstökum fána. Getum vel unnið að umhverfismennt án 
þess að vera með sérstakan stimpil. 

 

Ég tel lífsspursmál að endurskoða alla umgengni við náttúruna og að sjálfsögðu á að 
byrja strax í leikskólanum. 

 

Ég er alltaf hlynnt því að kenna virðingu fyrir umhverfinu og náunganum. 

 

Frábært verkefni sem að eykur vitund nemenda, foreldar og starfsmanna um að við 
eigum bara eina jörð og verðum því að gera okkar besta til að viðhalda henni hreinni 
og endurnýta. 

 

mjög góð, ég vil að allir gangi vel um umhverfið sitt og flokki, hræðilegt hvað þarf að 
garfa niður mikið rusl og svo er líka sparnaður í því að endurvinna! 

 

Mjög jákvæð og gagnleg. Þessi fræðsla sem við fáum frá landvernd og að vera í 
grænfánaverkefni nýtist mér heima og einnig er maður meðvitaður um sitt umhverfi. 
Þetta er áhugvert og skemmtilegt 

 

Ég tel að Grænfána verkefnið sé gott og mikilvægt að fá fólk og börn til að hugsa um 
umhverfi sitt og hvernig sé hægt að nýta allan efnivið til hins ýtrasta. 

 

Skemmtileg hugmynd en gengur mjög mjög mjög oft út í öfgar 

 

Að taka þátt í GF hefur kennt mér mikið, mér finnst gátlistinn hjálpa mér mikið til að 
þróa mig og efla í umhverfismenntinni. 

 

Við þurfum að byrja á vinnu í þessum málum og með því að fá börnin jákvæð 
gagnvart flokkun og endurvinnslu þá eru meiri líkur á að það skili sér inn á heimilin. 

 

Frábært framtak, nauðsynlegt að kenna börnunum snemma að tileinka sér þetta 
viðhorf. Þurfum að halda áfram að breyta hugafari allra til jarðarinnar og velferð 
hennar. 

 

Mér finnst þetta frábært verkefni og allir skólar og leikskólar ættu að vera með :) 
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Er hlynnt því, öll vinna og fræðsla tengd verkefninu eflir umhverfisvitund kennara og 
barna. 

 

Áhugavert, spennandi og mjög þarft verkefni. 

 

Jákvæð, þarft og gott verkefni 

 

góð afstaða því við þurfum að hugsa vel um sköpun Guðs hvort sem það er 
náttúran, dýr eða manneskjan. 

 

Nauðsynlegt til að hugsa vel um landið okkar og nýta og nota það sem hægt er 

 

mög fylgjandi. Þarf að hafa náttúruna í huga svo allt fari ekki í rusl 

 

Mér finnst þetta mjög mikilvægt verkefni, sem allir skólar ættu að kynna sér. 
Mikilvægt að allir kynni sér náttúru vernd og hvað við getum gert til að vernda hana. 

 

Mér finnst þetta mjög skemmtilegt verkefni, eflir og hvetur til hugsunar á græna vísu. 

 

Ég er hlynnt Grænfána verkefninu vegna þess að flokkun og endurnýting er framtíðin 
og okkur ber að mennta börn til framtíðar. 

 

Mér finnst þetta verkefni vera af hinu góða þar sem börn byrja snemma að tileinka 
sér að hugsa vel um umhverfi sitt. 

 

Góð, hún stuðlar að verndun náttúrunnar og nýta hluti betur (hægt að gera eitthvað 
annað við peningana en að kaupa alltaf nýja hluti, t.d. ferðast, gefa til góðra 
málefna). 

 

Er ánægð með að vera grænn skóli. Þar sem við erum farinn að flokka í 
bæjarfélaginu væri allt í lagi að skylda alla til að vera með Grænfána verkefni. 
Frábært fyrir umhverfið. 

 

Ég tel að þetta er gott verkefni sem stuðlar að betri umhverfisvitund hjá bæði börnum 
og fullorðnum 

 

Það er nauðsynlegt að ganga vel um náttúruna og huga að sjálfbærri þróun 

 

Afstaða mín er með þessu verkefni, ég tel það mjög nauðsynlegt. 

