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Formáli 

Áhugi minn á Grænfánaverkefninu kviknaði þegar ég starfaði sem 

leiðbeinandi unglinga í umhverfisfræðslu við Vinnuskóla Reykjavíkur sumarið 

2013. Starfið vakti hjá mér ýmsar spurningar um Grænfánaverkefnið, hvernig 

markmiðum þess væri best náð og hvaða þættir umhverfismenntar höfðuðu 

helst til nemenda, einkum unglinga. Ákveðins vonleysis gætti hjá þessum 

unglingum og töldu þau sig geta lítið gert til að færa ástand umhverfismála í 

betra horf. Í starfi mínu tók ég líka eftir hvað sorpflokkunin, sem er einn liður 

verkefnisins, gat dregið verkefnið niður á margan hátt þótt reynt væri að 

skapa jákvætt viðhorf gagnvart henni í formi keppna eða leikja.  

Haustið 2013 gengdi ég starfsnemastöðu hjá Landvernd. Þar var mér 
úthlutað því verkefni að kynna mér athuganir og rannsóknir á árangri 
Grænfánaverkefnisins í öðrum löndum sem gaf mér innsýn í viðfangsefnið. Í 
framhaldi af starfsnáminu hóf ég undirbúning að lokaverkefni mínu til 
meistaraprófs um stöðu Grænfánaverkefnisins á Íslandi. Mestan áhuga hafði 
ég á að rannsaka hvernig gengi að ná fram markmiðum verkefnisins og hver 
áhrif þess væri á nemendur. Í þessu lokaverkefni má lesa niðurstöður þeirrar 
rannsóknar. 

Leiðbeinendur mínir voru Hrefna Sigurjónsdóttur og Allyson Macdonald. 
Vil ég þakka þeim fyrir góða og faglega leiðsögn. Hafdísi Ragnarsdóttur vil ég 
þakka fyrir faglega aðstoð og ráðleggingar við gerð spurningalista. 
Starfsmenn Landverndar reyndust mér einstaklega vel og kann ég þeim bestu 
þakkir fyrir. Skólum og viðmælendum mínum sem tóku þátt í rannsókninni 
flyt ég mínar bestu þakkir fyrir áhuga og að gefa sér tíma til þátttöku. 

Ég vil þakka kennurum mínum og samnemendum í umhverfis- og 
auðlindafræði fyrir góða kennslu og samfylgd á síðustu árum sem hefur verið 
viðburðarík, skemmtileg og síðast en ekki síst lærdómsrík. Fjölskyldu minni 
vil ég þakka hjálpsemi og stuðning á meðan vinnslu ritgerðarinnar stóð. Síðast 
en ekki síst vil ég þakka Herði Sveinssyni fyrir jákvæðni, stuðning og 
hvatningarorð sem veittu mér drifkraft við skrif verkefnisins.  

Ég vonast til þess að niðurstöður ritgerðarinnar geti gagnast við þróun á 
verkefninu Skólar á grænni grein og að umhverfismál og sjálfbærni fái aukið 
vægi í skólum landsins til að leiða okkur inn í betra samfélag, þar sem 
jafnvægi og virðing einkennir samspil manns og náttúru.  
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Ágrip 

Hugtakið umhverfismennt merkir það að fræða, mennta og vekja athygli fólks 

á öllum aldri á umhverfismálum. Tilgangur umhverfismenntar er að efla færni 

fólks til að vinna að lausn þeirra vandamála sem steðja að umhverfinu og 

auka skilning þess á náttúrunni. Skólar á grænni grein (e. Eco-Schools) eða 

Grænfánaverkefnið, eins og það er oft kallað, er eitt verkefna sem lýtur að 

því að efla umhverfismennt og innleiða umhverfisstefnu innan skóla á öllum 

skólastigum. Verkefnið er alþjóðlegt og hefur verið rekið hér á landi síðan árið 

2001 af Landvernd.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og þekkingu nemenda 

Grænfánaskóla í umhverfismálum til að meta hvernig hefur gengið að ná 

markmiðum Grænfánaverkefnisins. Aðferð samleitandi sniðs var beitt þar 

sem gagna var aflað með notkun megind- og eigindlegrar aðferðafræði. 

Spurningakönnun ætluð nemendum 7. bekkjar var send til 40 Grænfánaskóla 

haustið 2014. Aðeins 13 skólar lögðu könnunina fyrir en fjöldi nemenda sem 

tók þátt er vel ásættanlegur eða 326. Tekin voru viðtöl við átta nemendur í 

7.-10. bekk í einum Grænfánaskóla. Viðtöl voru einnig tekin við tvo útskrifaða 

nemendur sama skóla sem voru á sínu öðru ári í menntaskóla.  

Niðurstöður gefa til kynna að skólum gengur vel að ná markmiðum 

Grænfánaverkefnisins í að fylgja eftir virkri umhverfisstefnu og bæta 

umhverfi skólanna. Vísbendingar eru um að þátttaka í verkefninu styrki 

ímynd skólanna og efli samfélagskennd innan þeirra. Nemendur reyndust 

meðvitaðir um umhverfismál og jákvæð hegðun þeirra styrkist að einhverju 

marki með fræðslu og eftirfylgni við umhverfisstefnu skólanna. Niðurstöður 

sýndu þörf á að leggja frekari áherslu á að þjálfa færni nemenda til að takast 

á við umhverfismál á lýðræðislegan hátt. Með sjálfbærni sem einn af 

grunnþáttum nýrrar aðalnámskrár felast tækifæri til að tengja verkefnið 

frekar skólanámskrá. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er meiri 

áhersla lögð á verkefnið í yngri bekkjum grunnskóla. Því er bent á mikilvægi 

þess að þátttökuskólar aðlagi verkefnið að áhuga og færni nemenda á eldri 

stigum grunnskóla og  framhaldsskólastigi meira en nú þegar er gert.  
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Abstract 

Environmental education means both to educate and raise awareness about 

environmental issues to people of any age. The goal of environmental 

education is to strengthen people‘s competence to work towards solving 

environmental problems and to increase an understanding of nature. Eco-

Schools is one of the programs that revolves around increasing 

environmental education and implementing environmental policy in schools 

at all levels. This international program has been in Iceland since the year 

2001 and is managed by Landvernd, the Icelandic Environment Association.  

The aim of this research was to survey the attitudes and knowledge of 

Eco-School students in environmental issues to evaluate how the goals of the 

Eco-School program have proceeded. The method of convergent parallel 

design was applied by collecting data, using both quantitative and qualitative 

methods. A questionnaire, designed for students in 7th grade in compulsory 

schools, was sent to a sample of 40 Eco-Schools in Iceland. Only 13 schools 

responded, resulting in 326 answers. Interviews were taken with eight 

students from 7th till 10th class in one Eco-School. Two students who had 

graduated from the same Eco-school and were now in their second year in 

high-school were also interviewed.  

The results suggest that participating schools proceed well to achieve the 

goals of the Eco-School program which involves active environmental policy 

and improvements in the school surroundings. The results indicate that 

participation in the program increases schools’ image and sense of 

community. The students proved to be aware of environmental issues and 

their positive behavior towards the environment improved to some extent 

with education and by following the schools’ environmental policy. The 

results showed a need to put further emphasis in training students to be 

competent to deal with environmental issues in democratic ways. The 

program has an opportunity to connect with the school curriculum as 

sustainability is one of the fundamental concerns of the new national 

curriculum. The results showed that more emphasis is placed on the program 

in classes of younger students. For that reason, it’s important that 

participating schools further develope the program so it will suit students in 

the higher classes in compulsory schools and high-schools. 
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1 Inngangur 

Í síbreytilegum heimi þar sem fólksfjölgun, loftslagsbreytingar, tap á 

lífbreytileika og ofnýting auðlinda ógnar lífsskilyrðum manna og annarra 

lífvera á jörðinni er kallað eftir lausnum til að stemma stigu við þessum 

vandamálum (Sameinuðu þjóðirnar, 1987). Samtakamátt allra jarðarbúa þarf 

til að snúa við þeirri óheillavænlegu þróun sem steðjar að jörðinni en þá þarf 

hugsunarháttur og lífshættir fólks fyrst og fremst að breytast og skilningur 

fólks á náttúrunni að aukast. Forsenda slíkra breytinga er menntun fólks og 

að það alist upp við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar (Sigrún Helgadóttir, 

2013, bls. 16). Umhverfismennt er hvort í senn ætlað að mennta einstaklinga 

í umhverfismálum og að efla hæfni þeirra til aðgerða í því flókna samfélagi 

sem við búum í. Umhverfismennt getur farið fram víða, innan skóla, hjá 

félagasamtökum og á vinnustöðum svo dæmi séu tekin (Stefán Gíslason, 

2009, bls. 5). Þakka má átaki í menntun og fræðslu um umhverfismál ásamt 

umfjöllun fjölmiðla og almennri umræðu að sífellt fleira fólki stendur ekki á 

sama hvernig samspili manns og náttúru er hagað (Þorvaldur Örn Árnason, 

1998, bls. 17). 

Skólar á grænni grein (e. Eco-Schools) eða Grænfánaverkefnið, eins og 

það er oft kallað, er eitt alþjóðlegra umhverfismenntaverkefna sem er rekið 

hér á landi. Skólar sem skrá sig til þátttöku í verkefninu nefnast Skólar á 

grænni grein á meðan þeir vinna að skilyrðum verkefnisins. Þeir skólar sem 

hafa uppfyllt skilyrðin sem verkefnið setur fá afhentan Grænfánann til 

viðurkenningar og er hann veittur til tveggja ára í senn fyrir góðan árangur á 

sviði umhverfismála (Landvernd, e.d.). Slíkir skólar eru oft nefndir 

Grænfánaskólar. 

Markmið verkefnisins snýst um að efla umhverfismennt, innleiða virka 

umhverfisstefnu og stuðla að vinnubrögðum í anda sjálfbærrar þróunar innan 

skóla á öllum skólastigum. Verkefnið er rekið af regnhlífarsamtökunum 

Foundation of Environmental Education (FEE) sem reka starfsstöðvar sínar í 

Danmörku. Í dag er verkefnið að finna í skólum 54 landa og telst það vera 

stærsta umhverfismenntaverkefni í heimi (Landvernd, e.d.).  

Upphaf verkefnisins hér á landi má rekja til þess þegar Landvernd, 

landgræðslu- og umhverfisverndarsamtök Íslands, gerðist aðili að FEE árið 

2000. Landvernd fór að kanna í kjölfar aðildar að FEE hvort verkefnið hentaði 

aðstæðum og áherslum íslenskra skóla. Verkefninu var komið á fót sem 

tilraunaverkefni til tveggja ára eftir vinnufundi og samráð við stofnanir og 
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aðra aðila. Verkefnisstjóri var ráðinn til umsjónar með verkefninu og 

sérstakur stýrihópur var stofnaður, Landvernd til leiðsagnar og aðstoðar við 

framkvæmd verkefnisins. Í byrjun árs 2001 var verkefnið  kynnt fyrir öllum 

grunnskólum á landinu og óskað eftir þátttöku þeirra. Tólf skólar óskuðu eftir 

að taka þátt frá upphafi og voru fyrstu Grænfánarnir dregnir að húni vorið 

2002 (Landvernd, e.d.).  

Síðastliðin 14 ár hefur verkefnið vaxið að umfangi með fjölgun 

þátttökuskóla og taka 231 skóli þátt í verkefninu á öllum skólastigum sem 

telja um 45.000 nemendur og ríflega 5000 kennara og starfsmenn 

(Landvernd, e.d.). Í dag taka 104 leikskólar, 98 grunnskólar, 10 

framhaldsskólar, 4 skólar á háskólastigi og 5 aðrir skólar þátt í verkefninu. 

Rúmlega 45% leikskólabarna, 55% grunnskólabarna og tæplega 35% 

framhaldsskólanema eru þátttakendur í verkefninu. Um 78% skóla sem hafa 

skráð sig í Skólar á grænni grein hafa fengið Grænfánann afhentan, 

alþjóðlega viðurkenningu félagasamtakanna FEE, sem þýðir að skólar hafa 

stigið öll þau umhverfisvænu skref sem verkefnið leggur upp með, hinir 

skólarnir hafa ekki lokið þeim öllum. Verkefnið hefur átt mikilli velgengni að 

fagna sem endurspeglast í mikilli þátttöku en óljósara er um árangur.      

Rannsóknir, bæði innlendar og erlendar, hafa þannig sýnt fram á að lítill 

munur sé á umhverfisvitund á milli nemenda sem ganga í Grænfánaskóla og 

annarra skóla (Almar M. Halldórsson, 2011; Boeve-de Pauw og Van Petegem, 

2013; Fitzgerald og O‘Mahony, 2001; Krnel og Naglič, 2009). Samkvæmt 

niðurstöðum PISA könnunar árin 2006 og 2012 standa íslenskir 

grunnskólanemendur skör lægra hvað varðar þekkingu um umhverfismál 

miðað við jafnaldra þeirra í öðrum ríkjum. Könnunin sýndi að íslensk 

ungmenni hugsuðu lítið um umhverfisvernd miðað við það sem almennt 

gerist í OECD ríkjunum og breyttist staðan ekki á þessu 6 ára tímabili. Í 

íslensku könnuninni árið 2006 var athugað hvort viðhorf 10. bekkinga til 

umhverfismála í Grænfánaskólum væri annað en á meðal nemenda í öðrum 

skólum. Svo reyndist ekki vera og í flestum tilfellum voru niðurstöður 

Grænfánaskóla og almennra skóla áþekkar.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að meta hvernig hefur gengið að ná 

markmiðum verkefnisins með því að kanna viðhorf og þekkingu nemenda 

Grænfánaskóla í umhverfismálum. Viðhorf nemenda í Grænfánaskólum til 

verkefnisins hefur lítið verið kannað fram til þessa. Rannsóknir hafa verið 

gerðar á viðhorfi kennara og skólastjórnenda í leik- og grunnskólum til 

verkefnisins en þörf er á að kanna frekar þátt nemenda í verkefninu og hvaða 

ávinning þeir telja það hafi í för með sér (Landvernd, 2013). Skilningur á 
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upplifun nemenda getur bætt framkvæmd og útfærslu á verkefninu og leitt 

til betri útkomu fyrir Landvernd og þátttökuskóla.   

Vonast er til þess að niðurstöðurnar i) gagnist Landvernd við þróun 

verkefnisins, ii) sýni fram á stöðu þekkingar nemenda Grænfánaskóla á 

umhverfismálum iii) hvaða augum þeir líta verkefnið og auka skilning á hver 

áhrif verkefnisins eru á nemendur. 

Ritgerðin skiptist upp í sjö megin kafla. Í næsta kafla er fjallað um stöðu 

umhverfismenntar í íslenskum aðalnámskrám undanfarna áratugi. Að auki 

verður gerð grein fyrir því hvað mótar umhverfisvitund- og hegðun 

einstaklinga og hvaða hlutverkum heimili, skólastjórn og nærsamfélag gegna 

í því samhengi. Í þriðja kafla er gerð nánari grein fyrir verkefninu Skólar á 

grænni grein. Litið verður til markmiða og skipulags verkefnisins og hver 

staða þess er hér á landi. Í fjórða kafla verður  aðferðafræði rannsóknarinnar 

lýst en bæði var notast við megindlega og eigindlega aðferðafræði við 

framkvæmd hennar. Í fimmta kafla verður sagt frá úrvinnslu gagna og 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru ræddar og skoðaðar í ljósi 

umfjöllunar um umhverfismennt og Grænfánaverkefnið í sjötta kafla. Sjöundi 

kafli dregur saman megin ályktanir rannsóknarinnar og varpar fram efni til 

umhugsunar í lokaorðum. 
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2 Umhverfismennt 

2.1 Skilgreining á umhverfismennt 

Hugtakið umhverfismennt hefur víðtæka skírskotun enda er um þverfaglegt 

svið að ræða. Umfjöllunarefni hennar er í raun ekki nýtt af nálinni og byggir 

á gömlum grunni þar sem samspil manns og náttúru hefur lengi verið 

viðfangsefni ýmissa fræðigreina. Í stuttu máli má útskýra umhverfismennt 

sem fræðigrein með það að markmiði að bregðast við umhverfisvandamálum 

og efla heilbrigð tengsl á milli manns og náttúru (Stefán Bergmann, 1994, bls. 

203). Stefán Gíslason (2009, bls. 9) segir umhverfismennt felast hvort í senn 

í því að veita fræðslu og tileinka sér inntak hennar. Umhverfismennt sem 

sérstök fræðigrein hlaut meira vægi innan kennslufræða á seinni hluta 20. 

aldar þegar almenningur fór að láta sig umhverfismál varða þegar sá vandi 

sem steðjaði að umhverfinu og samfélögum varð sýnilegri.   

Ein þekktasta og mest notaða skilgreining á umhverfismennt kom fram á 

sjöunda áratugi síðustu aldar og er eignuð bandaríska fræðimanninum 

William B. Stapp. Að mati Stapp er markmið umhverfismenntar að fræða 

borgara um umhverfið og þau vandamál sem að því steðja, vekja þá til 

vitundar um hvað þeir geta lagt að mörkum við úrlausn þessara vandamála 

og hvetja þá til að vinna að lausn þeirra (Stapp, 1969). Markmiðum 

umhverfismenntar eins og Stapp skilgreindi þau má skipta niður í fjóra þætti 

(Stapp, 1969, leturgerð er breytt):  

1. Umhverfismennt á að hjálpa einstaklingum við að öðlast skilning á því 

að maðurinn er hluti af kerfi sem samanstendur af manni, samfélagi 

og náttúru og að maðurinn getur raskað tengslum innan þessa kerfis 

til verri vegar.  

2. Umhverfismennt á að veita góða þekkingu á umhverfi og náttúru og 

hlutverki þeirra í samtímanum, t.d. hvernig við högum nýtingu 

auðlinda.  

3. Umhverfismennt þarf að veita grundvallar skilning á þeim 

umhverfismálum sem maðurinn þarf að takast á við, hvaða lausnir 

búa að þeim og að ábyrgðin liggur bæði hjá almenningi og 

ríkisstjórnum til að vinna að úrlausn þeirra.  
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4. Umhverfismennt þarf að stefna að þróun vitundar almennings um 
mikilvægi umhverfisgæða sem hvetur hann til að taka þátt í 
aðgerðum til hjálpar umhverfi og náttúru.  

Umhverfismennt þarf að veita fræðilega nálgun á umhverfismálum, höfða til 

vitundar og tilfinninga einstaklinga og veita þeim upplýsingar um hvað þeir 

geti gert til að hlúa að umhverfinu (Stapp, 1969).   

2.2 Sögulegt yfirlit  

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) hafa verið leiðandi í mótun umhverfismenntar á 

alþjóðavísu í gegnum áratugina. William B. Stapp var fyrsti yfirmaður sviðs 

umhverfismenntar Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna 

(UNESCO) og átti stóran þátt í að móta stefnu SÞ í málefnum 

umhverfismenntar. Stefnumörkun um umhverfismennt var fyrst samþykkt á 

ráðstefnu samtakanna um umhverfi mannsins í Stokkhólmi árið 1972. 

Þremur árum síðar var umhverfisfræðsluáætlun samþykkt með Belgrad-

yfirlýsingunni til að hleypa af stað átaki í umhverfismennt innan menntakerfa 

aðildarríkja þeirra (Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 1975).  

