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Útdráttur 

Viðfangefni rannsóknarinnar er að leita skilnings á hlutverki og aðkomu 

umhverfisfræðsluaðila í nærsamfélagi að umhverfismennt grunnskólabarna og hvaða gildi 

sú aðkoma hefur. Einnig hvaða reynsla liggur umhverfisvitund til grundvallar og hvernig 

þekking þar að lútandi getur stutt við umhverfismennt. Sjálfbær þróun er sú stefna sem þjóðir 

heimsins hafa sammælst um að fylgja en miklar áskoranir eru framundan ef 

sjálfbærnimarkmið eiga að nást. Menntun hefur verið talin sú leið sem vænlegust er í átt að 

sjálfbærni en ekki hefur gengið sem skyldi að koma umhverfismennt og menntun til 

sjálfbærni markvisst inn í skólastarf. Um er að ræða eigindlega viðtalsrannsókn sem byggir 

á fyrirbærafræði og aðferðum grundaðrar kenningar. Viðtöl voru tekin við átta 

umhverfisfræðsluaðila í nærsamfélagi og tvo fulltrúa skóla. Niðurstöður sýndu að útivera í 

æsku og fyrirmyndir voru sterkir mótunarþættir umhverfisvitundar sem má ætla að sé 

viðhaldið með tengslum við náttúruna á fullorðinsárum. Útinám og áhersla á virkni nemenda 

einkenndi umhverfismennt umhverfisfræðsluaðilanna en samstarf við skóla var að mestu 

tilviljanakennt. Helstu vísbendingar um orsakir þess voru lítil þekking 

umhverfisfræðsluaðila á námskrá, vinnuálag kennara og áhugi þeirra sem koma að 

umhverfismennt, innan skóla og utan. Gildi þess að fá umhverfisfræðsluaðila í nærsamfélagi 

að umhverfismennt virðist mikið ef tilteknar forsendur eru uppfylltar, því þeir leggja til 

faglega þekkingu, áhuga og styðja við margvíslegar áherslur námskrár. Aðkoman þarf þó að 

vera betur skilgreind og góður undirbúningur þarf að eiga sér stað milli aðila svo vel takist 

til. 

Abstract 

The primary purpose of the study is to understand the role of local environmental educators 

for compulsory school children‘s environmental education (EE). Also to determine what 

experiences form environmental awareness and to ascertain how that knowledge can 

support EE. Education has been considered the best path towards sustainability, but it has 

been challenging to bring EE into classrooms. This thesis draws on qualitative research 

based on phenomenology and grounded theory. Data gathered from interviews with eight 

environmental educators and two school representatives indicates that both childhood play 

in nature and role models are strong factors leading to environmental awareness which is 

maintained with an active relationship with the natural world in later years. Outdoor 

education and an emphasis on hands-on projects are the focus of environmental educators‘ 

EE.  However, collaboration between schools and educators is inconsistent due to their 

limited knowledge regarding the school´s curriculum, teachers‘ workload and their interest 

in environmental education. Results indicate a value of bringing environmental educators 

into schools; their professional knowledge and enthusiasm support a wide range of 

curricular goals, notably student action competence. However, findings also reveal 

cooperation between stakeholders needs to be clearly defined and thorough preparation 

must take place. 





 

Formáli  

„Ef þú værir síðasta mannveran á jörðinni og þú ættir bara einn dag eftir ólifaðan, myndir 

þú gróðursetja tré eða myndir þú skilja tréð eftir til að veslast upp og deyja?“ Þetta er 

spurning sem var lögð fyrir í siðfræðitíma sem ég sat. Svörin voru á ýmsa vegu. Sumir skildu 

ekki tilganginn með þeirri trjáplöntun á meðan öðrum fannst þeir skyldugir. Ég sjálf var 

hugsi þangað til seinni spurningin kom: „Eða myndir þú skilja tréð eftir til að veslast upp og 

deyja?“ Jú, tréð skyldi niður þótt það væri mitt síðasta verk. Þessi spurning kennarans, svör 

bekkjarfélaganna við henni og mín eigin viðbrögð, varð kveikjan að þessari rannsókn. Af 

hverju leggja sumir lykkju á leið sína fyrir náttúruna en aðrir ekki? Er það uppeldið? Er það 

persónuleikinn? Er það náttúrufræðikennarinn? Eða blanda af öllu saman? 