 

Mér finnst það að mörgu leiti sniðugt og hjálpar mikið til við að fræða börnin en 
stundum gleymist að hugsa til þess að mikilvægt sé að hafa tíma til þess að sinna 
þessu innan leikskólans 
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2. Er eitthvað sem má breyta/bæta í verkefninu almennt og í eigin skóla? 

Nei gengur bara mjög vel þó mættum við sjálfsagt virkja foreldra enn betur 

 

Passa að umhverfisnefnd komi saman og kynna meira til foreldra 

 

Ég tel að við gerum eins vel og við getum á hverjum tíma en reynum stöðugt að 
bæta okkur. 

 

Mér finnst mjög vel að verkinu staðið og mikil hugsun á bak við flesta þætti starfsins. 
eflaust má gera betur þó ekkert fljúgi til hugar. 

 

Hef ekki kynnt mér það. 

 

finnst við vera að standa okkur vel með að flokka og nota moltu kassa. 

 

Við þurfum að vera duglegar að miðla upplýsingum til foreldra og vera sýnileg í okkar 
bæjarfélagi og hvetja fólk til að ganga vel um náttúruna og ferðast á umhverfisvænan 
hátt. 

 

Það hefur ekki alveg tekist að virkja alla, en það er bara einsog það er. 

 

Það er þá helst að gera skýrari reglur/myndir um hvað eigi að vera hvar, mér finnst 
ég helst finna óöryggi hjá fólki með flokkunina 

 

 

ábyggilega, alltaf má bæta. Það gerist með tímanum. 

 

grænfánaverkefnið á alltaf að vera í þróun svo það er alltaf eitthvað sem hægt er að 
taka á. 

 

Það þarf að efla foreldra meira til að taka þátt í verkefninu með okkur og kynna þeim 
betur fyrir verkefninu. 

 

Starfsfólk má taka meiri þátt. 

 

Mér finnst verkefninu vel stjórnað í mínum skóla. 

 

Það má alltaf betrumbæta allt sem gert er en ég er sátt við þá stöðu sem er í 
leikskólanum núna. 

 

Já, ég er ekki sammála því hvað við eyðum miklu vatni í að þvo hluti sem enda svo í 
ruslinu. Vatn er ein af auðugustu auðlyndum í heiminum í dag. Því enginn getur lifað 
án vatns. 

 



69 

 

Það mætti vera meiri drifkraftur í þeim sem eru í forsvari fyrir hönd leikskólans í 
Grænafánaverkefninu. 

 

Nei ég tel að það sé mjög vel staðið að verkefninu í mínum leikskóla. 

 

Gera börnin betur meðvituð um verkefnið. 

 

Já mér finnst við eiða of miklu vatni í verkefnið, t.d. við þvott á mjólkurfernum o.fl. því 
vatn er orðin eitt af dýrmætustu auðlyndum heims í dag. 

 

Mér finnst minn leikskóli standa sig nokkuð vel í að sinna grænfánanum of flestir eru 
mjög meðvitaðir um tilganginn og taka virkan þátt í því 

 
3. Er eitthvað sem þú vilt segja sem hefur ekki komið fram? 

 

Mér finnst vanta einhvern möguleika á milli mikils og lítils. Þessi tvö hugtök fela í sér 
mikla fjarlægð hvort frá öðru. 

 

ég er 30 en það er ekki valmöguleiki fyrir það. Bara yngri en 30 og svo 31+ 

 

Erlendis er borgað fyrir hvern vatnsdropa sem kemur úr krananum ekki aðeins 
heitavatnið líka kalda vatnið. Það mætti vera hér líka 

 

Ég tel að börnin hafi gott af kynningu á endurvinnslu og flokkun en það á ekki allt að 
vera vinna leikskólans. Foreldrar eiga að taka meiri ábyrgð og kenna börnunum 
sínum. Allt of mikið er lagt á herðar leikskólakennara.. 

 
Grátlegt að hugsa til þess að plastinu sé brennt. 

 

 

 

 