Aukin áhersla var lögð á samspil umhverfis-, efnahags-, samfélagslegra og 

pólitískra þátta þegar Tbilisi sáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur af 

aðildarríkjum árið 1977. Með henni var samþykkt að umhverfismál skyldi 

nálgast á þverfaglegan hátt. Auk þess var samþykkt að hæfni og þekking 

einstaklinga og samfélaga skyldi efld í átt til betri umgengni við umhverfið. 

Áhersla var lögð á að efla fimm þætti umhverfismenntar: vitund, þekkingu, 

viðhorf, hæfni og þátttöku (Menningarmálastofnun SÞ, 1977). Tbilisi 

sáttmálinn hafði mikil áhrif á mótun umhverfismenntar sem viðfangsefni 

menntunar í aðalnámskrám skóla um allan heim, þar á meðal hér á landi 

(Stefán Bergmann, 1994, bls. 202).  

Hugtakið sjálfbær þróun festist í sessi þegar skýrslan Sameiginleg framtíð 

vor (e. Our Common Future) kom út árið 1987 undir stjórn Gro Harlem 

Brundtland, fyrrum forsætisráðherra Noregs, sem skýrslan er oft kennd við. Í 

henni var brýnt fyrir ríkisstjórnum heims að gera umhverfismál að 

forgangsmáli með velferð manna í huga. Skýrslan hafði mikil áhrif á gang 

umhverfismenntar. Á Heimsráðstefnu Sameinuðu Þjóðanna um umhverfi og 

þróun sem haldin var árið 1992 í Ríó De Janeiro gáfu aðildarríkin frá sér 

yfirlýsingu sem fól í sér að gera sjálfbæra þróun að leiðarljósi í stefnumótun 

þar sem efnahagsleg og félagsleg velferð mannsins væri grundvölluð á 

umhverfisvernd og skynsamlegri nýtingu auðlinda. Umhverfisfræðsluáætlun 

Sameinuðu þjóðanna fékk aukinn byr í kjölfar ráðstefnunnar þar sem 



21 

aðildarríki ákváðu að efla umhverfismennt, ekki aðeins innan skóla heldur í 

samfélaginu öllu, m.a. í gegnum stofnanir og félagasamtök 

(Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna, 1992).  

Þrátt fyrir nýja stefnumótun ríkja heims var auðséð að sjálfbær þróun 

kæmist ekki á skrið með áætlanagerðum og stefnuyfirlýsingum einum saman. 

Til að sjálfbær þróun yrði að raunverulegu ferli þyrfti hugsunarháttur og 

hegðun einstaklinga að breytast. Lykillinn að sjálfbærri framtíð væri menntun 

núverandi og framtíðar kynslóða þar sem viðmið sjálfbærrar þróunar væru 

höfð að leiðarljósi. Rúmum áratugi eftir Ríó-ráðstefnuna settu Sameinuðu 

þjóðirnar á fót átaksverkefnið Áratugur Menntunar til sjálfbærrar þróunar 

sem hófst árið 2005 og lauk árið 2014. Markmiðið með áratugnum var að 

flétta hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar inn í alla þætti menntunar og 

náms, bæði með formlegum og óformlegum hætti, til þess m.a. að stuðla að 

bættu siðferði sem greiðir fyrir sjálfbærara og jafnara samfélagi fyrir alla 

(Menningarmálastofnun SÞ, 2006, bls. 3).  

Tilgangur áratugs menntunar til sjálfbærrar þróunar er að skapa heim þar 

sem allir geti haft ávinning af menntun og tileinkað sér þau gildi, hegðun og 

lífsstíl sem er ákjósanlegur fyrir sjálfbæra framtíð og jákvæðar umbreytingar 

í samfélaginu. Menntun til sjálfbærrar þróunar á að geta átt sér stað hvar sem 

er og með hvaða hætti sem er, í menntastofnunum, hjá frjálsum 

félagasamtökum og þar sem pólitískar ákvarðanir eru teknar. Vitneskju skal 

miðlað til fólks á öllum aldri um samspil vistfræðilegra, efnahagslegra og 

félagslegra þátta þar sem menning er undirliggjandi þáttur 

(Menningarmálastofnun SÞ, 2006, bls. 4).  

2.3 Umhverfismennt í samtímanum 

Helsti greinarmunurinn á menntun til sjálfbærrar þróunar og 

umhverfismennt eins og hún er skilgreind, er að sjálfbærnimenntun leggur 

meira upp úr að nálgast viðfangefni sín á heildrænan hátt og lítur ekki 

einungis til umhverfisþátta. Með menntun til sjálfbærrar þróunar er lögð 

sérstök áhersla á samspil samfélags, efnahags, umhverfis, lýðræðis, 

jafnréttis, menningar og mannréttinda. Sjálfbær þróun er fólgin í ferli sem 

hentar til að rækta okkar daglega líf og samfélög bæði í nútímanum og 

framtíðinni með sem minnstum áhrifum á umhverfið (Breiting o.fl., 2005). 

Með menntun til sjálfbærni er stefnt að því að efla einstaklinga sem 

hugsandi verur, hæfa til að móta skoðanir um hvað felist í ábyrgri hegðun 

gagnvart umhverfi og öðrum einstaklingum. Hún leggur mikið upp úr 

gagnrýnni og lausnamiðaðri hugsun, hvernig við getum tekist á við þau 

vandamál sem við stöndum frammi fyrir og hvernig hægt er að koma í veg 
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fyrir þau í framtíðinni. Mikilvægt er að einstaklingar skilji þær afleiðingar sem 

hljótast af slæmri nýtingu náttúruauðlinda og umgengni við náttúruna, áhrif 

þeirra á mannlega velferð og hvernig má snúa þróuninni við (Breiting og 

Mogensen, 1999).  

Menntun til sjálfbærni byggist augljóslega á þeirri reynslu sem hefur 

fengist af umhverfismennt, en kannski má segja að helsti greinarmunurinn á 

henni og umhverfismennt er að hún nær yfir fleiri viðfangsefni og tengir 

þannig saman fleiri þætti úr skólastarfi og nútíma uppeldisstörfum (Stefán 

Bergmann o.fl., 2008, bls. 7).  

2.4 Umhverfismennt í aðalnámskrám íslenskra grunnskóla 

Umhverfismennt hefur verið hluti af íslensku skólastarfi á hátt í þriðja áratug 

en hún hefur aldrei náð því að fléttast inn í almenna kennslu. Kennsla í 

umhverfismennt hefur verið tilviljanakennd og verið helst drifin áfram af 

áhugasömum kennurum sem hafa viljað leggja áherslu á slík fræði. Sá hópur 

hefur farið vaxandi á síðustu árum sem er ekki síst að þakka 

áherslubreytingum í aðalnámskrám og kennaramenntun (Sigrún Helgadóttir, 

2013, bls. 43).    

Hugtakið umhverfismennt kom fyrst fram sem sérstakur námsþáttur í 

aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 1989 eftir að Alþingi samþykkti 

þingsályktunartillögu um umhverfismennt. Umhverfismennt átti að fléttast 

inn í námsgreinar aðalnámskrárinnar, sérstaklega náttúrufræði- og 

samfélagsgreinar. Í námskránni var talað um að umhverfismennt ætti að 

auka athygli og umhyggju fólks fyrir umhverfinu. Fræða ætti fólk um 

umhverfisvandamál og úrlausn þeirra, þjálfa nemendur í að skilgreina, leysa 

og koma í veg fyrir umhverfisvanda og efla ábyrgð gagnvart umhverfinu, 

vekja upp vilja til að vernda náttúruna og fegra umhverfið. Fyrsta skrefið í þá 

átt væri að fræða nemendur um nærumhverfið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1989, bls. 178).  

Í aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 1999 hlaut umhverfismennt heldur 

ekki sess sem sérstök námsgrein en var skilgreind sem námsþáttur utan 

hefðbundinna námsgreina en sem mikilvægt væri að skólar sinntu. 

Umhverfismennt birtist sem áhersluþáttur í námsgreinum eins og 

samfélagsfræði, lífsleikni, heimilis- og náttúrufræði. Engar fastmótaðar línur 

voru gefnar um fyrirkomulag eða áherslur og hafði hver skóli frjálsræði um 

að útfæra kennsluna að sínu sniði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

1999, 14).  

Áherslubreyting varð með aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 2007 
þegar umhverfismennt var kynnt sem sérstök námsgrein samhliða 
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náttúrufræðigreinum. Í þeirri námsskrá kom hugtakið sjálfbær þróun líka 
fyrst fram í lýsingu á þáttum náttúrufræðikennslu. Hæfniviðmiðin í 
umhverfismennt birtust undir yfirheitinu Að búa á jörðinni og var 
viðfangsefnum umhverfismenntar og sjálfbærrar þróunar einkum beint að 
nemendum í 8.- 10. bekk. Þrátt fyrir að umhverfismennt hafi í fyrsta sinn verið 
kynnt sem námsgrein þá var umhverfissjónarmiðum áfram fundinn farvegur 
innan annarra námsgreina, t.d. undir hönnun og smíði og heimilisfræði 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 4).  

Aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 2011 skar sig úr frá fyrri námskrám 
þegar kynntir voru til sögunnar sex grunnþættir í námskrám allra skólastiga 
nema háskólastigsins. Grunnþættirnir sex eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 
velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). Þeir eru settir fram sem sex þættir 
en tengjast allir og eru háðir hver öðrum þó sjálfbærni gæti vel staðið sem 
yfirhugtak flestra hinna þáttanna. Samspil allra þessara grunnþátta innan 
menntakerfisins á að skila af sér menntuðu og heilbrigðu fólki í samfélagið, 
bæði til að breyta því til betri vegar og vinna að þeim verkefnum sem þarf að 
takast á við í samtímanum. Markmiðið með grunnþáttunum er að skapa meiri 
heildarsýn innan skólastarfsins og þegar skólastarf er metið þarf að skoða 
hvernig þeir setja mark sitt á kennslu, leik og nám (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16-17).  

Þrátt fyrir að nokkur reynsla væri komin á umhverfismennt í íslenskum 
skólum var mörgum áherslum hennar skipt út fyrir sjálfbærni í námskránni. 
Umhverfismennt tilheyrði þó enn sem sérstakur námsþáttur undir 
náttúrugreinar. Í lýsingu aðalnámskrár á grunnþættinum sjálfbærni er tekið 
mið af stoðunum þremur sem sjálfbærni byggist á. Þar segir jafnframt að 
sjálfbærnimenntun felist í því að „(...)skapa samábyrgt samfélag þar sem 
sérhver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, 
viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum(...)“ (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20-21). Lögð er áhersla á að 
sjálfbærnimenntun auki getu barna og unglinga til að takast á við 
ágreiningsmál sem felst meðal annars í þjálfun í lýðræðislegum 
vinnubrögðum og aukinni þátttöku í samfélaginu. Til að ná slíkum 
markmiðum þurfa kennsluhættir að taka mið af getu til aðgerða (e. action 
competence) þar sem lögð er áhersla á virkni og þátttöku nemenda (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21).    

2.5 Menntun til sjálfbærni og forsendur innleiðingar í 
skólum 

Námsskráin tók gildi frá og með skólaárinu 2012-2013 og er því komin lítil 

reynsla af því hvernig skólar flétta sjálfbærni í skólastarfið. Enn hafa margir 

skólar ekki enn tekið upp stefnu hennar (Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 20). 
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Stuðningur við kennara og skólayfirvöld í formi kennsluefnis, fyrirlestra og 

endurmenntunar hefur verið aukinn til að tryggja farsæla innleiðingu 

hugtaksins í skóla. Dæmi um slíkan stuðning er þemahefti um sjálfbærni sem 

Sigrún Helgadóttir tók saman og var gefið út af Námsgagnastofnun og 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu samhliða aðalnámskránni. Í því hefti 

er að finna góðar útskýringar á hugtakinu sjálfbærni og hvernig má innleiða 

það í allt skólastarf. Í heftinu skilgreinir Sigrún markmið menntunar til 

sjálfbærni á þennan hátt (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 51): 

 Að skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu sjálfbærni. 

 Að efla umhverfisvitund; þekkingu, skilning og væntumþykju á 
náttúru, umhverfi og fólki. 

 Að auka vilja til náttúruverndar og virðingu fyrir fjölbreytileika náttúru 
og mannlífs. 

 Að temja sér lífsvenjur sem stuðla að heilbrigði Jarðar, náttúru og 
fólks. 

 Að þjálfa hæfni til lýðræðis; samlíðan með fólki, gagnrýna hugsun og 
samskipti. 

 Að horfa til framtíðar, virða rétt komandi kynslóða til sæmandi lífs og 
heilbrigðis. 

Sigrún talar ennfremur um mikilvægi þess að allt skólasamfélagið taki þátt 

við innleiðingu menntunar til sjálfbærni í skóla. Áhugi yfirmanna skóla gegnir 

þar lykilhlutverki við að beina áhuga kennara og starfsfólks inn á braut 

sjálfbærni og skapa þannig samheldni í öllum skólanum (Sigrún Helgadóttir, 

2013, bls. 54).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvers konar menntun og 

skilyrði vísa veginn að sjálfbærni. Rannsóknarhópurinn GETA til sjálfbærni-

menntun til aðgerða, sem samanstóð af rannsakendum frá 

menntavísindasviði Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri, var í fararbroddi 

í rannsóknum á menntun til sjálfbærni en hópurinn starfaði á árunum 2007-

2010. Markmið hópsins var að efla skilning og umræður um menntun til 

sjálfbærrar þróunar og leiðbeina skólum sem vilja leggja áherslu á sjálfbærni 

í skólastarfinu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 3). Í rannsókn 

GETA-hópsins frá 2008-2009 þar sem skoðaðir voru átta leik- og grunnskólar 

kom í ljós að áhugi og þátttaka skólastjórnenda og annarra lykilleiðtoga innan 

skólans væri aðalforsendan fyrir því að sjálfbærni væri leidd inn í skólastarfið 

með farsælum hætti. Eins skiptu samskipti og tenging við nærsamfélagið og 

stjórn sveitarfélags miklu máli við að koma af stað breytingum á skólastarfinu 

og umhverfi skólans (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2010, bls. 51).   
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Í doktorsrannsókn Auðar Pálsdóttur (2014) sem gerð var á árunum 2009-

2013 kemur fram að grunnskólakennurum þykir erfitt að fjalla um 

viðfangsefni sjálfbærni, sérstaklega því sem lýtur að getu til aðgerða. Þegar 

kennarar voru spurðir hvað þeir ættu að gera til að styrkja sjálfbærnimenntun 

gátu þeir ekki tiltekið dæmi. Í stað þess töluðu þeir um hvað nemendur ættu 

að gera eða vita (Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 134). Auður (2014, bls. 106) 

bendir á að ef sjálfbærnimenntun eigi að hljóta þann hljómgrunn sem 

aðalnámskráin gerir kröfu um, þá þurfi meiri stuðning við kennara og skóla 

og aukna samvinnu þvert á skóla.  

Katrín Sigurbjörg Sveinsdóttir (2014) kemst að svipaðri niðurstöðu í 

lokaverkefni sínu til MA. prófs í umhverfis- og auðlindafræði þar sem hún 

rannsakaði viðhorf kennara og skólastjórnenda til sjálfbærni sem grunnþáttar 

aðalnámskrár. Kennurum fannst þeir þurfa að efla skilning sinn á hugtakinu 

sjálfbærni og höfðu óljósa sýn á hvernig sjálfbærni ætti að vera innleidd í 

kennslu. Óskuðu þeir eftir meiri tíma til að geta útfært grunnþáttinn í kennslu 

og aðgang að verkefnabanka (Katrín Sigurbjörg Sveinsdóttir, 2014, bls. 61-

63).       

2.6 Umhverfisvitund 

Umhverfisvitund er yfirhugtak sem nær yfir (lífs) gildi, þekkingu, viðhorf og 

atferli sem snerta umhverfismál (Þorvarður Árnason, 2004). Lengi var gengið 

út frá því innan umhverfismenntar að því upplýstari sem einstaklingur sé, því 

sterkari yrði umhverfisvitund hans. Aukin fræðsla hefðu jákvæð áhrif á 

viðhorf nemenda og í kjölfarið breyttist hegðun og venjur þeirra til hagsbóta 

fyrir umhverfið. Hungerford og Volk (1990) telja að aðalmarkmið 

umhverfismenntar sé að gera nemendum ljóst að þeir geti haft áhrif og 

hjálpað til við lausn umhverfisvandamála. Fyrsta skrefið er að auka þekkingu 

og næmni einstaklinga fyrir umhverfinu og umhverfismálum. Þeir sem 

komast til skilnings um þá alvarlegu stöðu sem umhverfi og náttúra eru í vilja 

frekar taka þátt í því að bæta og vernda umhverfið (Hungerford og Volk, 

1990).  

Aukin fræðsla, skilningur og næmni fyrir slæmu ástandi umhverfismála er 

þó alls ekki alltaf nægjanleg til að leiða af sér ábyrga hegðun gagnvart 

umhverfinu. Agyeman og Kollmuss (2002) skilgreina umhverfisvæna hegðun 

sem meðvitaða hegðun sem leitast við að minnka neikvæð áhrif á umhverfi 

og náttúru. Þeir benda á að hugmynd Hungerford og Volk, að með aukinni 

þekkingu fylgi betri vitund fyrir umhverfinu sem lýsir sér m.a. í 

umhverfisvænni hegðun, sé of einföld og gangi ekki fyllilega upp. Þeir telja 

þessar forsendur ekki nægjanlegar fyrir umhverfisvænni hegðun. Sá sem 
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hefur reynt að breyta venjum sínum, veit hversu erfitt það getur verið að 

koma því í kring, jafnvel þótt að breytingin sé til hins góða. Margir og ólíkir 

þættir hafa áhrif á hegðun fólks og telja Agyeman og Kollmuss (2002) erfitt 

að brúa það bil sem er á milli umhverfisvitundar, þekkingu og hegðunar fólks 

með einum þætti.  

Jensen (2002) vill ekki útiloka þau mikilvægu tengsl sem eru á milli 

þekkingar og hegðunar. Hann telur þekkingu einn mikilvægasta þáttinn í að 

þróa hæfni og hegðun nemenda í umhverfismennt. Að mati Jensen eru 

rangar áherslur í kennsluháttum umhverfismenntar ástæðan fyrir þeirri 

gloppu sem stendur í vegi á milli þekkingar og hegðunar. Jensen talar fyrir 

kennsluháttum sem eru miðaðir að getu til aðgerða. Markmið slíkrar kennslu 

felst í því að þjálfa nemendur í að verða virkir þátttakendur í 

lýðræðissamfélagi. Virknin kemur fram í athöfnum sem sýna meðvitund um 

nauðsyn þess að stefna að sjálfbæru samfélagi. Jensen og Schnack (1997) 

skilgreina getu til aðgerða sem tiltekna aðgerð sem er markviss og að 

gerandanum er ljóst hver sé tilgangurinn með henni.  

Reynsla, mismunandi gildismat, félagsleg staða og skapgerð eru einnig 

veigamiklir áhrifaþættir á hegðun fólks. Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif 

umhverfismenntar á nemendur dvína eftir því sem þeir komast á efri stig 

skólagöngu sinnar (Korhonen og Lappalainen, 2004; Ojala, 2013). Nemendur 

á unglingastigi eru oft svartsýnni um að ástand umhverfismála batni og 

skeitingarlaus um ábyrgð eða hæfni sína til að hafa áhrif, þótt þau hafi ef til 

vill mikla þekkingu á orsökum og umfangi umhverfismála. Kannski gerir meiri 

þekking samhliða tilfinningatogstreitu unglingsáranna það að verkum að 

unglingar upplifa sig máttvana gagnvart þeim vandamálum sem að heiminum 

steðja.  