Ýmislegt á mínum lífsferli gæti hafa ýtt undir að ég brást við af væntumþykju í miðri 

kennslustund og bjargaði trénu frá því að veslast upp og deyja. Hvaða þáttur er veigamestur 

í því sambandi er erfiðara að segja til um. Það sem ég veit þó er að náttúran var stór hluti af 

æsku minni, bæði í skóla og frítíma og upplifun mín er að hjá börnum í dag sé staðan ekki 

sú sama. Þessi rannsókn er viðleitni mín til að leita svara og leggja mitt af mörkum til að 

færa börn nær náttúrunni. 
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1 Inngangur 

Fyrir nokkrum árum sagði kennari einn frá því þegar hann fór á námskeið í Borgarfjörð og 

átti að hafa með sér stein. Þegar hann var kominn hálfa leið áttaði hann sig á því að hann 

hafði gleymt steininum. Hann stoppaði því í vegkantinum, snaraði sér út og valdi sér einn 

góðan til að taka með. Hann fór síðan á námskeiðið, nýtti steininn í það sem þurfti, keyrði 

til baka og skilaði um leið steininum á sama stað og hann tók hann. Þessi gjörningur, sem 

einhverjum þykir líkast til undarlegur, vekur upp spurningu: Hvernig kemst neyslusamfélag 

dagsins í dag á þann stað að steinum verði skilað á sömu staði og þeir eru teknir? 

Ýmsir hafa talað fyrir því að menntun sé sá þáttur sem kemur okkur þangað (Þorvaldur Örn 

Árnason, 1998; sjá einnig Varela-Candamio, Novo-Corti og García-Álvarez, 2018; Wals, 

2007). Mikið starf hefur verið unnið við að móta menntastefnur sem hafa það að markmiði 

að auka umhverfisvitund barna og hafa Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) leitt það starf á 

alþjóðavísu. Þannig var mótuð stefna í umhverfismennt á síðari hluta síðustu aldar og nú á 

fyrstu árum þessarar aldar, stefna í menntun til sjálfbærni. Lönd heimsins hafa svo sameinast 

um að innleiða stefnurnar í skólakerfi sín (Sigrún Helgadóttir, 2013; Stefán Bergmann, 2000; 

UNESCO, 1977). 

Ekki hafa öll börn tækifæri til að tengjast náttúrunni í frítíma sínum og því er mikilvægt að 

skólinn komi að því hlutverki, í þeim tilgangi að auka umhverfisvitund barna. Þar er 

vettvangur til að tengja nemendur betur við náttúru, kenna þeim vinnubrögð sem byggja á 

gagnrýnni og lausnamiðaðri hugsun þannig að þau öðlist sjálfstraust og sjái sig sem virka 

þátttakendur í samfélaginu sem geti haft áhrif. Ef þessi vinna innan skólanna tekst vel til 

ættu tengsl barna við náttúru að eflast, umhverfisvitund einnig og þá um leið vilji þeirra og 

geta til að vinna að lausnum umhverfisvandamála.  

Það er áhyggjuefni hvað varðar stöðu umhverfismenntar og menntunar til sjálfbærni á 

grunnskólastigi, bæði hérlendis og erlendis, að þó stefnur, markmið og aðgerðir SÞ í 

menntamálum fari inn í námskrár, virðast þær oft á tíðum ekki rata inn í skólastarfið sjálft 

(Auður Pálsdóttir, 2014; Huckle og Walls, 2015; Palmer, 1998). Einnig virðist áhugi barna 

á náttúrunni fara minnkandi (Menntamálastofnun, 2015). Ýmsar orsakir hafa verið viðraðar, 

eins og tímaskortur og lítil áhersla á þemavinnu í skólastarfi almennt, sem gerir 

þverfaglegum námsgreinum erfiðara fyrir (Katrín Sigurbjörg Sveinsdóttir, 2014). Eins 

virðist áhugi kennara á viðfangsefninu hafa áhrif (Stefán Gíslason, 2009) og ennfremur hefur 

komið fram að kennarar telja sig ekki hafa bakland eða þekkingu til að innleiða áherslur 

menntunar til sjálfbærni inn í kennslu sína (Auður Pálsdóttir, 2014). 