Threadgold (2012) rannsakaði viðhorf ástralskra unglinga til 

framtíðarinnar og komst að þeirri niðurstöðu að þótt ungmennin byggju yfir 

töluverðri vitneskju um ástand umhverfismála voru þau ólíkleg til að taka 

beinan þátt í aðgerðum sem gætu stuðlað að breytingum, svo sem 

stjórnmálastarfi eða samfélagsverkefnum. Unglingunum fannst sem viðleitni 

þeirra yrði hunsuð eða ekki tekin alvarlega. Í rannsókn Threadgold kom einnig 

fram ákveðið ósamræmi á milli viðhorfa unglinganna til sinnar persónulegu 

framtíðar, sem þau sáu í björtu ljósi, og viðhorfa þeirra til stöðu 

umhverfismála í framtíðinni sem þau töldu að yrði verri en í dag. Unglingarnir 

voru vissir um að þeir gætu átt góða framtíð en efuðust um að geta haft áhrif 

á umhverfismál. Þau sáu ekki að verri staða umhverfismála í framtíðinni gæti 

sett skorður á þeirra eigin framtíð.    
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Neikvæðar tilfinningar eins og reiði, áhyggjur eða svartsýni, allt algengar 

tilfinningar á meðal unglinga, eru eðlileg viðbrögð þegar fjallað er um þau 

vandamál sem steðja að náttúru og samfélögum um allan heim. Þess vegna 

ættu kennarar að vera óhræddir við þessar tilfinningar sem vakna á meðal 

nemenda sinna þegar fjallað er um umhverfismál og virkja viðbrögð þeirra til 

umræðna og skoðanaskipta. Með vandvirkni er hægt að stýra þessum 

tilfinningum í jákvæðan farveg með því að hvetja nemendur til að nálgast 

málið á lausnamiðaðan hátt (Jensen og Schnack, 1997).   

2.7 Hlutverk heimila og nærsamfélags í umhverfismennt 

Með auknu vægi umhverfismenntar og menntunar til sjálfbærni í skólum er 
vonast til þess að framtíðar kynslóðir muni umgangast náttúruna á betri hátt 
en fyrri kynslóðir. Umhverfisvandamál krefjast aðgerða í samtímanum og því 
einnig þátttöku fullorðinna í fræðslu og aðgerðum (Uzzell, 1999). Flest 
umhverfismenntaverkefni hafa það að markmiði að tengja heimili og 
nærsamfélag við starf skólanna í umhverfismálum. Þannig er hægt að efla 
sem flesta einstaklinga til umhverfisvænni lífshátta og aðgerða í þágu 
umhverfis og náttúru. Ákveðin skilyrði, t.d. viðhorf og móttækileiki fyrir 
breytingum, þurfa að vera til staðar ef skilaboð eða skoðanir barns eiga að fá 
hljómgrunn hjá foreldri (Uzzell, 1999). Aðstæður og staða barns heima fyrir 
skiptir í því tilviki miklu máli. 

Foreldrar verða að vera áhugasamir um skólagöngu barns síns og veita því 
tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri ef skilaboð 
umhverfismenntaverkefna eiga að ná hljómgrunni inn á heimilum. 
Gagnkvæm samskipti á jafningjagrunni, þar sem foreldri setur sig ekki á háan 
hest gagnvart barninu, skipta miklu máli. Foreldri þarf að vera tilbúið til að 
hlusta á skoðanir barnsins og hvað það hefur lært, geta átt samtal við barnið 
og umhverfismál þurfa að vera málaflokkur sem foreldrið er tilbúið til að 
ræða um með opnu hugarfari (Uzzell, 1999).  

Skólar eru stundum sagðir vera hjarta sveitarfélaga; með öflugu skólastarfi 
þrífst þróttmikið samfélag og öfugt. Hvort áhrif umhverfismenntaverkefna 
gætir í nærsamfélaginu, ræðst að miklu leyti af því hversu opið viðkomandi 
sveitarfélag er fyrir utanaðkomandi skoðunum á málum og hversu sterk 
samfélagsleg staða skólans er. Þar sem ríkir gott samstarf á milli 
skólayfirvalda og sveitarstjórna eru meiri líkur á að nemendur upplifi sig sem 
virka aðila í sveitarfélaginu þegar unnið er að skólaverkefnum sem tengjast 
málefnum sveitarfélagsins. Sveitarfélagið er móttækilegra fyrir áhrifamætti 
skólans. Til dæmis er líklegra að sveitarfélög sem eiga í góðu sambandi við 
skóla sína, taki upp þá stefnu sem þar ríkir og gefur góða raun, t.a.m. flokkun 
sorps (Uzzell, 1999). 
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3 Umhverfismenntaverkefnið Skólar á grænni grein 

3.1 Eðli og markmið verkefnisins 

Á alþjóðlegri heimasíðu verkefnisins Skólar á grænni grein (www.eco-

schools.org) stendur að með þátttöku í spennandi og aðgerðamiðuðu námi 

standa þátttökuskólar að þjálfun nemenda til að verða þeir borgarar sem 

sjálfbær heimur þarf á að halda. Sjálfbær þróun var höfð að leiðarljósi þegar 

verkefnið var stofnað enda var það ályktun heimsráðstefnunnar í Ríó árið 

1992 sem ýtti verkefninu úr vör. Skólar á grænni grein var rúmum áratug 

seinna staðfest af Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna sem verkefni til 

innleiðingar á menntun til sjálfbærni (Eco-Schools, e.d.). Alþjóðlega 

umhverfisstjórnunarkerfið ISO 14001:2004 er fyrirmynd að umhverfisstefnu 

verkefnisins sem tryggir það að skólar innleiði umhverfisstefnu samkvæmt 

viðurkenndum stöðlum (Landvernd, e.d.).   

Höfuðmarkmið Skóla á grænni grein er að efla umhverfis- og 

borgaravitund nemenda og starfsfólks. Á heimasíðu Landverndar er 

markmiðum verkefnisins lýst nánar:  

  Bæta umhverfi skóla, minnka úrgang og notkun á vatni og orku. 

  Efla samfélagskennd innan skóla. 

 Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan 
kennslustofu og utan. 

 Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skóla þegar teknar eru 
ákvarðanir sem varða nemendur. 

 Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál. 

 Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu. 

 Tengja skóla við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning. 

Einn mikilvægur þáttur í verkefninu er að nemendur þjálfi með sér 

þekkingu í víðum skilningi, að þeir séu næmir fyrir tungumálinu og geti tengt 

það sem fram fer í skólanum sínum við nærsamfélag, fyrirtæki og almenning. 

Hugmyndin með verkefninu er að það sé í sífelldri mótun í hverjum skóla 

og það sé einungis hluti í ferlinu að fá Grænfánann. Verkefnið á ekki að 

einskorðast við skólaumhverfið heldur eiga þátttakendur að breiða boðskap 

þess sem víðast (Landvernd, e.d.). Verkefnið er langstærsta verkefnið sem er 
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rekið fyrir öll skólastig á sviði umhverfismenntar og menntunar til sjálfbærni 

hér á landi og það gefur skólum tækifæri til að gera þessi viðfangsefni að 

eðlilegum hluta starfsins.  

3.2 Þátttaka og skipulag 

Skólar sem hafa áhuga á að taka þátt í verkefninu skrá sig til leiks hjá 

Landvernd sem heldur utan um skráningar, veitir aðstoð, sér um úttektir og 

afhendir Grænfánann. Grænfáninn er veittur skóla til tveggja ára í senn fyrir 

góðan árangur á sviði umhverfismála (Landvernd, 2013, bls. 3). Verkefnið 

gerir tilkall til þátttökuskóla að vinna að fyrirfram settum markmiðum og 

viðfangsefnum en skólarnir ákveða þær leiðir og aðferðir sem þeir vilja fara 

að þeim. Skilyrðin sem þarf að uppfylla til að fá fánann eru sett fram í sjö 

skrefum sem má sjá frekar í töflu 1.  

Skóli sem hefur skráð sig til þátttöku í Skólar á grænni grein getur þannig 

tekið sér þann tíma sem hann vill til að ná skrefunum sjö og vinna að sínu 

viðfangsefni. Skólarnir hafa möguleika á að sækja sér ráðgjöf til 

verkefnisstjóra Grænfánans eða annarra starfsmanna Landverndar við 

innleiðingu verkefnisins. Verkefnisstjóri eða annar starfsmaður 

Grænfánaverkefnisins gerir úttekt á þátttökuskólum og sker úr um hvort skóli 

hafi náð settum markmiðum og verðskuldi Grænfána. 

Í skrefunum sjö segir að skóli eigi að kynna stefnu sína út á við og fá aðra 

með. Hugmyndin er sú að nemendur verði fyrir áhrifum af verkefninu og beri 

hugmyndafræði verkefnisins heim sem hefur áhrif á fjölskyldu og heimilislíf 

nemendans til hins betra fyrir umhverfið (Landvernd, e.d.). Þegar skóli telur 

sig hafa stigið skrefin sjö og unnið markvisst með eitt af viðfangsefnum 

verkefnisins getur skólinn sótt um að fá Grænfánann. Viðfangsefni 

verkefnisins eru níu talsins og eru ákvörðuð af Landvernd. Þau eru 

eftirfarandi:  

 Vatn 

 Orka 

 Úrgangur (rusl) 

 Átthagar 

 Samgöngur 

 Lýðheilsa 

 Loftslagsbreytingar 

 Lífbreytileiki 
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Tafla 1: Lýsing á þeim skrefum sem þátttökuskólar í Grænfánaverkefninu þurfa að 
stíga til að fá Grænfánann afhentan (Landvernd, e.d.) 

Skrefin sjö 

1. Umhverfisnefnd. 
Umhverfisnefnd starfar við skólann og skipuleggur og stýrir verkefninu. Í henni sitja 
fulltrúar nemenda, kennara, ræstingafólks, umsjónarfólks, foreldra og stjórnenda skólans. 
Nefndin á að starfa samkvæmt lýðræðislegum leikreglum og nemendur eiga að hafa þar 
mikið vægi. Mikilvægt er að nefndin haldi reglulega fundi, þar séu skráðar fundargerðir og 
séð til þess að nemendum sé leiðbeint um hlutverk sitt sem fulltrúar samnemenda sinna 
við stjórnun skólans hvað umhverfisstefnu varðar. Þannig gegnir umhverfisnefndin 
mikilvægu hlutverki í kennslu á lýðræðislegum vinnubrögðum og lífsleikni. 

2. Mat á stöðu umhverfismála. 
Meta skal stöðu umhverfismála í skólanum t.d. með aðstoð sérstaks gátlista. Matið á að ná 
til fjölmargra þátta. Nauðsynlegt er að sem flestir nemendur taki þátt í matinu. 

3. Áætlun um aðgerðir og markmið 
Þær upplýsingar sem matið veitir eru notaðar til að gera áætlun um markmið og aðgerðir. 
Mikilvægt er að skólar setji sér raunhæf markmið, forgangsraði þeim og hafi í huga að ekki 
þarf að ná öllum markmiðum í einu – vinna við verkefnið heldur stöðugt áfram. Best er að 
setja sér fá og skýr markmið og gjarnan að einhverju leyti mælanleg. 

4. Eftirlit og endurmat. 
Stöðugt eftirlit og endurmat á að tryggja að settum markmiðum sé náð, þau viðurkennd og 
þeim fagnað og ný markmið sett. Þessi þáttur á einnig að tryggja að áherslan á 
umhverfismennt í skólanum haldist. 

5. Námsefnisgerð og verkefni.  
Flestir nemendur fá markvisst nám í samræmi við nokkur þemu t.d. orku, vatn og úrgang. 
Allur skólinn tekur mið af verkefninu t.d. með því að spara vatn, flokka úrgang og minnka 
rusl. Byggja skal á námskrá eftir því sem við á og bæta viðeigandi þáttum inn í skólanámskrá 
í samræmi við umhverfisstefnu. 

6. Að upplýsa og fá aðra með. 
Skóli með umhverfisstefnu hefur áhrif út á við, á sveitarstjórnir, fyrirtæki og samfélag í 
samræmi við Staðardagskrá 21. Skólarnir eru hvattir til að tengjast öðrum stofnunum til að 
læra af reynslu þeirra og sérþekkingu. Skólarnir eru einnig hvattir til að hafa nærsamfélagið 
í huga við gerð markmiða. Allskyns opnar sýningar á verkum nemenda og kynningar í 
skólanum eða í fjölmiðlum upplýsa samfélagið um framgang verkefnisins. 

7. Umhverfissáttmáli. 
Skólanum er settur umhverfissáttmáli sem lýsir í stuttu máli heildarstefnu skólans í 
umhverfismálum, umhverfismennt og framtíðarsýn. Mikilvægt er að sáttmálinn sé unninn 
í samvinnu allra sem að skólanum standa og að hann sé vel kynntur innan skólans og utan. 
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3.3 Nýleg úttekt á stöðu verkefnisins á Íslandi 

Landvernd birti vorið 2013 skýrslu um endurskoðun, markmið og verkáætlun 

verkefnisins fyrir árin 2013-2016. Í henni var fjallað meðal annars um 

niðurstöður spurningakönnunar sem starfsmenn Landverndar lögðu fyrir 166 

þátttökuskóla, til að kanna væntingar þeirra um þróun verkefnisins. 

Niðurstöður könnunarinnar hvað varðar þjónustu og samskipti við Landvernd 

voru þær að flestir töldu úttektir og heimsóknir í skólana mikilvægastar eða 

78% svarenda. Næst þar á eftir komu fyrirlestrar og kynningar starfsmanna 

Landverndar í skólum  og svo síma- og tölvusamskipti. Svar við seinni 

spurningu könnunarinnar, sem varðaði eflingu þjónustu Landverndar og 

þróun verkefnisins, var talsvert afgerandi. Flestir svarenda, 84%, álitu 

gagnagrunn fyrir þátttökuskólana með dæmum af árangursríkum verkefnum 

geta nýst þeim einna best. Gerð kennsluefnis í umhverfismálum var nefnt 

næst oftast og þriðja atriðið sem var nefnt voru fræðslufundir og fyrirlestrar 

fyrir starfsmenn þátttökuskóla (Landvernd, 2013, bls. 12-13).  

Í skýrslunni kom einnig fram nauðsyn þess að efla þátttökuskólana til að 

takast á við flókin viðfangsefni, svo sem loftslagsbreytingar og 

líffjölbreytileika. Skólar treysta sér illa eða alls ekki til að takast á við þessi 

viðfangsefni án aðstoðar eða frekara kennsluefnis. Af þeim viðfangsefnum 

sem Landvernd mælir með eru úrgangur, vatn, átthagar og orka, þau efni sem 

skólar velja sér hvað oftast. Landvernd aðstoðar skólana sem best getur við 

að nálgast heimildir og stuðningsefni sem finna má m.a. í gagnagrunni sem 

þátttökuskólar hafa aðgang að.  

Frá árinu 2003 hefur þátttaka skóla margfaldast og telur Landvernd 

nauðsynlegt að fjölga starfsfólki í verkefninu en það verður ekki gert án 

frekara fjármagns frá ríki eða öðrum aðilum. Hraður vöxtur verkefnisins án 

þess að starfsfólki fjölgi getur veikt yfirsýn og eftirlit sem bitnar á gæðum þess 

(Rosenberg, 2008). Skólar sem hafa verið lengi í verkefninu, fengið fánann 

úthlutaðan nokkrum sinnum og  náð tökum á grunnþáttum þess, hafa óskað 

eftir frekari stuðningi við framkvæmd verkefnisins og útfærslu á flóknari 

viðfangsefnum þess sem Landvernd reynir að veita eftir fremstu getu 

(Landvernd, 2013, bls. 12-13).  

Í janúar 2015 var svokölluð Verkefnakista opnuð á innri vef Landverndar 

þar sem kennurum gefst kostur á að hlaða inn verkefnum sem falla að 

markmiðum Skóla á grænni grein og deilt hugmyndum sín á milli. 

Verkefnunum er skipt upp samkvæmt viðfangsefnum, skólastigum (aldri), 

staðsetningu, árstíð og grunnþáttum aðalnámskrár. Verkefnakistan er 

viðbragð við niðurstöðu spurningalistakönnunar Landverndar þar sem kallað 

var eftir sameiginlegum gagnagrunni fyrir skólana. Gagnagrunnurinn sýnir 
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einnig hvernig viðfangsefni og markmið verkefnisins tengjast grunnþáttum 

aðalnámskrárinnar (Landvernd, e.d.).  

3.4 Jákvæð áhrif 

Verkefnið kemur við sögu á mismunandi sviðum skólastarfsins. Í fyrsta lagi 
hefur það áhrif á stjórn skólans og ímynd. Skólar sem taka þátt og hafa valið 
að vinna í sorpmálunum minnka úrgang með betri nýtingu og virkri 
endurvinnslu. Rannsókn á árangri írskra skóla í verkefninu sýndi að skólar sem 
höfðu fengið afhentan fána voru með 45% minna sorpmagn en þeir skólar 
sem voru nýskráðir í verkefnið og höfðu ekki fengið afhentan fána (Fitzgerald 
og O‘Mahony, 2001). Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Wales dróst 
orkunotkun saman í 70% af þátttökuskólum (People and Work Unit, 2007).  

Þátttaka í verkefninu styrkir líka stöðu skólans í nærsamfélagi hans og 

getur leitt til endurskoðunar á stjórnunarháttum skólans. Gera má ráð fyrir 

því að í meirihluta tilvika sé samband á milli þátttöku í verkefninu, 

heilsueflingar og almennrar vellíðunar í skólastarfinu (The University of 

Wales Trinity Saint David, 2013).  

Í öðru lagi hafa rannsóknir sýnt að þátttaka í verkefninu leiðir til aukinnar 

hæfni nemenda og starfsfólks til aðgerða í umhverfismálum. Í skólastarfinu 

læra nemendur og starfsfólk hvernig endurvinnsla gengur fyrir sig og hvernig 

auka má nýtni almennt, sérstaklega vatns og orku. Áhugi á umhverfismálum 

eykst á meðal nemenda og starfsfólks eftir að skóli skráir sig til þátttöku sem 

skilar sér meðal annars í bættri umgengni á skólalóð (Rosenberg, 2008; 

Fitzgerald og O‘Mahony, 2001; People and Work Unit, 2007). Nemendur 

Grænfánaskóla erlendis sýna af sér jákvæðari hegðun gagnvart umhverfinu 

og ræða oftar um umhverfismál og hvetja aðra til að standa sig betur í þeim 

efnum (Fitzgerald og O‘Mahony, 2001; Kadji-Beltran, 2002). Erlendar 

rannsóknir hafa líka sýnt fram á að þátttakendur í verkefninu eru líklegri til 

að kaupa umhverfisvænar vörur og til að hefja endurvinnslu heima fyrir 

(Fitzgerald og O‘Mahony, 2001; People and Work Unit, 2007).  

Verkefnið eflir þátttöku í samfélaginu og lausnamiðaða nálgun á 

vandamálum. Það býður upp á að vinna að umhverfismálum heima fyrir á 

sama tíma og lært er um umhverfismál á alþjóðavísu. Í fyrrnefndri velskri 

rannsókn frá árinu 2013 (The University of Wales Trinity Saint David, 2013) 

kom fram í viðtölum við kennara að félagsleg áhrif verkefnisins á fjölskyldur 

voru jákvæð þegar þær tileinkuðu sér þau vinnubrögð sem tíðkast í 

Grænfánaverkefninu. Fjölskyldur sáu hagnýtt gildi í því að taka upp þá stefnu 

sem nemendur lærðu í skólanum um umhverfisvæna hætti; fóru að spara 

rafmagn, vatn og hita.  
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Í þriðja lagi má ætla að þátttaka í verkefninu auðveldi skólum til að 

innleiða aðalnámskrá og fylgja henni eftir. Verkefnið ýtir t.a.m. undir hæfni 

kennara í öllum námsgreinum til að fjalla um sjálfbæra þróun og hvetur þá til 

að fjalla um hugtakið á fjölbreyttan hátt.  
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4 Aðferðafræði rannsóknar 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Tveimur rannsóknaraðferðum var blandað saman til að afla svara við 
rannsóknarspurningunum. Nokkrar leiðir eru til að blanda saman aðferðum 
svo að niðurstaða rannsóknar verði sem heildstæðust. Sniðið sem valið var 
við þessa rannsókn nefnist samleitandi snið (e. convergent parallel design) 
(Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 396). Ég tel það muni 
draga fram betri upplýsingar en ella að blanda saman spurningakönnun og 
viðtölum. Áhugavert er að sjá hvort niðurstöður eigindlegrar aðferðar eins og 
viðtala styðji við niðurstöður megindlegrar könnunar og/eða dragi fram nýjar 
upplýsingar sem ekki komu fram með spurningalista. Líkur á óvæntum 
niðurstöðum aukast með blandaðri aðferð en þá getur önnur hvor aðferðin 
eða báðar reynst vel við túlkun niðurstaðna (Bryman, 2006). Gagna er aflað 
og þau greind sitt í hvoru lagi. Niðurstöður gagnasafna eru svo tengdar og 
túlkaðar saman (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 396).      

4.2 Spurningalistakönnun - Úrtak 

Allt frá undirbúningi rannsóknar var ljóst að úrtaksstærð rannsóknar myndi 
ráða miklu um alhæfingargildi hennar og ytra réttmæti. Því var ákveðið að 
velja 80 grunnskóla í úrtak könnunarinnar, 40 grunnskóla sem hefur verið 
úthlutað Grænfána á síðastliðnum 4 árum, eða frá 2010-2013, 
(„tilraunahópur“), og 40 grunnskólum sem taka ekki þátt í Skólum á grænni 
grein eða hafa ekki verið þátttakendur í því á síðastliðnum 4 árum 
(„viðmiðunarhópur“). Skólar voru valdir af handahófi af lista yfir 
þátttökuskóla í Grænfánaverkefninu frá hausti 2013 þar sem kom fram 
staðsetning skóla, stærð og hversu oft þeir hefðu fengið afhentan Grænfána. 
Skólar sem ekki eru þátttakendur voru valdir samkvæmt upplýsingum 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins yfir grunnskóla á landinu og gengið 
úr skugga um að þeir væru ekki þátttakendur í Grænfánaverkefninu. Þess var 
gætt að bæði úrtökin væru svipuð hvað varðar stærð skóla og staðsetningu. 
Þannig var reynt að velja jafnan fjölda skóla af höfuðborgarsvæðinu og úr 
þéttbýli og dreifbýli í sitt hvort úrtakið. Úrtakið samanstóð af nemendum í 7. 
bekkjum grunnskóla skólaárið 2014-2015. Nemendur sem eru í 7. bekk 
skólaárið 2014-2015 eru börn sem allajafna voru fædd árið 2002.  

Rafræn spurningakönnun með fjölvalsspurningum var send út til skólanna 
80 haustið 2014. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar áður en 
könnunin var framkvæmd. Þar sem rekjanleiki svaranna var enginn og 
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spurningarnar varða ekki viðkvæm, persónuleg málefni þótti ekki ástæða til 
þess að fá formlegt leyfi frá Persónuvernd samkvæmt ráðleggingum 
starfsmanns. Í einu sveitarfélagi þar sem 2 grunnskólar í úrtaki 
spurningakönnunar voru staðsettir, þurfti leyfi frá fræðslustjóra viðkomandi 
sveitarfélags til að leggja könnunina fyrir nemendur. 

4.2.1 Gerð spurningalistans 

Könnunin innihélt 32 spurningar um þekkingu og hegðun nemenda til 
umhverfismála auk fjögurra bakgrunnsspurninga. Nemendur Grænfánaskóla 
svöruðu að auki sjö spurningum sem vörðuðu þátttöku þeirra og upplifun af 
Grænfánaverkefninu. Notast var við forritið Google Docs við gerð 
spurningakönnunarinnar en það er auðvelt í notkun og uppsetning þess skýr. 
Spurningakönnunin var forprófuð í apríl 2014 af nemendum í 7. bekk í skóla 
út á landi og fékk umsjónarkennari þess bekkjar tækifæri til að koma á 
framfæri ábendingum um orðalag og framkvæmd könnunarinnar. 
Spurningarnar voru einnig lesnar yfir af tveimur grunnskólakennurum á 
höfuðborgarsvæðinu sem gáfu góð ráð varðandi uppsetningu og orðalag. 
Endanlegur spurningalisti var tilbúinn fyrstu vikuna í september 2014. Gætt 
var þess að hafa orðalag spurninganna auðskiljanlegt og í samræmi við það 
námsefni sem nemendur í 7. bekk hafa farið yfir. Þannig voru svarmöguleikar 
á miðjukvarðanum, t.d. „veit það ekki“ og „hlutlaus“, hafðir með til þess að 
gefa vísbendingu um þann hóp sem hafði ekki nægilega vitneskju til að taka 
afstöðu eða hafði ekki skoðun á málefninu (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 
460). 

Við gerð spurninganna var tekið viðmið af spurningalistum sem lagðir voru 
fyrir á Írlandi (Fitzgerald og O‘Mahony, 2001) og í Wales (People and Work 
Unit, 2007 og The University of Wales Trinity Saint David, 2013) sem mældu 
sömu þætti verkefnisins og í þessari rannsókn.   

Flestar spurningarnar voru lokaðar fjölvalsspurningar þar sem aðeins mátti 
merkja við einn eða fleiri valmöguleika. Einnig var notast við hálf-opnar 
spurningar þar sem svarendur gátu tilgreint svarið ef það var ekki talið upp. 
Opin spurning var notuð í spurningakönnuninni sem beindist að nemendum 
Grænfánaskóla þar sem nemendur tilgreindu dæmi um þátttöku þeirra í 
Grænfánaverkefninu. Spurningarnar voru flokkaðar í þrjá flokka: 

i. Umhverfisþekking – 20 spurningar 

ii. Umhverfishegðun – 12 spurningar 

iii. Þátttaka og viðhorf gagnvart Grænfánaverkefninu – 7 spurningar 

Innan spurningaflokksins umhverfisþekking voru nemendur beðnir að 
merkja við átta staðhæfingar, þ.e. hvort þeir teldu þær sannar eða ósannar, 
en einnig höfðu þeir val um að merkja við „veit það ekki“. Umhverfisþekking 
nemenda var einnig metin með því að athuga hversu vel þeir þekktu og höfðu 
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skilning á sjö hugtökum sem notuð eru í umhverfismennt og 
sjálfbærnimenntun þar sem þeir höfðu fjóra valkosti á bilinu „ég hef aldrei 
heyrt um þetta“ til „ég þekki þetta og ég gæti útskýrt það nokkuð vel“. Einnig 
var athugað hversu alvarleg nemendur teldu tiltekin umhverfismál vera fyrir 
sig, fjölskyldu sína eða aðra þar sem svarmöguleikarnir voru: 

 Þetta er alvarlegt bæði fyrir mig persónulega og fyrir aðra. 

 Þetta er alvarlegt fyrir aðra í mínu landi en ekki fyrir mig persónulega. 

 Þetta er bara alvarlegt fyrir fólk í öðrum löndum. 

 Þetta er ekki alvarlegt fyrir neinn. 

Spurningar um umhverfishegðun snéru að sorpflokkun heima fyrir, 
umbúðanotkun, kaupvenjum fjölskyldunnar á umhverfisvottuðum vörum og 
rafmagnsnotkun. Umhverfishegðun var metin með spurningum um hversu 
oft og við hverja nemendur ræddu um umhverfismál, hversu oft þeir eða 
fjölskylda þeirra hefði tekið þátt í verkefnum sem snúa að náttúruvernd og 
viðhorfum gagnvart tveimur staðhæfingum.  

Þær spurningar sem voru eingöngu lagðar fyrir nemendur Grænfánaskóla 
beindust að þeim athöfnum sem þeir höfðu tekið þátt í, viðhorfi til þátttöku 
í Grænfánastarfinu, hvort þeir höfðu sagt frá því sem þeir væru að gera 
tengdu Grænfánastarfinu og hvaða athöfnum þeir munu halda áfram að 
sinna eftir að skólagöngu lyki. Bakgrunnsspurningar voru um kyn, búsetu, 
ferðamáta til og frá skóla og hversu margir byggju á heimili þeirra. 

Spurningalistann í heild sinni má sjá í viðauka 1. 

4.2.2 Framkvæmd könnunarinnar 

Krækja á spurningakönnunina var send út til skólastjórnenda í gegnum 
tölvupóst sem innihélt einnig kynningarbréf (sjá viðauka 4) þar sem könnunin 
og markmið hennar var kynnt. Skólastjórnendur voru beðnir um að gefa 
samþykki fyrir könnuninni og að koma henni áfram til umsjónarkennara 7. 
bekkjar viðkomandi skóla sem annaðist umsjón með því að hún yrði lögð fyrir. 
Eins gátu skólastjórnendur Grænfánaskóla komið könnuninni til 
umsjónarmanna Grænfánaverkefnisins sem tæki að sér framkvæmd hennar. 
Nemendur áttu að taka könnunina án utanaðkomandi hjálpar og svara eftir 
sinni bestu getu. Tekið var fram í tölvupóstinum að tíminn sem tæki að svara 
könnuninni ætti ekki að fara yfir 10 mínútur.  

Skólar fengu í upphafi 3 vikur til að svara og skila niðurstöðum eða frá og 

með 10. september til 1. október 2014. Allir nemendur í 7. bekkjum landsins 

gengust undir samræmd próf á þessu tímabili (24.-26. september) og því 

fengu skólarnir rúman tíma til að leggja könnunina fyrir. Af viðbrögðum 

margra skóla og vegna dræmrar svörunar, sérstaklega af hálfu grunnskóla 
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sem ekki voru þátttakendur í Grænfánaverkefninu, var ákveðið að gefa 

skólunum lengri frest til að skila inn könnuninni eða til 8. október. 

Tölvupóstur með áminningu um könnunina var sendur út 24. september. Í 

fyrstu viku októbermánuðar var ljóst að svörun var enn ekki nægileg af hálfu 

almennra grunnskóla og var því tilkynningu um þriðja frest til að skila inn 

könnuninni komið á framfæri við skólastjórnendur þann 8. október. Nokkur 

kippur kom í svörun eftir þriðju og síðustu tilkynninguna, sérstaklega hjá 

Grænfánaskólum sem nýttu sér aukafrest til að koma könnuninni í 

framkvæmd. Þó nokkrir skólastjórnendur svöruðu tölvupóstunum og voru 

viðbrögð þeirra almennt jákvæð og létu í ljós áhuga á niðurstöðum 

könnunarinnar. 

4.2.3 Svörun og úrvinnsla 

Af 40 Grænfánaskólum svöruðu 13 skólar könnuninni en aðeins 4 almennir 

grunnskólar af 40. Vegna dræmrar svörunar í viðmiðunarhópi var ekki hægt 

að bera saman hópana tvo með tölfræðilegum prófunum. Þess vegna var 

ákveðið að sleppa að greina frá svörum viðmiðunarhópsins í þessari rannsókn 

og vinna einungis úr svörum nemenda úr Grænfánaskólum. En þó svörunin 

hafi verið dræm þá er fjöldi nemenda í Grænfánaskólum engu að síður 

töluverður eða 326 og gefur því góða hugmynd um þekkingu og viðhorf 7. 

bekkja nemenda í þessum skólum. 

Ákveðið var að nota lýsandi tölfræði við úrvinnslu svaranna til að sjá hvað 

einkennir gögnin.  

4.3 Viðtöl  

Flestar eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga það sameiginlegt að leitast við að 

skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum. Lögð er áhersla á hið 

persónulega og það sem er hér og nú, þ.e. að skilja eitthvað en ekki að spá 

fyrir um eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Rannsakandi er 

mælitækið og verður af þeim sökum að vera meðvitaður um skoðanir sínar 

og fyrirframgefnar hugmyndir um það fyrirbæri sem á að rannsaka. 

Viðtalsspurningarnar voru mótaðar eftir að gögnum spurningakönnunar 

hafði verið safnað og niðurstöður hennar skoðaðar. Í þessum hluta 

rannsóknarinnar voru viðhorf nemenda til Grænfánaverkefnisins sérstaklega 

skoðuð. Ákveðið var að notast við hálfopin viðtöl. Í hálfopnum viðtölum eru 

samræður á jafnréttisgrundvelli þó að rannsakandi stýri umræðuefni.  
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4.3.1 Framkvæmd viðtala 

Haft var samband við einn af þeim Grænfánaskólum sem hafði verið valinn í 
úrtakið fyrir spurningakönnunina. Fyrir valinu varð fjölmennur grunnskóli í 
Reykjavík sem hafði tekið þátt í Grænfánaverkefninu um töluvert skeið og 
fengið fánanum úthlutað oftar en tvisvar sinnum. Samband var haft við 
skólastjóra skólans og beðið um leyfi til að taka viðtöl við nemendur. Hann 
samþykkti að þetta yrði gert og lét það í hendur eins kennara innan skólans 
að finna viðmælendur og vera í sambandi við rannsakanda. Kennarinn fann 
nemendur úr 7., 8., 9., og 10. bekk, tvo úr hverjum bekk, til að mæta í viðtal. 
Kennarinn gaf rannsakanda upplýsingar til að hafa samband við tvo fyrrum 
nemendur skólans sem nú eru í menntaskóla og samþykktu þeir að veita 
viðtal.  

Viðmælendum var afhent dreifibréfi (sjá viðauka 5) þar sem tilgangi 

rannsóknarinnar var lýst og með hvaða hætti upplýsingar úr viðtölunum yrðu 

notaðar. Á því dreifiblaði voru viðmælendur undir lögaldri beðnir um að fá 

skriflegt leyfi foreldra eða forráðamanns fyrir þátttöku í könnuninni sem þeir 

svo færðu rannsakanda á viðtalsdegi. Gerð var grein fyrir því að ekki væri 

leitast eftir persónulegum eða viðkvæmum upplýsingum frá viðmælendum. 

Jafnframt var greint frá því að ekki kæmi fram í hvaða skóla viðtölin voru 

tekin. Nafnleyndar og trúnaðar var gætt samkvæmt 7. gr. laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.       

Öll viðtölin voru einstaklingsviðtöl og fóru öll þeirra fram í fundarherbergi 

skólans fyrir utan eitt. Viðtölin voru samtals um 200 mínútur að lengd þar 

sem hvert viðtal tók að meðaltali um 20 mínútur.  

Nemendur voru spurðir um álit sitt um Grænfánaverkefnið, hvað þau 

vissu um verkefnið, um þátttöku þeirra og áhrif heima fyrir svo eitthvað sé 

nefnt. Fyrrverandi nemendur skólans voru spurðir um reynslu sína af 

verkefninu, hvernig þekking sem þau höfðu öðlast hafði nýst þeim og hvernig 

þau upplifa viðhorf jafnaldra sinna til umhverfismála. Spurningalistana í heild 

sinni má skoða í viðauka 2 og 3 aftast í þessu verkefni. 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og slegin orðrétt upp í 

ritvinnsluforrit. Eftir að viðtölin voru slegin inn voru svör viðmælendanna 

flokkuð eftir umfjöllunarefni hverju sinni.   

Hér á eftir er vísað í „viðmælenda“ þegar talað er um nemendur sem komu 
í viðtal. Hinir sem svöruðu spurningakönnuninni eru kallaðir „nemendur“ eða 
„svarendur“. 
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5 Niðurstöður 

Fjöldi nemenda úr Grænfánaskólum sem svöruðu spurningakönnuninni var 

eins og áður kom fram 326. Kynjaskipting var 146 strákar og 177 stelpur. Af 

nemendunum bjuggu 39% í þéttbýli á landsbyggðinni, 29% í Reykjavík, 17% á 

höfuðborgarsvæðinu (sveitarfélögum sem liggja að Reykjavík) og 13% í 

dreifbýli. Viðmælendur í viðtölum voru tíu talsins, sjö stelpur og þrír strákar. 

Leitast var við að hafa kynjahlutfallið jafnt í viðtölunum en því miður voru 

strákarnir óviljugari til að koma í viðtal. Af tíu viðmælendum voru átta sem 

höfðu setið sem fulltrúar síns bekkjar í umhverfisráði í skólanum eða voru 

með setu í því þegar viðtölin voru tekin. Því var í heildina ekki um dæmigerða 

nemendur að ræða heldur nemendur sem höfðu góða vitneskju um og 

mikinn áhuga á Grænfánaverkefninu.  

Tafla 2: Yfirlit yfir viðmælendur. Nöfnum er breytt til að viðhalda trúnaði. 

Nemandi Bekkur Seta í umhverfisráði 

Ösp 7. bekkur Núverandi fulltrúi. 

Sóley 7. bekkur Núverandi fulltrúi. 

Flóra 8. bekkur Núverandi fulltrúi. 

Björk 8. bekkur Fyrrverandi fulltrúi. 

Rósa 9. bekkur Nei. 

Víðir 9. bekkur Fyrrverandi fulltrúi. 

Fjóla 10. bekkur Fyrrverandi fulltrúi. 

Birkir 10. bekkur Nei. 

Askur Í menntaskóla Fyrrverandi fulltrúi. 

Laufey Í menntaskóla Fyrrverandi fulltrúi. 

 

Í þessum kafla er niðurstöðum úr könnuninni og viðtölunum skipt í þrjá 

undirkafla sem byggja á þeim þáttum sem voru sérstaklega kannaðir, þ.e. 

þekking á umhverfismálum, umhverfisvitund- og hegðun og að síðustu er 

fjallað um viðhorf ofangreindra nemenda Grænfánaskólans til verkefnisins. 

Valið var að sýna hluta niðurstaðanna úr könnuninni hér en 

heildarniðurstöður má sjá í viðauka 1. 
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5.1 Umhverfisþekking 

Í spurningakönnuninni var eins og áður sagði þekking nemenda mæld með 

því að varpa fram staðhæfingum sem annaðhvort voru sannar eða ósannar 

og spyrja hversu vel nemendur þekktu til hugtaka sem koma fram þegar 

fjallað er um umhverfismál. Í meirihluta tilvika, eða í fimm spurningum af 

átta, merkti yfir 50% nemenda við réttan valkost í 

staðhæfingarspurningunum sem teljast ágætar niðurstöður (sjá töflu 3).  

Tafla 3: Svarhlutfall nemenda sem merktu við satt, ósatt eða veit það ekki við 
staðhæfingar um umhverfismál. Rétt svör eru feitletrað í töflunni. 