Í Tbilisi yfirlýsingunni frá 1977, sem var afrakstur fyrstu alþjóðlegu ráðstefnunnar um 

umhverfismennt, er fjallað um mikilvægi þess að sérfræðingar á sviði náttúru og 

umhverfismála komi að umhverfismennt barna og hjálpi þannig til við að byggja upp 

faglegan grunn við mótun umhverfisvitundar (UNESCO, 1977). Hérlendis er fræðsla oft 

hluti af lögbundnu starfi sérfræðinga hjá stofnunum í samfélaginu og felst þá aðallega í 

sérstökum viðburðum eins og strandhreinsunum, náttúrutengdum sumarnámskeiðum eða 

barnastundum í gestastofum þjóðgarðanna, svo eitthvað sé nefnt. Sú fræðsla er góð og gild 

í sjálfu sér, en er oft árstíðabundin og nær einungis til fárra barna, þ.e. barnanna sem eiga 
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áhugasama foreldra um viðfangsefnið, eða þeirra barna sem ekki sinna öðru yfir 

sumartímann, eins og t.d. íþróttum, ferðalögum eða sínu eigin sumarstarfi eftir að komið er 

á unglingsárin. Í þessari ritgerð eru í forgrunni sérfræðingar og áhugafólk um náttúru og 

umhverfismál, sem koma að fræðslu grunnskólabarna, hér eftir nefndir 

umhverfisfræðsluaðilar. Auðvelt er að sjá fyrir sér þau tækifæri og þá kosti sem falist gætu 

í samstarfi skóla við slíka aðila, en vísbendingar eru um að samstarf skóla og nærsamfélags 

sé lítið hér á landi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Er þessi ritgerð liður í því að skilja hvað 

veldur og að varpa ljósi á mögulegar leiðir til að bæta umhverfismennt og efla samstarf við 

samfélag. 

 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita skilnings á upplifun umhverfisfræðsluaðila á 

samstarfi þeirra við grunnskóla um umhverfismennt og hvaða gildi aðkoma þeirra hefur í 

því samstarfi.  

Þær rannsóknarspurningar sem liggja til grundvallar eru:  

• Hvers konar reynsla liggur að baki umhverfisvitund umhverfisfræðsluaðila? 

• Hverjar eru áherslur umhverfisfræðsluaðila í umhverfismennt barna?  

• Hvernig mætti styrkja samstarf nærsamfélags og skóla um umhverfismennt? 
 

Til að leita svara við þessum spurningum var gerð eigindleg viðtalsrannsókn, með 

fyrirbærafræðilegri nálgun og aðferðum grundaðrar kenningar, þar sem rætt var við átta 

einstaklinga sem komið hafa að umhverfisfræðslu barna og eru ýmist sérfræðingar eða 

áhugafólk um náttúru og umhverfismál. 

 Bakgrunnur rannsóknar 

Í nútímasamfélagi togast á ýmsar tilfinningar þegar kemur að umhverfismálum. Í aðra 

röndina eru spennandi tímar framundan. Tæknin færir eitthvað nýtt fram á hverjum degi. 

Netið hefur skapað vettvang fyrir nýjar raddir og opnast hafa möguleikar sem fólk dreymdi 

ekki um fyrir 100 árum. Um leið stendur mannkynið frammi fyrir stórum áskorunum, þar á 

meðal hraðri fólksfjölgun. Árið 1800 voru íbúar heimsins 1 milljarður, en á þeim tímapunkti 

hafði það tekið alla mannkynssöguna að ná þeim fjölda. Aðeins 130 árum síðar, árið 1930, 

voru íbúar heimsins orðnir tvöfalt fleiri. Á tæpum 90 árum fjölgaði mannkyninu svo um 5,6 

milljarða og er fjöldi íbúa jarðar í dag um 7,6 milljarðar (Worldometers, e.d.). 