Sp. 1. „Maðurinn veldur breytingum á 
náttúru jarðar.“ 

Sp. 5. „Það er betra að koma í veg fyrir að 
rusl verði til heldur en að endurvinna 
það.“ 

Satt 82.2% Satt 29.8% 

Ósatt 7.1% Ósatt 55.8% 

Veit það ekki 10.7% Veit það ekki 13.5% 

Sp. 2.  „Gróðurhúsaáhrifin eru út af gati á 
ósónlaginu.“ 

Sp. 6. „Aðgerðir Íslendinga í 
umhverfismálum skipta ekki máli í 
alþjóðlegu samhengi.“ 

Satt 24.8% Satt 14.7% 

Ósatt 27.3% Ósatt 60.7% 

Veit það ekki 47.5% Veit það ekki 23.9% 

Sp. 3. „Til að draga úr álagi á auðlindum 
jarðar þurfa mennirnir að minnka neyslu.“ 

Sp. 7. „Breytingar á vistkerfum geta leitt 
til útdauða dýra- og plöntutegunda.“ 

Satt 74.2% Satt 57.7% 

Ósatt 8% Ósatt 14.1% 

Veit það ekki 17.2% Veit það ekki 27.6% 

Sp. 4. „Stór hluti loftmengunar er út af 
útblæstri bíla.“ 

Sp. 8. „Bráðnun jökla er ekki dæmi um 
afleiðingu loftslagsbreytinga.“ 

Satt 83.1% Satt 29.1% 

Ósatt 9.2% Ósatt 47.5% 

Veit það ekki 7.1% Veit það ekki 22.1% 
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Hugtökin sem spurt var um voru loftslagsbreytingar, líffjölbreytileiki, 
sjálfbær þróun, endurnýjanlegir orkugjafar, friðlýst svæði, vistspor og 
lýðræði. Meira en helmingur nemenda töldu sig ekki geta útskýrt eða höfðu 
ekki heyrt fimm hugtök af þessum sex sem spurt var út í (sjá viðauka 1). Best 
þekktu nemendurnir til hugtaksins friðlýst svæði (sp. 13) en 55% nemenda 
töldu sig geta útskýrt hugtakið nokkuð vel eða um hvað það snýst. 
Loftslagsbreytingar, líffjölbreytileiki, sjálfbær þróun og vistsporið komu 
sérstaklega illa út. Flestir nemendur (89%) höfðu heyrt um 
loftslagsbreytingar (sp. 9) en aðeins 42% treystu sér til að útskýra þær og enn 
færri töldu sig ekki geta útskýrt líffjölbreytileika eða 77% (sp. 10). Vistsporið 
er hugtak yfir mælieiningu sem er notuð til að meta ágang mannsins á 
auðlindir jarðar samanborið við getu hennar (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 
25). Hugtakið virðist ekki hafa komist til eyrna grunnskólabarnanna sem 
þreyttu könnunina en 61% (sp. 14) þeirra höfðu aldrei heyrt um hugtakið. Þá 
gátu aðeins 35% nemenda útskýrt hvað fælist í lýðræði (sp. 15)(viðauki 1).  

Í töflu 4 eru niðurstöður sýndar um hugtakið sjálfbær þróun. Áhugavert er 
að 39% nemenda töldu sig aldrei hafa heyrt á það minnst og  aðeins 23% 
nemenda höfðu heyrt um hugtakið og töldu sig geta útskýrt það að einhverju 
leyti. Hugsanlega gefur þetta ekki nákvæma mynd af stöðu mála að dæma af 
viðtölunum en þar mátti greina að þeir höfðu heyrt útskýringuna á hugtakinu 
sjálfbær þróun. Skilningur þeirra bjó að baki orðum þeirra án þess að það hafi  
komið fram með beinum hætti.  Sóley sagði að það væri „(…)fínt að skila 
jörðinni eins og við fengum hana þegar við fæddumst“ og Flóra sagði „Mig 
langar til að næsta kynslóð hafi Jörð til að lifa á (…)“ og til þess þyrftum við 
að ganga vel um jörðina í dag. Fleiri viðmælendur sögðu mikilvægt að huga 
að kynslóð framtíðarinnar því allir hefðu rétt á að alast upp í góðu umhverfi 
og við ættum „(...)ekki að vera að skemma fyrir fólkinu í framtíðinni(...)“. Það 
væri á ábyrgð núverandi kynslóða að ganga vel um náttúruna upp á það að 
gera en hugtakið sjálfbær þróun felur í sér að mæta þörfum mannkyns í dag 
án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum 
(Sameinuðu þjóðirnar, 1987).   
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Tafla 4: Dreifing svara meðal 325 nemenda varðandi þekkingu á hugtakinu 
sjálfbær þróun 

Sp. 11. Hversu vel þekkir þú til „sjálfbærrar þróunar“? 

Ég hef aldrei heyrt um þetta 126 38.7% 

Ég hef heyrt um þetta en get ekki útskýrt um hvað þetta snýst 125 38.3% 

Ég veit hvað þetta er og gæti útskýrt um hvað það snýst 

almennt 

43 13.2% 

Ég þekki þetta og ég gæti útskýrt það nokkuð vel 31 9.5% 

 
Þekking viðmælenda á umhverfismálum kom í ljós þegar þau voru spurð um 

hvað þeim fannst áhugaverðast eða mikilvægast í umhverfismálum og 
reyndist hún nokkuð yfirgripsmikil. Þannig talaði Fjóla, nemandi í 10. bekk, til 
dæmis um upphaf gróðurhúsaáhrifana við iðnbyltingu, hvernig 
líffjölbreytileiki tapaðist við niðurhögg regnskóga, olíumengun og bráðnun 
Norðurskautsins af nokkru öryggi. Víðir, nemandi í 9. bekk, sagði það 
áhugaverðasta við umhverfismál vera hvernig þau væru hluti af allri heildinni 
og hvernig umhverfisáhrifa gætti þvert á landamæri.   

  Viðmælendurnir sögðust hafa lært mest um umhverfismál sem fulltrúar í 
umhverfisráðinu þar sem þeir fengu góða fræðslu frá umsjónarmanni ráðsins 
en lítið væri talað í kennslustundum um umhverfismál almennt. Kennsluefni 
í tímum væri ekki á einn eða annan hátt tengt við þátttöku skólans í 
Grænfánaverkefninu að þá minnti til. Flóra talaði um að þátttakan í ráðinu 
gæfi henni forskot á aðra nemendur til að tala um umhverfismál af 
sjálfsöryggi:  

Mér finnst mjög áhugavert um þessi áhrif, hvernig það getur 

gerst bara út af einhverjum koltvísýringi í bílum þá getur sólin 

hitnað, jöklarnir bráðnað og sjórinn hækkað. Það er mjög 

áhugavert  að vita allt þetta þá finnst manni maður verða pínu 

klárari í umhverfisráðinu heldur en hinir. 

Viðmælendurnir voru sammála um að núverandi umsjónarmaður héldi 
Grænfánastarfinu uppi og smitaði áhuga sinn og drifkraft yfir á þá sem sætu 
í ráðinu. Margir núverandi og fyrrverandi fulltrúar sögðu að áhugi þeirra og 
þekking á umhverfismálum hafi kviknað af alvöru þegar þeir sátu í ráðinu 
undir stjórn þessa sama umsjónarmanns en ekki í kennslustundum í náttúru- 
eða samfélagsfræði. Óhætt er að segja að þetta styðji við það hugboð að 
viðmælendahópurinn endurspegli ekki almenna þekkingu og viðhorf 
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nemenda í þeim skóla sem þeir koma frá og líklega á það víða við að fulltrúar 
í umhverfisráðinu hafi mikið forskot á flesta aðra nemendur. Á mynd 1 eru 
sýndar niðurstöður úr spurningum 16-20 þar sem spurt er um alþjóðleg 
umhverfisvandamál. Nemendur töldu öll þau umhverfisvandamál sem talin 
voru upp vera alvarleg fyrir sig og aðra í meirihluta tilvika (bláar súlur). Skort 
á orkugjöfum töldu þau vera það vandamál sem síst snerti þau persónulega 
en gæti verið alvarlegt fyrir aðra á Íslandi (sp. 17). Nemendur virðast telja 
vatnsskort vera það vandamál sem gæti helst verið alvarlegt fyrir fólk í öðrum 
löndum (sp. 20). 
 

 

Mynd 1:  Sýndur er hundraðshluti svara við hvern svarmöguleika í spurningum  
16-20 

Enginn viðmælenda lýsti því yfir að Ísland væri betur statt en önnur lönd 
hvað varðar náttúruvernd eða málefni umhverfismála. Þvert á móti þyrftu 
Íslendingar að taka til hendinni á heimavelli, takmarka rusl og útblástur 
koltvísýrings. Þannig voru 84% nemenda sammála því að umhverfismál væru 
mikilvæg og að leysa þyrfti vandamál þeirra sem fyrst (sp. 31).  

 

5.2 Umhverfishegðun nemenda  

Helmingur nemenda var mjög sammála setningunni „Saman getum við bætt 

stöðu umhverfismála“ og 34% þeirra var frekar sammála sem bendir til 

ákveðinnar bjartsýni um að eitthvað sé hægt að bæta í umhverfismálum (sp. 

32). Niðurstaðan er í samræmi við viðhorf viðmælenda en þeir voru hóflega 
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bjartsýnir um að staða umhverfismála myndi batna og töldu flestir aðeins 

breytinga að vænta ef samtakamáttur fólks yrði meiri. Víðir var mjög 

svartsýnn um að staðan í umhverfismálum myndi batna því mannfjölgunin og 

neyslan væri of mikil: „Ég held bara að við séum of mörg fyrir þessa litlu jörð 

að þetta nái að batna í umhverfismálum.“ Fjóla taldi að breytinga væri ekki 

að vænta í náinni framtíð því það tæki langan tíma að færa jörðina í betra 

horf, líkt og hún sagði: „Það tekur miklu styttri tíma að brjóta niður en byggja 

aftur upp.“   

Á mynd 2 má sjá niðurstöður við spurningu 27 þar sem nemendur voru 

spurðir á hvaða vettvangi þeir ræða um umhverfismál. Rúmlega helmingur 

nemenda, eða 56%, höfðu rætt um umhverfismál í kennslustundum en 

nemendurnir sem talað var við sögðu að þau væru ekki efst á baugi hjá þeirra 

vinahópi eða fjölskyldu. Víðir sagði að jafnöldrum sínum þætti umhverfismál 

ekki spennandi viðfangsefni.  

 

 

Mynd 2: Myndin sýnir á hvaða vettvangi nemendur tala hlutfallslega oftast um 
umhverfismál. 

Viðmælendurnir sögðust hafa áhuga á umhverfismálum, enda margir 

þeirra núverandi eða fyrrverandi fulltrúar í umhverfisráði. Þeir sögðust leita 

upplýsinga á netinu um umhverfismál og tóku eftir þegar þau væru ofarlega 

á baugi í fjölmiðlum. Að þeirra mati eru umhverfismál mikilvægt viðfangsefni 

sem tengist öllum þáttum samfélagsins. Fjólu stóð ekki á sama um hvernig 

farið væri með umhverfið og vildi fá jafnaldra sína til að vera meðvitaða og 

breyta ástandinu:   
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Ég reyni að upplýsa mig mikið um þetta og ég vil vita hvað er að 

gerast og svona. [...] mér finnst rangt ef einhver er að gera 

eitthvað til að virkilega skaða umhverfið því [...] afkomendur fá 

þetta og þá vilja þeir örugglega ekki fá þetta í rústi eftir okkur. 

Okkur er greinilega að ganga mjög vel við að rústa plánetunni 

með því að gera fullt af hlutum. Ég vil ekki að þetta sé svona, ég 

vil bæta þetta en það þarf viljann hjá öðrum krökkum til að 

hlusta og taka tillit til og allskonar sem er ákveðin barátta en það 

verður bara að reyna sitt besta.  

Meirihluti nemenda sem svaraði spurningakönnuninni kom alltaf með 

nesti í fjölnotaumbúðum (sp. 23) og passaði upp á að slökkva á 

rafmagnstækjum þegar þau væru ekki í notkun (sp. 25), enda hvorttveggja 

atriði sem mikil áhersla er lögð á í Grænfánaskólum. Nemendur vita almennt 

ekki hvort þær vörur sem fjölskyldur þeirra kaupa inn séu umhverfisvottaðar 

eða ekki (sp. 24). Spurt var hversu oft nemendur höfðu tekið þátt í verkefnum 

sem snúa að náttúruvernd. Um  48% þeirra hafa oftar en tvisvar sinnum tekið 

þátt í umhverfisstarfi- eða verkefnum (sp. 29), en í könnuninni var ekki spurt 

hvar og hvenær þau hefðu sinnt þessum verkefnum, hvort það hafi verið á 

skólatíma eða fyrir utan hans. Á heimilum flestra nemenda var sorp flokkað 

til endurvinnslu eða á 86% heimila (sp. 21). Skilagjaldsumbúðir var sá flokkur 

sem skilar sér mest í endurvinnslu hjá heimilum nemendanna enda er nokkur 

hvati til staðar fyrir fólk að flokka þær umbúðir frá heimilissorpi (sp. 22). Plast 

og pappír voru þeir flokkar sem komu þar á eftir. 

Viðmælendur voru sammála um að þátttaka þeirra í Grænfánaverkefninu, 

annað hvort ýmsar athafnir sem þau þurftu að venja sig á eins og flokkun og 

að slökkva ljósin eða seta í umhverfisráðinu, hafi breytt hugsunarhætti þeirra 

og hegðun. Áður fyrr höfðu þeir ekki verið að velta fyrir sér smáu athöfnunum 

í hinu daglega lífi sem hefðu jákvæð umhverfisáhrif, til dæmis að slökkva ljós 

og taka rusl með sér í vasanum ef engar flokkunartunnur væru nálægt, en í 

dag gerðu þeir það umhugsunarlaust. Margir nefndu að þeir hafi byrjað að 

flokka sorp eða aukið flokkun eftir að þeir lærðu um mikilvægi flokkunar í 

skólanum samanber þessa tilvitnun í Rósu, nemanda í 9. bekk, sem hafði ekki 

setið í umhverfisráðinu:  

Áður fyrr þá var ég ekkert til dæmis að flokka eða eitthvað 

svoleiðis en svo hugsar maður um eins og í náttúrufræði þá er 

alltaf verið að segja að einhvern veginn jörðin hún eyðist bara 
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upp með allri mengun og því sem við hendum. Þegar maður fer 

að flokka miklu meira þá á það ekki að gerast eða eitthvað 

svoleiðis. Þannig að maður fer að hugsa um það miklu meira. 

Flóra tók sem dæmi hvernig hún hafði haft áhrif á heimilishaldið með því 
að þrýsta á móður sína til að heimilið fengi pappírstunnu til að flokka 
pappírinn eftir að hún frétti að það væri hægt á fundi umhverfisráðsins. Það 
varð úr að tunna undir pappír kom á heimilið. Þannig geta nemendur haft 
áhrif á foreldra sína til að standa sig betur í umhverfismálum. 
Viðmælendurnir sögðu að þátttaka skólans í Grænfánaverkefninu hefði 
tvímælalaust átt þátt sinn í því að flokkun hafi farið af stað eða væri betur 
sinnt. Viðmælendur í eldri bekkjum nefndu að þeir hafi sérstaklega hvatt til 
flokkunar og fylgst vel með hvernig því væri sinnt heima fyrir þegar þeir voru 
í yngri deild.  

5.3 Viðhorf og þátttaka til Grænfánaverkefnisins 

Í spurningakönnuninni voru nemendurnir beðnir um að svara því hversu 
sammála þeir væru því að þeir tækju þátt í Grænfánastarfinu og hegðuðu sér 
í samræmi við stefnu Grænfánans (sp. 34). Meirihluti nemenda voru mjög 
sammála (28%) eða sammála fullyrðingunni (43%) eða alls 71%. Um 
fjórðungur nemenda (24%) sagðist þó vera hvorki sammála fullyrðingunni né 
ósammála. Aðeins 3% nemenda voru ósammála eða mjög ósammála 
fullyrðingunni.  

Viðhorf og þátttaka nemenda í Grænfánaskólum snúast að flestu eða öllu 
leyti að sorpflokkun eða betri umgengni á skólalóð. Þegar spurt var um hvað 
þau hefðu gert síðasta skólaárið í skólanum þá nefndu langflestir nemendur 
að hafa flokkað sorp (65% nemenda) og gengið betur um skólalóðina (56%) 
ásamt því að hafa gengið, hjólað, komið með strætisvagni eða skólabíl í 
skólann (56%) (sp. 33).  

Þegar nemendur voru beðnir um að nefna dæmi um þátttöku sína í opinni 
spurningu svöruðu 150 þeirra en sumir þeirra nefndu fleiri dæmi en eitt en 
niðurstöðurnar má sjá á mynd 3. Aftur nefndu langflestir nemenda flokkun 
rusls sem dæmi og næstflestir nefndu þátttöku í ruslatínslu. Enn aðrir tóku 
dæmi um setu í umhverfisráði og góða umgengni við náttúruna. Undir 
flokkinn „annað“ voru nefnd dæmi sem féllu ekki undir hina flokkana þar sem 
nemendur skrifuðu t.d. að ástæða fyrir þátttöku sinni væri vegna þess að 
skólinn  er grænn. Notkun á maíspokum í stað ruslapoka var nefnd sem dæmi, 
einn nemandi skrifaði að hann vildi alltaf hjálpa til og annar að hann legði sig 
fram.   
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Mynd 3: Myndin sýnir hvað 150 nemendur nefndu sem dæmi um þátttöku sína í 
Grænfánaverkefninu 

Meirihluti nemenda eða 58% þeirra hafði sagt öðrum frá því sem þau væru 
að gera í skólanum og tengdist þátttöku þeirra í Grænfánaverkefninu (sp. 36). 
Flestir nemendur höfðu sagt fjölskyldu og vinum frá verkefninu (sp. 37). Það 
sem nemendur höfðu sagt við aðra var að ganga betur um náttúruna og að 
hugsa þyrfti betur um hana því við ættum einungis eina jörð (sp. 38). Margir 
höfðu einnig hvatt til sorpflokkunar og að ganga í skólann því það væri bæði 
betra fyrir heilsuna og náttúruna.  

Á mynd 4 má sjá niðurstöður af spurningu þar sem nemendur voru spurðir 

hvaða athöfnum þeir myndu viðhalda eftir að skólagöngu þeirra lyki. Flestir 

þeirra nefndu að þeir myndu halda áfram að flokka sorp eða 55%. Næst þar 

á eftir var að passa upp á rafmagns- og vatnsnotkun og notkun á vistvænum 

samgöngumátum, s.s. göngu, hjólreiðum eða strætónotkun. Allar þessar 

athafnir eiga það sammerkt að vera hluti af markmiðum og umhverfisstefnu 

Grænfánaverkefnisins. 
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Mynd 4:  Myndin sýnir hvað nemendur nefndu að þeir myndu gera í að bæta 
umhverfið eftir að skólagöngu lýkur og hlutfall nemenda sem nefndu 
hvern þátt. 

Viðmælendurnir töldu að þátttaka skólans í Grænfánaverkefninu gæfi til 

kynna að innan hans væri duglegt fólk sem hugði betur að umhverfismálum 

og náttúrunni en í öðrum skólum. Ösp sagði að sem þátttökuskóli væri hann 

að reyna að bæta heiminn og að sýna fram á að hann gæti sinnt þessum 

verkefnum sem fylgir þátttökunni. Í því samhengi voru nefndar athafnir sem 

þau væru vön að sinna í skólanum, flokkun, nýtni hluta, að slökkva ljósin og 

spara vatn. Í nokkrum tilfellum tengdu þau Grænfánastarfið líka við 

heilsueflingu. Af svörum þeirra að dæma þótti þeim það mikilvægt að skólinn 

væri þátttakandi í slíku verkefni vegna slæmrar stöðu í umhverfismálum:  

Mér finnst það mjög gott að hann taki þátt í þessu. (...)þetta er 

bara eitthvað sem allir ættu að prufa. Það er alltaf verið að tala 

um koltvísýringinn og að jöklar bráðna og sólin kemur eða hitnar 

meira þá kemur gróðurhúsaáhrif og þá fattarðu, þá hækkar 

yfirborð sjávar og þá er mjög gott að við erum öll búin að fá 

einhverja svona kynningu um þetta(...). 