Vegna þessarar hröðu fjölgunar og aukinnar neyslu, sem fylgir fleira fólki, hefur gengið hratt 

á auðlindir heimsins. Vatnsskortur er víða orðinn vandamál en í dag hafa 850 milljónir 

manna ekki aðgang að fersku, hreinu drykkjarvatni (Botkin og Keller, 2009; Worldometers, 

e.d.). Líffræðilegur fjölbreytileiki hefur að sama skapi minnkað töluvert síðustu áratugi og 

því er haldið fram að jörðin sé að stíga inn í sitt 6. útrýmingarskeið, það fyrsta af manna 

völdum (Cafaro, 2015). Auk þess er talið að miðað við núverandi neyslu, verði 

málmauðlindir jarðar flestar uppurnar á þessari öld, sumar hverjar eftir örfáa áratugi 
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(Sverdrup og Ragnarsdottir, 2016). Má því segja að það verði í mörg horn að líta á næstu 

árum ef sjálfbær nýting auðlinda á að verða að veruleika. 

Ýmsir þættir í lífsmynstri nútímafólks ýta undir þessa þróun og er borgvæðing einn af þeim. 

Þótt heimildir séu til staðar um borgir þúsundir ára aftur í tímann var hlutfall íbúa í borg og 

sveit að mestu óbreytt þangað til í iðnbyltingunni um miðja 18. öld. Eftir það má segja að 

borgvæðingin hafi byrjað af krafti (Pacione, 2009). Í dag býr yfir helmingur íbúa jarðar í 

borg og á Vesturlöndum er það hlutfall mun hærra, eða 82% í Norður-Ameríku og 74% í 

Evrópu (United Nations, 2018a). Borgir hafa bæði bein og óbein áhrif á umhverfið. Beinu 

áhrifin eru breytingar á landnotkun þar sem ræktað eða ósnert land er tekið undir byggð. 

Óbeinu áhrifin eru þau að borgarumhverfi kallar á aukin efnahagsleg umsvif sem ýta undir 

meiri notkun á náttúruauðlindum. Útblástur gróðurhúsalofttegunda eykst sem og neysla sem 

verður að meiri úrgangi sem þarf að farga. Erfitt er að stíga til baka þegar búið er að skapa 

sér ákveðin viðmið um lífsgæði eins og þekkjast í hinum vestræna heimi. Enn erfiðara er að 

finna viðunandi lausnir þegar yfir 10% íbúa jarðar búa ennþá við sára fátækt (Botkin og 

Keller, 2009; World Bank, 2018).  

Annað sem borgvæðing hefur í för með sér er að tengslin milli manns og náttúru dofna. Bæði 

í þeim skilningi að fólk hefur náttúruna ekki lengur í sjónmáli og dvelur að mestu, margir að 

öllu leyti, í manngerðu umhverfi. Einnig hættir fólk að skynja náttúruna sem kerfi sem þarf 

að hugsa vel um til að líf haldi áfram að þrífast á jörðinni. Þannig eykst fjarlægðin á milli 

uppruna vöru og neytenda og gjá myndast á milli hins náttúrulega umhverfis og fólksins. 

Náttúran hættir að hafa eins mikið vægi í huga fólks og verður sjálfstæð og oft fjarlæg eining, 

með það eina hlutverk að auðga líf mannsins (Castree, 2003; Vining, Merrick og Price, 

2008). 

Börn, sérstaklega í hinum vestræna heimi, hafa aldrei verið í eins litlum tengslum við 

náttúruna og í dag (Louv, 2010), en þau eru hópurinn sem þarf að takast á við þessar 

áskoranir sem ræddar hafa verið hér á undan. Þessi þróun er áhyggjuefni, því ýmislegt bendir 

til að ef börn eru í góðum tengslum við náttúruna séu meiri líkur á því að umhverfisvitund 

þeirra verði sterkari á fullorðinsárum og að þau beri hag náttúrunnar fyrir brjósti (Chawla, 

1999; Vadala, Bixler og James, 2007). 

Borgvæðing er þó ekki það eina sem hefur áhrif á tengsl barna við náttúru. Svo virðist sem 

foreldrar séu mun uppteknari í dag en áður. Foreldrar vinna nú flestir utan heimilis og ekki 

gefst tími eða tækifæri til að kynna barnið fyrir náttúrunni, eða það er ekki áhugi fyrir því 

hjá foreldri. Hið náttúrulega umhverfi er auk þess ekki talið eins öruggt og það var, svo 

foreldrar vilja halda börnum innan seilingar og hleypa þeim ekki út til að kanna náttúruna 

upp á eigin spýtur (Louv, 2010). Leikvellir eru meira að segja orðnir það staðlaðir að lítið 

svigrúm er fyrir börnin að uppgötva náttúruna í gegnum skapandi leik. Tækniþróun er þó 

líklega það sem mest áhrif hefur haft á tengsl barna við náttúru, að minnsta kosti í þeim 

vestræna heimi sem við búum í. Sjónvarp, tölvur og símar bjóða upp á ógrynni afþreyingar 

fyrir börn svo hvatinn til að fara út að leika sér er í mörgum tilfellum ekki lengur til staðar 

(Louv, 2010).  