Viðmælendurnir voru mjög jákvæðir í garð verkefnisins því það gerði kröfu 

til skólans um að bæta sig í umgengni við umhverfið og náttúruna. Sóley sagði 

að verkefnið stuðlaði að góðri fræðslu fyrir nemendur sem gætu þá kynnt 

umhverfisvænni hegðun og lífshætti fyrir foreldrum sínum. Einnig nefndu 
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þeir mikilvægi þess að kennararnir og starfsfólk skólans væri meðvitað um 

markmið verkefnisins og fylgdu því sjálfir eftir og veittu öðrum aðhald. 

Að áliti viðmælendanna, sem flestir voru á unglingastigi, er verkefnið ekki 

mjög áberandi innan skólans. Nemendur á yngra stigi fá fleiri kynningar um 

verkefnið, flokkun er vel sinnt þar sem hún er sett upp sem keppni á milli 

bekkja yngra stigsins og kennarar veita yngri börnunum meira aðhald í 

verkefninu. Þegar nemendur komast á miðstig fá þau tækifæri á að gerast 

fulltrúar í umhverfisráði þar sem hlutverk þeirra er að sitja fundi, fara með 

kynningar í bekki og sinna eftirliti og mati á umgengni og flokkun. Björk 

sagðist hafa verið meðvitaðri um verkefnið þegar hún var yngri og að áliti 

Víðis væri verkefnið bara tengt flokkun og að margir héldu flokkunina bara 

vera hluti af flokkun innan Reykjavíkurborgar.  

Í viðtölunum kom í ljós að munur væri á umgengni nemenda á yngra-, mið- 

og unglingastigi í skólanum og slakað væri á t.d. sorpflokkun eftir að 

nemendur kæmust á unglingastig. Fulltrúar nemenda á yngra og miðstigi 

virtust gegna veigameira eftirlitshlutverki en eldri nemendurnir því þeir 

þyrftu m.a. að fræða yngstu nemendurna um umhverfismál. Auk þess er það 

í þeirra verkahring að meta umgengni innan bekkjanna með gátlista í 

samvinnu við umsjónarmann. Eldri nemendur í umhverfisráði sinntu ekki 

slíku eftirlitshlutverki innan sinna bekkja. Viðmælendurna minnti að hafa 

unnið í fleiri verkefnum tengdum Grænfánanum þegar þau voru á yngra- og 

miðstigi en þeim hafi fækkað þegar þau færðust yfir á unglingastigið. 

Kennarar á unglingastigi legðu líka minni áherslu á að fylgja umgengni eða 

sorpflokkun eftir á meðan kennarar yngri bekkja væru í miklu 

eftirlitshlutverki inn í kennslustofunni. Björk lýsti þessum mun svona:   

Þegar maður fer í unglingadeild þá er eiginlega enginn að pæla í 

þessu en þegar maður er á yngra stigi eða miðstigi þá eru 

kannski miklu fleiri að pæla í þessu. Það er oft hjá okkur þegar 

einhver var með einnota umbúðir þá var bara hrópað yfir 

bekkinn. Það var bara skömm að vera með einnota umbúðir. 

Á yngra- og miðstigi er eftirsóknarvert að flokka og ganga vel um eftir sig. 

Nemendur sem standa sig vel fá hrós fyrir og þeir bekkir sem standa sig vel 

fá ákveðna viðurkenningu frá umhverfisráðinu sem þeir geta verið stoltir af. 

Viðmælendurnir töldu að auðveldara væri að hafa taumhald á flokkun og 

umgengni í yngri bekkjum þar sem dugnaður er talinn vera kostur. Erfiðara 

er að fá unglingana til að fylgja almennum umgengnisreglum eftir því sem að 

dugnaður víkur fyrir kæruleysi. Skeytingarleysi um reglur og stefnu skólans 

brýst út í uppreisn gagnvart kennurum og starfsfólki því að á unglingastiginu 
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er það talið vera svolítið „kúl“ að standa á sama um mannréttindamál og öllu 

því sem viðkemur náttúrunni og heiminum. Ösp og Sóley, nemendur í 7. bekk, 

tóku báðar af fyrra bragði dæmi um slóðaskap unglinga á skólalóð og var ljóst 

af frásögn þeirra að um daglegt brauð væri að ræða og að yngri nemendur 

væru hneykslaðir á umgengni þeirra eldri. Töldu þær unglinga þurfa mun 

meira aðhald þegar kæmi að umgengnis- og umhverfismálum. 

Kostir verkefnisins að mati viðmælendanna eru að það sýnir að skólinn 

setur umhverfismál á oddinn sem skilar sér í betri umgengni í skólanum. 

Nemendur væru auk þess upplýstir um umhverfismál og verða í kjölfarið 

meðvitaðri um umhverfið sitt. Eins nefndu þeir það líka sem kost, að það 

skilaði sér inn á heimili nemenda, t.d. þegar nemandi sýnir foreldrum sínum 

hvernig á að bera sig að við flokkun sorps líkt og hann hefur lært í skólanum. 

Ókostina við verkefnið töldu þeir ekki vera verulega en það mætti bæta á 

ýmsan hátt. Víðir og Birgir voru gagnrýnir á verkefnið og töldu það bæði ekki 

nógu sýnilegt og að allt of auðvelt væri að vinna sér inn 

Grænfánaviðurkenninguna. Skilyrðin fyrir því að fá Grænfána væru of létt að 

mati Víðis: „Þú þarft ekkert að vinna mikið til að eignast Grænfána. Það geta 

það allir.“ Hann vildi sjá meiri umræðu um umhverfismál innan skólans, en 

ekki bara kennslu í hvernig á að flokka pappír. Verkefnin tengd Grænfánanum 

væru of einhæf og það sem eyðileggði fyrir Grænfánanum væru of léleg 

verkefni eins og t.d. að gera plakat um að bjarga umhverfinu. Slík vinna væri 

ekki að fara að hafa nein áhrif á nemendur eða annað fólk, að hans mati, því 

að nemendurnir sinntu því bara eins og hverju öðru skylduverkefni. 

Núverandi og fyrrverandi fulltrúar í umhverfisráðinu báru setu sinni vel 

söguna enda væri það virðingarvert að vera í umhverfisráði og skemmtilegt. 

Samkvæmt frásögn nemendanna er umhverfisráð skólans mjög virkt en það 

fundar í hverri viku og heldur stærri verkefnafundi þar sem markmið eru sett 

fyrir skólaárið. Viðmælendur sem höfðu ekki setið í ráðinu vissu lítið um 

hlutverk ráðsins en töldu þó að fulltrúarnir væru að tala um hvernig væri 

hægt að gera skólann betri og fá alla til að flokka.  

Viðfangsefni umhverfisráðsins í þeim skóla sem viðtölin voru tekin, 

markast bæði af Grænfánaverkefninu og verkefninu Heilsueflandi skólar. 

Lögð væri meiri áhersla á heilsueflingu á meðal nemenda á unglingastigi en 

Grænfánaverkefnið beindist meira að nemendum á mið- og yngra stigi 

samkvæmt viðmælendum. Aðeins einn nemandi með setu í umhverfisráði 

man eftir því að hafa leitt fulltrúa frá Landvernd í úttekt um skólann en annars 

tæki hinn almenni nemandi ekki eftir úttektum eða eftirliti með verkefninu. 

Daginn sem afhending Grænfána fer fram taka allir þátt í athöfninni þegar 
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hann er dreginn að húni, en annars er lítið talað um verkefnið á meðal 

skólafélaga nema á fundum umhverfisráðs.  

Þegar viðmælendurnir sem sátu í umhverfisráði voru spurðir að því að 

hvaða verkefnum þau hefðu unnið að í gegnum tíðina innan ráðsins þá 

nefndu þau umbætur á flokkun, ruslatínslu, opnum sýningum á verkefnum 

tengdum Grænfánanum, hvatningarverkefni til yngri bekkja og verkefnin 

Göngum í skólann og Norræna skólahlaupið. Fulltrúarnir tengdu verkefnin 

meira við heilbrigði og hreyfingu heldur en vistvænar samgöngur og virtust 

ekki sjá í fljótu bragði tengingu á milli heilsueflandi verkefna og 

umhverfisverkefna. Þegar spurt var hver hefði ákveðið þessi verkefni þá kom 

í ljós að það hafði verið umsjónarmaður verkefnisins eða aðrir starfsmenn 

skólans en þau sem fulltrúar í ráðinu hefðu tekið þátt í skipulagningu þeirra. 

5.4 Horft tilbaka – viðtöl við nemendur á menntaskólastigi 

Fyrrverandi nemendur skólans, Askur og Laufey, voru enn undir miklum 

áhrifum af verkefninu og voru sammála um að það hafi bætt umhverfisvitund 

þeirra og hegðun. Þeim fannst þátttaka skólans í verkefninu bera vott um 

metnað og virðingu gagnvart umhverfi og fólki. Verkefnið hefur þýðingu á 

mörgum sviðum að þeirra mati. Laufey sagðist sjá mun á hugsunarhætti og 

hegðun nemenda sem væru í Grænfánaskóla. Hennar skoðun var sú að 

verkefnið hefði ekki aðeins haft áhrif á virðingu krakkanna gagnvart 

umhverfinu heldur á mun breiðari grunni, til dæmis gagnvart starfsfólkinu og 

aðbúnaði skólans.  

Askur og Laufey voru sammála um að unglingastigið væri erfiðast að eiga 

við þegar kæmi að flokkuninni og góðri umgengni. Á unglingastigi er ekki 

„töff“ að flokka og unglingarnir ekki jafn móttækilegir fyrir nýjum verkefnum 

eins og nemendur á yngri stigum. Þar með er ekki sagt að þekking þeirra 

hverfi á braut á unglingsárunum. Laufey benti á að „(...)ef þetta er komið inn 

hjá þér á yngsta stigi þá fylgir þetta þér alla þína skólagöngu, þetta dettur 

ekkert út í unglingastigi en ef þetta er ekki komið inn í unglingastigið þá er 

svolítið erfitt að koma því inn.“ Ef ákveðin hegðun eða þekking hefur verið 

kennd á fyrstu stigum grunnskólagöngu þá eru meiri líkur á að nemendur búi 

að henni alla ævi. 

Báðum fannst umfjöllun um umhverfismál ábótavant í sínum 

menntaskólum og „(...)umræðan svolítið stoppa þegar þú ert kominn úr 

grunnskóla, þá ertu kominn í annað umhverfi og það eru bara önnur mál sem 

eru rædd og þetta svolítið gleymist.“ Þekking þeirra á Grænfánaverkefninu 

nýttist þeim seinna helst í þeirra persónulega lífi en þau héldu henni fyrir sig, 

þau væru ekki að reyna að hafa áhrif á jafnaldra sína eða boða einhvern 
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boðskap. Í menntaskóla Laufeyjar hafði flokkunarkerfi fyrir sorp nýlega verið 

tekið upp og henni fannst ekki erfitt að fylgja því kerfi enda vön því úr sinni 

10 ára grunnskólagöngu í Grænfánaskólanum.  

Nemendurnir voru ekki mjög bjartsýnir þegar þeir voru spurðir hvort þeir 

héldu að staða umhverfismála myndi breytast til hins betra í framtíðinni. 

Askur sagði að sennilega þyrfti að „sjokkera fólk“ til að eitthvað færi að 

breytast. Laufey var heldur bjartsýnni og vonaðist að við værum komin á betri 

stað eftir 50 ár. Að hennar mati væri slíkum framförum helst að þakka 

umhverfismenntaverkefnum eins og Grænfánanum og vonaði hún að það 

væri komið inn í alla skóla með tímanum. Hún benti einnig á að elstu 

kynslóðirnar eftir 50 ár væru fyrstu kynslóðirnar sem ólust upp með 

umhverfismennt í sinni skólagöngu og því yrði staða umhverfismála önnur og 

betri en í dag. 
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6 Samantekt og umræður 

Tilgangur verkefnisins var að kanna hvernig gengur að ná markmiðum 

Grænfánaverkefnisins og hver áhrif þess er á nemendur. Til glöggvunar má 

rifja upp markmið Grænfánaverkefnisins en áhersluþættirnir eru hér 

feitletraðir. Í stuttu máli er markmiðum verkefnisins náð með því að bæta 

umhverfi skóla, minnka úrgang og notkun á vatni og orku, mennta 

nemendur og þjálfa færni þeirra til að fjalla um umhverfismál, efla 

samfélagskennd og borgaravitund samhliða styrkingu lýðræðislegra 

vinnubragða. Skólinn á að tengja verkefnið við nærsamfélag, fyrirtæki og 

almenning. 

Höfuðmarkmið Grænfánaverkefnisins er að efla umhverfis- og 

borgaravitund þátttakenda í verkefninu. Samkvæmt niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar hafa nemendur Grænfánaskóla góða þekkingu á 

umhverfismálum og skynja alvarleika ýmissa áhyggjuefna þeim tengdum. 

Viðmælendurnir töluðu um að samhliða aukinni þekkingu um umhverfismál 

hafi viðhorf þeirra og hegðun breyst sem er í samræmi við kenningar 

Hungerford og Volk (1990). Hér er enn og aftur bent á mikilvægi þess að á 

bak við athöfn liggi skilningur og að gerð sé grein fyrir tilgangi hennar (Jensen 

og Schnack, 1997; Jensen, 2002). Alþjóðleg samkennd virðist haldast í hendur 

við þátttöku í verkefninu því að nemendur álitu vandamál umhverfismála 

alvarleg og einungis með samhentu átaki væri hægt að lyfta grettistaki í þeim 

efnum. Það sjónarmið kom upp í viðtölunum að Grænfánaverkefnið hefði 

áhrif á samkennd og virðingu á mun breiðari grunni en bara gagnvart 

umhverfinu. Þetta sjónarhorn er áhugavert og væri vert að skoða nánar. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar upplifa nemendur sig sem 

þátttakendur í verkefninu og hegða sér í samræmi við stefnu Grænfánans. 

Það gefur vísbendingar um að verkefnið styrki ímynd skóla og að nemendur 

líti á verkefnið sem hluta af skólagöngu sinni en ekki aðskilinn þátt.  

Niðurstöðurnar sýna að það er mikil áhersla á tengingu sorpflokkunar og 

ruslatínslu við Grænfánaverkefnið. Það er ánægjuefni að Grænfánaskólar 

standi vel að innleiðingu og eftirfylgni með umhverfisstefnu verkefnisins. Of 

mikil áhersla á sorpflokkun í skólum getur þó orðið til þess að öðrum þáttum 

verkefnisins sé ekki sinnt af sama krafti og það sé það eina sem standi upp úr 

í huga þátttakenda. Flokkun og endurvinnsla er orðin að viðtekinni venju inni 

á mörgum heimilum á Íslandi og ættu Grænfánaskólar því að geta beint 
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kröftum sínum að öðrum viðfangefnum þó að sorpflokkunin þurfi alltaf á 

einhverju eftirliti að halda. 

Niðurstaðan er í samræmi við erlendar rannsóknir á verkefninu sem sýndu 

fram á að nemendur tengja verkefnið helst við sorpflokkun (Fitzgerald og 

O‘Mahony, 2001). Það virðist sem að sorpflokkunin, sem er eitt af 

viðfangsefnum verkefnisins og nefnt í skrefunum sjö, fái of veigamikinn sess 

á kostnað annarra viðfangsefna verkefnisins. Í viðtölunum var þessi tenging 

mjög áberandi og sú skoðun ríkjandi að með flokkun sorps væri skólinn að 

sýna að honum væri ekki sama um náttúruna. Rétt er að hafa í huga að skóli 

verður ekki sjálfkrafa sjálfbær eða „grænn skóli“ með því að flokka rusl og 

spara orku, heldur skiptir mestu máli hvort nemendur skilji rökin fyrir því að 

taka þátt í slíkum aðgerðum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014). Mogensen og Mayer (2005) vilja halda því fram að Grænfánaskólar 

einblína of mikið á að ná fram mælanlegum niðurstöðum eins og að bæta 

skólaumhverfið með áherslu á sorpflokkun án þess að taka tillit til ávinnings 

umhverfismenntar á þroska og hæfni nemenda. 

Aðgerðir eins og sorpflokkun og ruslatínsla flokkast aðeins undir 

umhverfisvæna hegðun ef hún er meðvituð samkvæmt skilgreiningu 

Agyeman og Kollmuss (2002). Í aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir því 

að nemendur við lok 7. bekkjar geti dregið ályktanir af tilgangi sorpflokkunar 

svo að þar þarf vissulega að liggja skilningur að baki aðgerðinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 174). Áður var fjallað um hvernig 

þekking sé ekki alltaf nægjanleg til að breyta viðhorfum og hegðun 

einstaklinga. Að sama skapi getur tiltekin aðgerð eða hegðun misst gildi sitt 

ef enginn skilningur er á markmiði hennar. Skilningur á orsök og afleiðingu af 

umgengni okkar við náttúruna er mikilvægur liður bæði í umhverfismennt og 

menntun til sjálfbærni. Sorpflokkunina eða aðgerðir sem fela í sér bætt 

skólaumhverfi þarf að setja í samhengi við kennsluefni og tengja þekkinguna 

við aðgerðina. Umhverfisvitund nemenda er ekki aukin með því að skylda 

nemendur til að flokka rusl vegna þess að skólinn tekur þátt í Skólum á grænni 

grein. Þjálfa þarf færni og gildismat nemenda sjálfra til að taka þátt í 

umhverfisverkefnum  samkvæmt viðmiðum getu til aðgerðar (Mogensen og 

Mayer, 2005).  

Hugtakið geta til aðgerðar kemur fyrir í aðalnámskrá í umfjöllun um 

grunnþáttinn sjálfbærni og þegar fjallað er um hæfniviðmið um verklag í 

náttúrugreinum. Í aðalnámskránni segir að „kennsla og starfshættir innan 

skólans skulu fléttast saman við það viðhorf að markmið menntunar sé geta 

til aðgerða“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20-21). Í því 

felst að láta nemendur takast á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni til 
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að þeir geti orðið virkir borgarar í lýðræðissamfélagi. Í lýsingu á 

Grænfánaverkefninu segir að borgaravitund sé efld með því að beita 

gagnrýnu hugarfari, stunda lýðræðisleg vinnubrögð og kenna um stöðu 

Íslands í alþjóðlegu samhengi (Landvernd, e.d.). Samkvæmt niðurstöðum 

viðtalanna fá nemendur einkum reynslu í lýðræðislegum vinnubrögðum í 

þessum málum í umhverfisráðinu þar sem fulltrúarnir bera ábyrgð og geta 

tekið ákvarðanir og ræða um umhverfisstefnu skólans. Umhugsunarvert er 

að þessi reynsla takmarkist aðeins við þá sem sitja í umhverfisráði þegar hún 

ætti að ná til sem flestra.  