Ekki fundust neinar rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi um samstarf 

umhverfisfræðsluaðila og skóla og gildi þess samstarfs fyrir umhverfismennt. Gildi þeirrar 

rannsóknar sem hér er lögð fram felst í því að skoða þessa hlið á teningnum og varpa ljósi á 

leiðir sem gætu skilað árangri í að efla samstarf þessa hóps við skóla sem skilar sér svo í 

sterkari umhverfisvitund barna. Niðurstöður veita innsýn í sjónarmið 
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umhverfisfræðsluaðilanna, hvernig þeir geti nálgast skóla og kennara og hverjir séu 

mikilvægir meginþræðir í samstarfsfleti þeirra á milli.  

 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Að loknum þessum inngangi er fjallað um samband manns og 

náttúru, stöðu mannsins í náttúrunni og hvernig náttúrusýn mannsins hefur þróast í gegnum 

tíðina. Einnig er fjallað um áhrif náttúrunnar á fólk og hverju þau áhrif skila til 

umhverfisvitundar. Í þriðja kafla er fjallað um umhverfismennt, þá helst námsleiðir sem 

styðja við umhverfismennt og hvernig menntun til sjálfbærni hefur styrkt markmið 

umhverfismenntar, sérstaklega með áherslu á getu til aðgerða. Í fjórða kafla er farið yfir þá 

aðferðafræði sem beitt var í rannsókninni, en það voru aðferðir sem byggja á fyrirbærafræði 

og nálgun grundaðrar kenningar. Framkvæmd rannsóknarinnar er lýst, auk þess sem 

þátttakendur rannsóknarinnar eru kynntir til leiks. Í lok kaflans verður velt vöngum yfir 

siðferðislegum álitamálum og þeim áskorunum sem við var að etja í rannsókninni. Í fimmta 

kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum sem fram komu í viðtölunum og skiptist kaflinn 

í þrjá hluta. Í þeim fyrsta er rýnt í umhverfisvitund umhverfisfræðsluaðilanna. Í öðrum hluta 

er ljósi varpað á áherslur þeirra í umhverfismennt, þar sem sjónum er meðal annars beint að 

samstarfi þeirra við grunnskólana. Í þriðja hluta kaflans er til samanburðar birt sjónarhorn 

tveggja starfsmanna grunnskóla á Austurlandi á umhverfismennt og samstarf við 

nærsamfélagið. Í umræðum dreg ég saman niðurstöður og dreg ályktanir út frá þeim hvað 

varðar mótandi þætti umhverfismenntar, gildi samstarfs milli umhverfisfræðsluaðila og 

skóla fyrir umhverfismennt og hvað þarf að gera til að styrkja það samstarf. Í lokaorðum 

verða megin ályktanir rannsóknar dregnar saman sem og þau tækifæri sem rannsóknin hefur 

varpað ljósi á.  
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2 Samband manns og náttúru 

Af hverju hafa sumir sterka umhverfisvitund en aðrir ekki? Í þessum kafla verður leitað svara 

með því að skoða samband manns og náttúru þar sem leiddar verða saman hugmyndir og 

kenningar úr umhverfissiðfræði, umhverfissálfræði og landfræði. Sjónum verður sérstaklega 

beint að þremur þáttum til að skilja mótun umhverfisvitundar: Í fyrsta lagi er staða mannsins 

gagnvart náttúrunni skoðuð í siðferðislegu samhengi. Í öðru lagi verður litið til líðanar 

mannsins í náttúrunni og þá einkum á sálfræðilega endurheimt sem er endurheimt á 

líkamlegri, andlegri og félagslegri getu sem gengið hefur verið á í amstri hversdagsins. Að 

síðustu verður sérstaklega litið til barna; á tengsl þeirra við náttúruna og hvaða áhrif rík 

tengsl við náttúru í æsku geti haft á afstöðu gagnvart náttúrunni á fullorðinsárum. Fyrst 

verður þó farið yfir hvað felst í hugtakinu umhverfisvitund. 

 Skilgreining á umhverfisvitund 

Til að útskýra orðið umhverfisvitund er nauðsynlegt að skoða nánar orðið umhverfi. Merking 

umhverfis hefur ýmsar hliðar og stýrist oft af því hvað er til umræðu hverju sinni. 

Starfsumhverfi getur þannig vísað bæði til innviða vinnustaðar en einnig til þess anda sem 

ríkir á vinnustaðnum. Skólaumhverfi getur þýtt nærumhverfið kringum skólann en getur 

einnig átt við þær venjur og hefðir sem tíðkast innan skólaveggjanna. Þegar flett er upp á 

orðinu umhverfi í íslenskri orðabók er meðal annars talað um grennd, nágrenni, landslag í 

nágrenni einhvers og kringum eitthvað, kringumstæður og aðstæður manns (Árni 

Böðvarsson, 1993). Páll Skúlason (1998) fjallar um umhverfi sem „afurð af því 

sköpunarstarfi manna sem fer fram þegar þeir leitast við að breyta náttúrulegum aðstæðum 

og laga þær eftir þörfum sínum og óskum,“ (bls. 35) þ.e. afurðin sem verður til við 

umhverfingu náttúrunnar. Í þessari rannsókn er til umfjöllunar það umhverfi sem vísar til 

samspils manns og náttúru og er skilgreining umhverfisvitundar sótt til Þorvarðar Árnasonar 

(2004, bls. 5), en Þorvarður notar orðið sem „heildarheiti yfir (lífs)gildi, þekkingu, viðhorf 

og atferli sem varða umhverfismál, í tilteknu samfélagi.“ Sú skilgreining varð fyrir valinu 

því hún beinir sjónum ekki eingöngu að vitundinni heldur einnig því atferli sem breytist með 

aukinni umhverfisvitund.  

 Afstaða mannsins gagnvart náttúrunni 

Afstöðu mannsins til náttúrunnar má skipta í tvær fylkingar; mannhverfa og náttúruhverfa 

afstöðu. Í hinum vestræna, iðnvædda heimi hefur staða mannsins í lífheiminum síðustu 

árhundruð einkennst af því sem kallast mannhverf afstaða. Það má segja að með þeirri 

afstöðu sé veröldin skilgreind sem pýramídi þar sem maðurinn situr efstur á toppinum með 

allt lífkerfið fyrir neðan sig, vegna þess að hann hefur skapað sér þann sess í gegnum 

þróunarsöguna með yfirburðum sínum (Haenn og Wilk, 2006; Merchant, 1980; Þorvarður 

Árnason, 2002). 
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Mannhverf afstaða skiptist hugmyndafræðilega í tvennt; í sterka og veika afstöðu. Þrátt fyrir 

það er grunnur afstöðunnar sá sami; þarfir og hagsmunir manna eru hafðir að leiðarljósi. Það 

að aðhyllast sterka mannhverfa afstöðu þýðir að horfa á manninn sem ráðandi afl í náttúrunni 

þar sem er eðlilegt og í raun nauðsynlegt fyrir þróun tegundarinnar að nýttar séu til fullnustu 

þær auðlindir og sú þjónusta sem náttúran býður upp á. Þessi afstaða var sérstaklega áberandi 

eftir iðnbyltinguna upp úr miðri 18. öld þegar geta okkar til að nýta náttúruauðlindir 

margfaldaðist. Með þessari sterku mannhverfu sýn var horft á mann og náttúru sem tvær 

aðskildar einingar sem lutu ólíkum lögmálum (Haenn og Wilk, 2006; Merchant, 1980; 

Þorvarður Árnason, 2002). 