Fimmta skref verkefnisins gerir ráð fyrir því að þáttum verkefnisins sé 

bætt við í skólanámskrá í samræmi við umhverfisstefnu hvers skóla. Hvatinn 

er því vissulega til staðar fyrir skóla til að flétta verkefnið betur við 

skólanámskrána. Nýja aðalnámskráin með sjálfbærni sem grunnþátt gefur 

þátttökuskólum tækifæri á að slá tvær flugur í einu höggi með því að innleiða 

menntun til sjálfbærni og stefna að markmiðum Grænfánaverkefnisins á 

sama tíma. En áherslur aðalnámskrárinnar hafa aldrei áður verið 

Grænfánaverkefninu jafn mikið í hag. Markmið Grænfánaverkefnisins 

samrýmast markmiðum menntunar til sjálfbærni eins og þau eru kynnt í 

þemaheftinu um sjálfbærni þar sem m.a. efling umhverfisvitundar, 

náttúruverndar, lýðræðis og virðingar fyrir komandi kynslóðum er 

undirstrikuð (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 51). Verkefnið ætti ekki að birtast 

í afmörkuðum athöfnum innan skólans heldur að vera fléttað inn í allt 

skólastarfið eins og grunnþátturinn sjálfbærni.  

Samkvæmt viðmælendum þá upplifa þeir það að kennarar þeirra tengi 

ekki kennslu um umhverfismál, náttúruna eða samfélagið nægjanlega við 

Grænfánaverkefnið. Þar sem ekki var talað við kennara skólans þá er ekki 

unnt að fullyrða neitt um hvernig þeir sjá þessa tengingu í sinni kennslu og 

hvort þeir eru meðvitaðir um upplifun nemendanna.  

Viðfangsefni Grænfánaverkefnisins eru fjölbreytt og eru til þess fallin að 

vera tengd inn í allar námsgreinar. Í könnuninni sem Landvernd sendi út árið 

2013 (Landvernd, 2013, bls. 12-13) kom fram ósk kennara um frekari 

stuðning við að takast á við flóknari viðfangsefni verkefnisins og álitu þeir 

gagnagrunn með dæmum af verkefnum geta nýst þeim best. Landvernd 

hefur þegar brugðist við þessum niðurstöðum og er Verkefnakistan á vef 

samtakanna til þess ætluð að vera vettvangur fyrir hugmynda- og 

verkefnaskipti skólanna. Verkefnakistan gefur skólum tækifæri á að velja 

verkefni eftir viðfangsefnum, skólastigum, staðsetningu, árstíð og tengingu 

við grunnþætti aðalnámskrár.   
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Sú niðurstaða að aðeins 23% nemenda í Grænfánaskólum höfðu heyrt um 

hugtakið sjálfbæra þróun og gátu útskýrt það er vonbrigði sé litið til þess að 

Skólar á grænni grein er verkefni í anda sjálfbærni. Þessi niðurstaða getur 

gefið til kynna að hugtakið sé mörgum kennurum ekki tamt en þrátt fyrir 

skilning kennara á hugtakinu eiga þeir í erfiðleikum með að koma því fyrir í 

kennslu (Katrín Sigurbjörg Sveinsdóttir, 2014, bls. 32). Í viðtölunum kom 

bersýnilega í ljós að nemendurnir þekktu inntak hugtaksins þegar þeir töluðu 

um að fara vel með jörðina upp á framtíðar kynslóðir að gera og 37% 

þátttakenda í spurningakönnuninni sögðust hafa sagt öðrum að vel þyrfti að 

hugsa um jörðina því við eigum einungis eina jörð. Nemendurnir sem rætt 

var við vita að góð umgengni og nýting á náttúrunni er mikilvæg til að mæta 

þörfum kynslóða framtíðarinnar en eitt markmið menntunar til sjálfbærni er 

að skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 51). 

Sjötta skilyrði Grænfánaverkefnisins er að upplýsa og fá aðra með sér til 

aðgerða í umhverfismálum. Verkefnið styður við góða umhverfishegðun á 

heimilum nemenda Grænfánaskóla sem er í samræmi við erlendar 

rannsóknir á verkefninu (Fitzgerald og O‘Mahony, 2001; People and Work 

Unit, 2007) og foreldrar virðast vera móttækilegir fyrir skilaboðum 

verkefnisins (Uzzell, 1999). Nemendur töluðu um að hafa verið frumkvöðlar 

að flokkun á sínu heimili. Í sumum tilfellum hefur umhverfisstefna skólans 

þau áhrif að heimilin taka við sér og byrja að flokka og velta fyrir sér 

ruslamagni og umbúðum enda þarf þátttöku fullorðinna til að bregðast við 

umhverfisvandamálum í samtímanum. Í rannsókninni kom ekki fram hver 

tenging verkefnisins er við nærsamfélagið, þ.e. sveitarfélög, fyrirtæki og 

almenning. Uzzell (1999) hefur bent á að áhrifa umhverfismenntaverkefna 

gætir í sveitarfélögum sem eiga í góðum samskiptum við skólayfirvöld. 

Umhverfismál hafa fengið viðameiri sess innan sveitarfélaga á undanförnum 

árum og hafa þau m.a. þurft að bregðast við auknum kröfum við meðhöndlun 

og endurnýtingu úrgangs (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.).  

Allir viðmælendurnir nefndu umsjónarmann verkefnisins sem helsta 

drifkraftinn að baki verkefninu. Það er mikil gjöf fyrir skóla að hafa kraftmikla 

einstaklinga innan sinna raða til að drífa ákveðin verkefni áfram en í tilfelli 

Grænfánaverkefnisins ætti starfsemi þess ekki að standa og falla með einni 

manneskju. Í skýrslu Stefáns Gíslasonar um stöðu umhverfismenntar á Íslandi 

(2009), er vitnað í kennara í Grænfánaskólum sem telja verkefnið oft vera 

drifið áfram af fáum aðilum innan skólans. Rosenberg (2008) komst að sömu 

niðustöðu í könnun sinni á Grænfánaskólum í Suður-Afríku en þar var 

verkefnið oft drifið áfram af einum eða nokkrum drífandi einstaklingum innan 

skólans. Viðmælendur Stefáns nefndu einnig að sjónarhorn kennara og 

skólastjórnanda á verkefnið væri fremur þröngt og takmarkaðist við 
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afmörkuð verkefni. Kennararnir töldu verkefnið eigi að síður það tæki sem 

gagnaðist skólum best til að auka umhverfisvitund nemenda og starfsmanna. 

Þeir álitu það vera árangursríkt umhverfisverkefni í skólum og hafa jákvæð 

áhrif á skólastarfið (Stefán Gíslason, 2009, bls. 19). 

Líkt og þegar sjálfbærni menntun er innleidd í skólastarf, hlýtur áhugi, 

þátttaka og skilvirk stjórnun skólayfirvalda að skipta lykilmáli þegar 

Grænfánaverkefnið er tekið upp í skólum (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 54). 

Árangur Grænfánaverkefnisins ræðst að miklu leyti af því hversu góður 

samhljómur er fyrir því að stefna að markmiðum þess innan skóla.  

Eitt af því sem kom á óvart í niðurstöðunum eru mismunandi áhrif 

verkefnisins á nemendur á ólíkum aldursstigum. Eldri nemendurnir voru 

gagnrýnni á Grænfánaverkefnið og töldu það vera stílað í mun meira mæli á 

yngri nemendur skólans sem útskýrir kannski hvers vegna þeir fylgja 

umhverfisstefnu skólans ekki eins fast eftir. Þar með er ekki sagt að á 

unglingsárunum hverfi sú þekking sem hefur verið kennd á fyrstu stigum 

skólagöngu fyrir fullt og allt. Þekkingin og reynslan býr með nemendunum 

fram eftir ævi og því fyrr sem að þekkingin kemst að, því betur festist hún í 

minni, eins og einn viðmælandinn benti á. 

Yngri nemendurnir trúðu meira á færni sína og voru bjartsýnni en þeir 

eldri á að eitthvað gæti breyst ef allir legðu sitt af mörkum, þó það væri ekki 

nema að flokka pappír. Eldri nemendur voru svartsýnni en þeir yngri á að 

ástandið í umhverfismálum muni batna. Því miður var ekki kannað hvort 

nemendur höfðu sömu sýn á sína eigin framtíð og kom fram í rannsókn 

Threadgold (2012) á unglingum í Ástralíu en í henni kom í ljós ósamræmi á 

milli væntinga unglinganna til sinnar eigin framtíðar og stöðu umhverfismála 

í framtíðinni. Það hefði verið áhugavert að kanna.  

Viðhorf unglinga til umhverfismála sem einkennist af svartsýni og 

vanmætti bendir alls ekki til ógagnsemi umhverfismenntar. Nálgast þarf 

nemendur á mismunandi hátt á hverju aldursstigi því ekki er hægt að beita 

sömu kennsluaðferðinni á nemendur í 1. bekk og í 10. bekk. Marga fleti 

Grænfánaverkefnisins er hægt að þróa þannig að það höfði til unglinga. 

Flóknari viðfangsefni Grænfánaverkefnisins, eins og lýðræði og 

loftslagsbreytingar, gætu til dæmis verið betur fallin til kennslu á 

unglingastigi en á yngri stigum. Mikilvægt er að halda unglingum við áherslur 

Grænfánaverkefnisins sem eru til þess fallnar að undirbúa þá fyrir virka 

þátttöku í samfélaginu sem framtíðar borgarar og kjósendur í samhengi við 

áherslur aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

41).  
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6.1 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 

Upphaflega stóð til að bera saman þekkingu grunnskólanemenda í 7. 

bekkjum Grænfánaskóla og almennra grunnskóla. Því miður var svörunin frá 

almennu skólunum ekki nægjanleg til að hægt væri að gera samanburðarmat 

þrátt fyrir ítrekanir og lengdan frest til að skila könnuninni inn. Fróðlegt hefði 

verið að vita hver staða Grænfánaskóla er í dag miðað við aðra grunnskóla 

hvað varðar umhverfisvitund. Athyglisvert er líka að aðeins 13 

Grænfánaskólar af 40 hafi svarað könnuninni og er sú niðurstaða ákveðin 

vonbrigði.  

Bakgrunnur nemendanna sem valdir voru í viðtölin var mjög líkur þar sem 

flestir þeirra höfðu setið í umhverfisráði og því ekki um dæmigerða 

nemendur að ræða. Vegna reynslu þeirra er því ekki hægt að segja að 

viðhorfin sem komu fram í niðurstöðunum séu almenn viðhorf nemenda til 

Grænfánaverkefnisins. Ef úrtakið hefði verið stærra hefði verið hægt að draga 

betri ályktanir og ef nemendurnir hefðu komið úr ólíkari áttum. Á hinn bóginn 

má segja að með því að velja nemendur til viðtals sem hafa mikla reynslu af 

þátttöku í Grænfánaverkefninu sé verið að velja nemendur sem þekkja 

verkefnið og geta talað um það á víðari grunni en hinn almenni nemandi. Ég 

tel þessa rannsókn hafa gildi fyrir það að hafa leitt viðhorf nemenda í ljós en 

alltof oft er talað um nemendur en ekki við þá. Vegna skorts á samanburði í 

megindlegu könnuninni og einsleits og lítils úrtaks í eigindlegu könnuninni, 

gefa niðurstöður þessarar rannsóknar einungis vísbendingar um hvernig 

skólum gengur að ná markmiðum Grænfánaverkefnisins en ekki er hægt að 

yfirfæra niðurstöðurnar á alla þátttökuskóla. Einnig er álitamál hvort að rétt 

hafi verið að taka niðurstöður beggja rannsóknarhluta saman samkvæmt 

þeirri aðferð sem var beitt.  

Gagnrýna má val höfundar á sumum spurningum í könnuninni og eru 

margar þeirra betur fallnar til þess að mæla kunnáttu nemenda við að taka 

próf heldur en að mæla þekkingu þeirra. Eins gáfu spurningar sem sneru að 

því hvort nemandi hagi sér á tiltekinn hátt og hversu oft hann geri það, litlar 

vísbendingar um hvernig unnið er að markmiðum Grænfánaverkefnisins. Ef 

markmið verkefnisins er að stuðla að menntun og færni nemenda til að takast 

á við umhverfismál með gagnrýnu hugarfari þá verður árangur verkefnisins 

seint mældur með því að telja hversu oft nemandi hendir rusli í réttar 

flokkunartunnur eða tekur þátt í umhverfisverkefnum. Miklu frekar ætti að 

kanna skoðanir nemenda um hvað felist í ábyrgri hegðun gagnvart 

umhverfinu og náttúrunni því slíkar upplýsingar gætu gefið vísbendingar um 

hegðun hans og hvernig hún birtist í samhengi við þekkingu nemanda og 

viðhorf.  
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7 Lokaorð 

Gerð þessa lokaverkefnis hefur verið afar lærdómsrík og hef ég öðlast aukinn 

skilning á áherslum Grænfánaverkefnisins, umhverfismenntar og menntunar 

til sjálfbærni. Mörgum spurningum er ekki fyllilega svarað í þessari rannsókn. 

Áhugavert hefði verið að skoða verkefnið með jafna hliðsjón af nemendum, 

starfsfólki, skólastjórnendum og stöðu skóla í nærsamfélaginu. Með því móti 

hefði ef til vill verið mögulegt að skýra betur frá áhrifaþáttum sem ráða mestu 

um árangur Grænfánaverkefnisins í hverjum skóla og hvernig markmiðum 

þess er náð. Slík könnun gæti orðið viðfangsefni næstu rannsóknar á 

Grænfánaverkefninu. Ég tel mikilvægt að verkefnið sé rannsakað með 

reglulegu millibili og að viðhorf nemenda séu tekin til skoðunar við þróun 

verkefnisins, bæði af hálfu Landverndar og þátttökuskólanna.  

Grænfánaverkefnið hefur öðlast sterkan sess innan íslenska 

skólakerfisins. Þátttaka hefur farið stigvaxandi þau 15 ár sem það hefur verið 

starfrækt og átt stóran þátt í því að greiða götu umhverfismenntar og 

sjálfbærni í íslenskum skólum. Markmið verkefnisins eru viðamikil og ljóst að 

skólar uppfylla ekki þær kröfur á einu bretti. Í þessari rannsókn var reynt að 

leggja mat á það hvernig hefur gengið að ná markmiðum 

Grænfánaverkefnisins með því að kanna þekkingu og viðhorf nemenda í 

Grænfánaskólum. Þótt að rannsóknin hafi ekki mikið alhæfingargildi þá gefa 

niðurstöðurnar ákveðnar vísbendingar um hver staða Grænfánaverkefnisins 

er og hvernig framkvæmd þess innan skóla er háttað.  

  Grænfánaskólar virðast hafa náð góðum tökum á umhverfisstefnu 

verkefnisins og geta því snúið sér að öðrum markmiðum. Að mínu mati er 

mikilvægt að þátttökuskólar hlúi í auknum mæli að grunnhugsun  

Grænfánaverkefnisins sem er að þjálfa nemendur í að vera þeir virku 

borgarar sem sjálfbær heimur þarf á að halda. Til að ná fram slíku markmiði 

þarf að þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum sem byggjast á getu 

til aðgerða sem er í samræmi við áherslur aðalnámskrár. Ákveðinn 

samhljómur innan skólans við að stefna að þessum markmiðum þarf að vera 

til staðar svo það gangi upp. 

Af öllu því sem hér hefur verið fjallað um, er ljóst að þátttaka í 

umhverfismenntaverkefni eins og Skólar á grænni grein getur stuðlað að 
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aukinni þekkingu í umhverfismálum og eflt umhverfisvitund þátttakenda. 

Markmið umhverfismenntar og menntunar til sjálfbærni eru oft miðuð að því 

að skapa betra og sjálfbærara samfélag í framtíðinni. Að mínu mati er slík 

menntun ekki síður til hagsældar fyrir þá sem lifa á líðandi stundu því það er 

undir okkur komið, í hvernig ástandi við skilum af okkur reikistjörnunni Jörð 

fyrir kynslóðir framtíðarinnar.      
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Viðauki 1  

Spurningar sem lagðar voru fyrir nemendur í skriflegri könnun og 

niðurstöður þeirra spurninga sem koma ekki að fullu fram í kafla 4 

Spurningar um þekkingu nemenda á umhverfismálum og 
hugtökum þeim tengdum 

1) „Maðurinn veldur breytingum á náttúru jarðar.“ 

2) „Gróðurhúsaáhrifin eru út af gati á ósónlaginu.“ 

3) „Til að draga úr álagi á auðlindum jarðar þurfa mennirnir að minnka 
neyslu.“ 

4) „Stór hluti loftmengunar er út af útblæstri bíla.“ 

5) „Það er betra að koma í veg fyrir að rusl verði til heldur en að 
endurvinna það.“ 

6) „Aðgerðir Íslendinga í umhverfismálum skipta ekki máli í alþjóðlegu 
samhengi.“ 

7) „Breytingar á vistkerfum geta leitt til útdauða dýra- og 
plöntutegunda.“ 

8) „Bráðnun jökla er ekki dæmi um afleiðingu loftslagsbreytinga.“ 
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Hversu vel þekkir þú til eftirtalinna hugtaka? 

9) Hversu vel þekkir þú til „loftslagsbreytinga“? 

Ég hef aldrei heyrt um þetta 36 11% 

Ég hef heyrt um þetta en get ekki útskýrt um hvað þetta snýst 153 46.9% 

Ég veit hvað þetta er og gæti útskýrt um hvað það snýst almennt 76 23.3% 

Ég þekki þetta og ég gæti útskýrt það nokkuð vel 61 18.7% 

10) Hversu vel þekkir þú til „líffjölbreytileika“? 

Ég hef aldrei heyrt um þetta 145 44.5% 

Ég hef heyrt um þetta en get ekki útskýrt um hvað þetta snýst 108 33.1% 

Ég veit hvað þetta er og gæti útskýrt um hvað það snýst almennt 43 13.2% 

Ég þekki þetta og ég gæti útskýrt það nokkuð vel 25 7.7% 

11) Hversu vel þekkir þú til „sjálfbærrar þróunar“? (niðurstöður í kafla 
4) 

12) Hversu vel þekkir þú til „endurnýjanlegra orkugjafa“? 

Ég hef aldrei heyrt um þetta 63 19.3% 

Ég hef heyrt um þetta en get ekki útskýrt um hvað þetta snýst 128 39.3% 

Ég veit hvað þetta er og gæti útskýrt um hvað það snýst almennt  76 23.3% 

Ég þekki þetta og ég gæti útskýrt það nokkuð vel 53 16.3% 

13) Hversu vel þekkir þú til „friðlýstra svæða“? 

Ég hef aldrei heyrt um þetta 75 23% 

Ég hef heyrt um þetta en get ekki útskýrt um hvað þetta snýst 68 20.9% 

Ég veit hvað þetta er og gæti útskýrt um hvað það snýst almennt 78 23.9% 

Ég þekki þetta og ég gæti útskýrt það nokkuð vel 102 31.3% 
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14) Hversu vel þekkir þú til „vistsporsins“? 

Ég hef aldrei heyrt um þetta  199 61% 

Ég hef heyrt um þetta en get ekki útskýrt um hvað þetta snýst 76 23.3% 

Ég veit hvað þetta er og gæti útskýrt um hvað það snýst almennt 25 7.7% 

Ég þekki þetta og ég gæti útskýrt það nokkuð vel 21 6.4% 

15) Hversu vel þekkir þú til „lýðræðis“? 

Ég hef aldrei heyrt um þetta 84 25.8% 

Ég hef heyrt um þetta en get ekki útskýrt um hvað þetta snýst 127 39% 

Ég veit hvað þetta er og gæti útskýrt um hvað það snýst almennt 54 16.6% 

Ég þekki þetta og ég gæti útskýrt það nokkuð vel 59 18.1% 

Telur þú að eftirfarandi umhverfismál séu alvarlegt 
áhyggjuefni fyrir þig, fjölskyldu þína eða aðra? 

16) Telur þú að loftmengun sé alvarlegt áhyggjuefni fyrir þig, fjölskyldu 
þína eða aðra? 

Þetta er alvarlegt bæði fyrir mig persónulega og fyrir aðra 230 70.6% 

Þetta er alvarlegt fyrir aðra í mínu landi en ekki fyrir mig 

persónulega 

49 15% 

Þetta er bara alvarlegt fyrir fólk í öðrum löndum 26 8% 

Þetta er ekki alvarlegt fyrir neinn 17 5.2% 

17) Telur þú að skortur á orkugjöfum sé alvarlegt áhyggjuefni fyrir þig, 
fjölskyldu þína eða aðra? 

Þetta er alvarlegt bæði fyrir mig persónulega og fyrir aðra 147 45.1% 

Þetta er alvarlegt fyrir aðra í mínu landi en ekki fyrir mig 

persónulega 

89 27.3% 

Þetta er bara alvarlegt fyrir fólk í öðrum löndum 45 13.8% 

Þetta er ekki alvarlegt fyrir neinn 37 11.3% 
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18) Telur þú að dýr og plöntur í útrýmingarhættu sé alvarlegt 
áhyggjuefni fyrir þig, fjölskyldu þína eða aðra? 

Þetta er alvarlegt bæði fyrir mig persónulega og fyrir aðra 198 60.7% 

Þetta er alvarlegt fyrir aðra í mínu landi en ekki fyrir mig 

persónulega 

53 16.3% 

Þetta er bara alvarlegt fyrir fólk í öðrum löndum 28 8.6% 

Þetta er ekki alvarlegt fyrir neinn 39 12% 

19) Telur þú að eyðing skóga sé alvarlegt áhyggjuefni fyrir þig, fjölskyldu 
þína eða aðra? 

Þetta er alvarlegt bæði fyrir mig persónulega og fyrir aðra 215 66% 

Þetta er alvarlegt fyrir aðra í mínu landi en ekki fyrir mig 

persónulega 

55 16.9% 

Þetta er bara alvarlegt fyrir fólk í öðrum löndum 32 9.8% 

Þetta er ekki alvarlegt fyrir neinn 17 5.2% 

20) Telur þú að vatnsskortur sé alvarlegt áhyggjuefni fyrir þig, fjölskyldu 
þína eða aðra? 

Þetta er alvarlegt bæði fyrir mig persónulega og fyrir aðra 204 62.6% 

Þetta er alvarlegt fyrir aðra í mínu landi en ekki fyrir mig persónulega 29 8.9% 

Þetta er bara alvarlegt fyrir fólk í öðrum löndum 65 19.9% 

Þetta er ekki alvarlegt fyrir neinn 22 6.7% 

Spurningar um umhverfishegðun nemenda 

21) Er rusl flokkað til endurvinnslu heima hjá þér? 

Já 281 86.2% 

Nei 39 12% 
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22) Ef já, merkið við hvaða hlutir eru endurunnir heima hjá ykkur. 

Pappír 205 62.9% 

Plast 141 43.3% 

Flöskur og dósir 261 80.1% 

Ál 107 32.8% 

Gler 142 43.6% 

Batterí 191 58.6% 

Lífrænn úrgangur 105 32.2% 

Annað 34 10.4% 

23) Kemur þú með nesti í fjölnotaumbúðum (nestisbox og 
drykkjarbrúsar) í skólann? 

Já, alltaf (3-5 sinnum í viku) 173 53.1% 

Stundum (1-2 sinnum í viku) 68 20.9% 

Aldrei 31 9.5% 

Ég kem ekki með nesti í skólann 52 16% 

24) Kaupir fjölskyldan þín vörur sem eru með umhverfisvottun 
(umhverfisvænar vörur)? 

Oft (kemur fyrir oftar en 2 sinnum í mánuði) 103 31.6% 

Stundum (kemur fyrir 1-2 sinnum í mánuði) 70 21.5% 

Aldrei (kemur ekki fyrir) 7 2.1% 

Ég veit það ekki 140 42.9% 

25) Passar þú upp á að slökkva ljósin þegar þú yfirgefur herbergi og láta 
rafmagnstæki ekki vera í gangi að óþörfu? 

Alltaf (kemur fyrir oftar en 2 sinnum í mánuði) 210 64.4% 

Stundum (kemur fyrir 1 sinni í mánuði) 88 27% 

Aldrei (kemur ekki fyrir) 27 8.3% 
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Umræða um umhverfismál og færni 

26) Hefur þú rætt um umhverfismál síðastliðinn mánuð (síðustu 4 
vikur)? 

Já 184 56.4% 

Nei 136 41.7% 

27) Á hvaða vettvangi ræðir þú um umhverfismál? 

Í kennslustundum 182 55.8% 

Við vini 52 16% 

Við fjölskyldu 95 29.1% 

Ég tala ekki um umhverfismál 62 19% 

Annað 27 8.3% 

28) Hversu oft í mánuði reynir þú að hvetja aðra, til dæmis fjölskyldu, 
vini, bekkjarfélaga, til þess að vera umhverfisvænni, til dæmis með því 
að flokka rusl eða menga minna? 

2 sinnum eða oftar í mánuði 50 15.3% 

1-2 sinnum í mánuði  139 42.6% 

Aldrei 133 40.8% 

29) Hversu oft hefur þú tekið þátt í verkefnum sem snúa að 
náttúruvernd, til dæmis að hreinsa svæði af rusli, mótmælum, 
undirskriftum? 

2 sinnum eða oftar 155 47.5% 

1 sinni 45 13.8% 

Aldrei 44 13.5% 

Ég veit það ekki 77 23.6% 
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30) Hversu oft hefur fjölskylda þín tekið þátt í verkefnum sem snúa að 
náttúruvernd, til dæmis að hreinsa svæðið af rusli, mótmælum eða 
undirskriftum? 

2 sinnum eða oftar 80 24.5% 

1 sinni 44 13.5% 

Aldrei 39 12% 

Ég veit það ekki 157 48.2% 

31) Umhverfismál eru _______________________________________. 

Mikilvæg og það verður að leysa vandamál þeirra sem fyrst 275 84.4% 

Ekki mikilvæg og vandamál þeirra eru ekki alvarleg 10 3.1% 

Ekki mikilvæg fyrir Ísland 5 1.5% 

Veit það ekki 30 9.2% 

32) Hversu sammála ertu eftirfarandi setningu: „Saman getum við bætt 
stöðu umhverfismála“. 

Mjög sammála 164 50.3% 

Frekar sammála 112 34.4% 

Hlutlaus 41 12.6% 

Frekar ósammála 2 0.6% 

Mjög ósammála 1 0.3% 

Spurningar ætlaðar nemendum í Grænfánaskólum 

33) Á síðasta ári höfum við í skólanum: 

Flokkað allt sorp 212 65% 

Gengið betur um skólalóðina 184 56.4% 

Stundað heilbrigðara líferni, til dæmis með aukinni hreyfingu og 

hollari mat 

124 38% 

Minnkað notkun á rafmagni, t.d. að passa að slökkva ljósin þegar 

farið er úr skólastofu 

153 46.9% 
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Fengið skilning á stöðu okkar í alþjóðasamfélaginu og að við 

berum ábyrgð í alþjóðlegu samhengi 

60 18.4% 

Dregið úr vatnsnotkun með því að passa upp á að láta vatn ekki 

renna úr krananum að óþörfu 

95 29.1% 

Gengið, hjólað eða komið með strætó eða skólabíl í skólann 181 55.5% 

Annað 22 6.7% 

34) Hversu sammála ert þú þessari fullyrðingu?: „Ég tek þátt í 
Grænfánastarfinu og hegða mér í samræmi við stefnu Grænfánans“ 

Mjög sammála 91 27.9% 

Sammála 141 43.3% 

Hvorki né 78 23.9% 

Ósammála 5 1.5% 

Mjög ósammála 3 0.9% 

35) Getur þú nefnt dæmi um þátttöku þína í Grænfánastarfinu? (Sjá 
niðurstöður í kafla 4). 

36) Hefur þú sagt öðrum frá því sem þið eruð að gera í skólanum og 
tengist Grænfánastarfinu? 

Já 190 58.3% 

Nei 125 38.3% 

37) Ef já, hverjum? 

Vini 90 27.6% 

Bekkjarfélaga 58 17.8% 

Fjölskyldu 172 52.8% 

Skólastjórnendum 21 6.4% 

Kunningjum 60 18.4% 

Nágrönnum 28 8.6% 

Annað 33 10.1% 
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38) Hvað hefur þú sagt öðrum? 

Hvatt til sorpflokkunar 95 29.1% 

Hvatt til orkusparnaðar og vatnssparnaðar 72 22.1% 

Að við verðum að hugsa vel um jörðina því við eigum einungis 

eina jörð 

119 36.5% 

Að það sé betra fyrir heilsuna og umhverfið að ganga í skólann 91 27.9% 

Nota margnota umbúðir 59 18.1% 

Að ganga betur um náttúruna 140 42.9% 

Annað 35 10.7% 

39) Hvaða eftirtöldum athöfnum munt þú halda áfram eftir að 
skólagöngu þinni lýkur í þínum grunnskóla? 

Að flokka sorp 178 54.6% 

Minnka umbúðanotkun 80 24.5% 

Passa upp á rafmagns- og vatnsnotkun 174 53.4% 

Að hjóla, ganga eða taka strætó í stað þess að ferðast í einkabíl 139 42.6% 

Að taka þátt í umhverfisstarfi 89 27.3% 

Ekkert af ofantöldu 25 7.7% 

Annað 11 3.4% 

Bakgrunnsupplýsingar 

Hvort kynið ertu? 

Stelpa 177 54.3% 

Strákur 146 44.8% 
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Hvar býrð þú? 

Í Reykjavík 93 28.5% 

Á höfuðborgarsvæðinu (Garðabæ, Kópavogi, Hafnarfirði, Seltjarnarnesi 

eða Mosfellsbæ) 

56 17.2% 

Í þéttbýli á landsbyggðinni 127 39% 

Í dreifbýli (sveit) á landsbyggðinni 45 13.8% 

Hvernig ferðast þú oftast til og frá skóla? 

Í einkabíl 35 10.7% 

Með skólabíl 30 9.2% 

Með strætó 13 4% 

Á hjóli 108 33.1% 

Gangandi 137 42% 

Hversu margir búa heima hjá þér? 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna! 

1-2 manneskjur 16 4.9% 

2-3 manneskjur 23 7.1% 

3-4 manneskjur 59 18.1% 

4 manneskjur eða 

fleiri 

222 68.1% 
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Viðauki 2 

Spurningar viðtala við nemendur í Grænfánaskóla 

1) Skólinn þinn flaggar Grænfánanum. Hvað segir það okkur um 
skólann? 

2) Er umhverfisráð í skólanum? Veistu hvernig það starfar? 
3) Ef þú hefur setið í umhverfisráðinu, hvað er gert í ráðinu og hvaða 

verkefni takið/tókuð þið fyrir? 
4) Getur þú nefnt dæmi um verkefni eða athafnir í skólanum sem 

tengjast Grænfánaverkefninu? 
5) Hverjir finnst þér vera kostir og gallar verkefnisins? 
6) Eru krakkarnir jákvæðir að ræða og vinna umhverfisverkefni? 
7) Hafa allir tækifæri til að segja hvað þeim finnst í þínum bekk eða í 

skólanum öllum? 
8) Hvað finnst þér áhugavert í umhverfismálum? 
9) Hvað finnst þér mikilvægast að bæta í umhverfismálum? 
10) Heldur þú að það sem þú hefur lært um umhverfismál og umgengni 

við umhverfið hafi breytt skoðunum þínum og hegðun á einhvern 
hátt? Getur þú nefnt dæmi? 

11) Hvað vilt þú læra meira eða betur um í umhverfismálum? 
12) Hvar lærir þú mest um umhverfismál? Hvar/hvernig? 
13) Hvaða verkefni dettur þér í hug sem bekkurinn þinn gæti unnið að? 
14) Hefur þú talað við fjölskyldu þína um þau verkefni sem þið gerið í 

skólanum og fjalla um umhverfið? 
Um hvað hefur þú talað? 

15) Hefur þú hvatt fjölskyldu þína eða aðra til að ganga betur um 
umhverfið? 
Hvernig gerir þú það? 
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Viðauki 3 

Spurningar í viðtölum við fyrrverandi nemendur Grænfánaskóla 

1) Hvað finnst þér það segja um skólann að hann flaggi Grænfána? 

2) Fannst þér Grænfánaverkefnið skipta miklu máli fyrir 

skólastarfið? Á hvern hátt? 

3) Hvernig hefur þekkingin á Grænfánaverkefninu nýst? 

4) Hefur þú getað haft áhrif á umhverfismálin í þínum skóla? 

5) Hafa skólafélagarnir þekkingu á umhverfismálum? 

6) Er þetta málefni sem krakkarnir ræða sín á milli? 

7) Hefur þú áhuga á umhverfismálum? 

8) Hvar lærir/lærðir þú mest um umhverfismál? 

9) Hvað mætti bæta í umhverfismálum? 

10) Hver heldur þú að staða umhverfismála verði eftir 50 ár? 
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Viðauki 4 

Ágæti skólastjórnandi, 

 

ég heiti Hugrún Geirsdóttir og er mastersnemi í umhverfis- og 

auðlindafræði við Háskóla Íslands og vinn nú að mastersverkefni mínu. 

Markmiðið með verkefninu er að bera saman umhverfisþekkingu- og vitund 

grunnskólanemenda sem annarsvegar ganga í Grænfánaskóla og hinsvegar í 

almenna grunnskóla.  

 

Samanburðinn mæli ég með spurningakönnun ætlaða nemendum í 7. 

bekk. Spurningakönnunin inniheldur 32 fjölvalsspurningar á rafrænu formi í 

gegnum forritið Google Docs. Að auki inniheldur hún spurningar um 

Grænfánastarfið sem beinast að nemendum í Grænfánaskólum og nokkrar 

bakgrunnsspurningar. Spurningarnar 32 eiga að mæla þekkingu nemenda á 

umhverfismálum, vitund þeirra um mikilvægi umhverfismála sem og getu 

þeirra til aðgerða. Spurningarnar um Grænfánastarfið eiga að veita innsýn á 

hversu áberandi Grænfánastarfið er í skólunum, hversu virkir nemendurnir 

eru í starfinu og hvaða áhrif starfið hefur á athafnir nemendanna. Úrtak 

skólanna er samtals 80, þ.e. 40 Grænfánaskólar (þeir skólar sem hafa a.m.k. 

hlotið Grænfánann einu sinni á undanförnum fjórum árum og eru enn 

þátttakendur í verkefninu) og 40 almennir grunnskólar og hefur skólinn þinn 

verið valinn í úrtak. 

 

Ég vil biðla til þín sem skólastjórnenda að veita samþykki fyrir því að þessi 

könnun fari fram í þínum skóla. Hvorki verður hægt að rekja einstaka svör 

eða niðurstöður til nemenda né skóla. Persónuvernd hefur verið látin vita af 

könnuninni og framkvæmd hennar. Ekki þurfti sérstakt leyfi frá Persónuvernd 

við framkvæmd könnunarinnar þar sem engar persónuupplýsingar eru 

rekjanlegar út frá svörum hennar en vegna formsatriða hefur stofnunin verið 

látin vita.  

 

Einnig vil ég biðja þig um að koma innihaldi þessa tölvupósts og krækjunni 

á könnunina áfram til umsjónarkennara 7. bekkja í skólanum sem sér þá um 

framkvæmd könnunarinnar. Eins má láta framkvæmd könnunarinnar í 
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hendur umsjónarmanns Grænfánaverkefnisins ef það hentar betur. 

Nemendur þurfa að vera við tölvu til að svara könnuninni sem tekur um það 

bil 15 mínútur eða skemur að svara og svör sendast rafrænt í gegnum Google 

Docs eftir að nemendur hafa ýtt á „senda“. Allir skólar hafa rúmar tvær vikur, 

eða 15 skóladaga, til að svara könnuninni eða frá 11. september til 1. október. 

Samkvæmt skólanámskrá eru nemendur 7. bekkja í samræmdum prófum 

dagana 25. og 26. september. Vonandi er tímaramminn nógu rúmur til að 

koma könnuninni í framkvæmd án þess að raska undirbúningi við prófin. 

 

Hér er krækjan á könnunina:  

https://docs.google.com/forms/d/1_08NRK8XsmigkPB7LpZ8ygRUJXx1iu

CgXyEHNTWZ_gg/viewform?usp=send_form 

 

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um könnunina eða verkefnið í heild þá 

getur þú sent mér tölvupóst á hug8@hi.is eða haft samband við mig í gegnum 

síma 848-7765. 

 

Bestu kveðjur og með von um jákvæð viðbrögð,  

Hugrún Geirsdóttir. 
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Viðauki 5 

Kæra foreldri eða forráðamaður, 

ég heiti Hugrún Geirsdóttir og er mastersnemi í umhverfis- og auðlindafræði 
við Háskóla Íslands. Lokaverkefni mitt er rannsókn á viðhorfum til 
Grænfánaverkefnisins sem er alþjóðlegt umhverfismenntaverkefni, rekið í 54 
löndum í heiminum. Ísland er á meðal þátttökulanda þar sem 210 skólar á öllum 
skólastigum eru skráðir í verkefnið. XXX hefur verið þátttakandi í 
Grænfánaverkefninu síðan árið XXXX og hefur flaggað Grænfána alls fjórum 
sinnum. Einn liður í rannsókn minni er að taka viðtöl við nemendur í einum 
Grænfánaskóla og spyrja þá út í hvert viðhorf þeirra er til Grænfánaverkefnisins 
og hefur dóttir þín/sonur þinn verið valinn til þátttöku í viðtalskönnuninni. 

Spurningarnar eru 12 talsins og viðtalið ætti ekki að taka lengri tíma en um 20 
mínútur. Viðtölin fara fram innan skólans, á skólatíma og verða tekin upp á 
diktafón. Viðtölin fara nafnlaust fram og verða með öllu órekjanleg. Í 
lokaverkefninu mun aðeins koma fram að viðtölin hafi farið fram í grunnskóla í 
Reykjavík við nemendur í 8., 9. og 10. bekk. Engra persónulegra upplýsinga verður 
krafist af viðmælendum. Persónuvernd hefur gefið samþykki fyrir rannsókninni 
ásamt skólastjóra. Jafnframt er nauðsynlegt að foreldrar eða forráðamenn 
viðmælanda gefi samþykki fyrir því að viðtalið fari fram samkvæmt ofangreindum 
forsendum. Því bið ég þig um að skrifa hér undir að neðan til staðfestingar á því 
að þú leyfir dóttur þinni/syni þínum: 

______________________________________________________________ 

að taka þátt í viðtalskönnuninni. Viðmælendur eru beðnir um að koma með þetta 
bréf undirritað í viðtalið svo það megi fara fram. 

 

Með kveðju og von um jákvæð viðbrögð, 

Hugrún Geirsdóttir.  

 

Hér með veiti ég samþykki fyrir þátttöku dóttur minnar/sonar míns í 
viðtalskönnun um Grænfánaverkefnið sem fer fram í fundarherbergi XXX þann 
____ desember kl. ____ 

 

______________________________________________________________ 

 