Þegar umhverfisáhrif auðlindanýtingar fóru að verða áberandi upp úr miðri 19. öld, fóru 

mannhverfu viðhorfin að veikjast. Var farið að velta upp siðferðislegum spurningum um rétt 

og skyldur fólks gagnvart náttúrunni. Samband manns og náttúru fékk nýjan flöt, þar sem 

virðing fyrir náttúrunni var höfð að leiðarljósi og komu ýmsir fræðimenn, rithöfundar og 

heimspekingar með tillögur að nýrri lífssýn sem fólk þyrfti að tileinka sér til að lifa í sátt við 

náttúruna (Næss, Drengson og Devall, 2008). Oft er minnst á Henry David Thoreau sem 

brautryðjanda á því sviði, en hann leit á náttúruna sem lífræna heild þar sem allt hefði 

innbyrðis samhengi (Thoreau, 1854/2017). Þannig þyrfti að bera virðingu fyrir öllu því sem 

lifði. Hugmyndir Thoreau fengu þó ekki almennan hljómgrunn og má segja að hann hafi 

verið töluvert á undan sinni samtíð. Það var ekki fyrr en rúmum hundrað árum síðar að 

hugmyndir um siðferðislegar skyldur mannsins gagnvart náttúrunni fóru raunverulega að 

festa sig í heimi fræðanna og fræðigreinin umhverfissiðfræði varð til (Furtak, 2017).  

Umhverfissiðfræðin tók á þeirri spurningu hvort maðurinn hefði rétt til að nýta jörðina og 

koma fram við allt sem á henni er eins og honum sýndist. Með umhverfissiðfræðinni veiktist 

sú sterk-mannhverfa afstaða sem hafði verið ríkjandi og áherslan færðist af þeim rétti 

mannsins að nýta yfirburði sína í að huga að rétti komandi kynslóða og tækifærum þeirra 

þegar kemur að lífsgæðum og nýtingu náttúruauðlinda. Þessar hugmyndir kristallast í 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar (Næss o.fl., 2008).  

Stokkhólmsráðstefnan árið 1972 markaði upphafið að umræðu um sjálfbæra þróun, en hún 

var fyrsta stóra alþjóðlega ráðstefnan um umhverfismál og komu þar að fulltrúar 114 þjóða 

sem unnu saman að sameiginlegri yfirlýsingu um aðgerðir í umhverfismálum. Í undirbúningi 

ráðstefnunnar kom í ljós að þau málefni sem hvatamenn hennar héldu að yrðu efst á blaði, 

eins og verndun ósnortinnar náttúru, aðgerðir gegn mengun og verndun lífvera, viku fyrir 

umhverfisvandamálum landa sunnan miðbaugs þar sem áhersla var á orsakir 

nýlendukúgunar, arðrán, hungur og fátækt. Það var þá sem hugtakið umhverfismál fékk 

víðara inntak og að taka þyrfti tillit til efnahags- og félagslegra aðstæðna ólíkra landa 

(Hjörleifur Guttormsson, 1974).  

Í framhaldi ráðstefnunnar var gerð krafa á einstaklinga, fyrirtæki og opinberar stofnanir um 

að hafa að leiðarljósi þá sýn að jörðinni þyrfti að skila til komandi kynslóða í góðu ástandi 

og var sú sýn svo formlega skjalfest árið 1987 í riti SÞ: Sameiginleg framtíð okkar (e. Our 

common future) og fékk nafnið Sjálfbær þróun (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Aðgerðir voru svo mótaðar á heimsráðstefnu SÞ í Rio de Janero árið 

1992. Þar var Rio yfirlýsingin undirrituð og Dagskrá 21 sem var framkvæmdaáætlun sem 

náði til allra þátta umhverfis- og þróunarmála (Umhverfisráðuneytið, 1992; United Nations, 

1992).  
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Sjálfbær þróun hefur verið skilgreind sem þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að 

draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum 

(Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 9). Horfa verður til þriggja stoða í þessu samhengi; 

efnahags, samfélags og umhverfis og miðar þróunin að því að hámarka félagslega og 

efnahagslega velsæld án þess að skaða umhverfið. Því þarf að endurvinna, nýta auðlindirnar 

betur, þróa umhverfisvænni orkuvalkosti og alltaf hafa í huga að nýta allt hráefni eins og 

best verður á kosið. Eins þarf á einhvern hátt að bæta fyrir þann skaða sem þegar er skeður 

(World Commission on Environment and Development, 1987). 

Einhugur ríkir þó ekki um gildi þeirrar stefnu og telja ýmsir fræðimenn að þegar kemur að 

verndun náttúrunnar muni siðferðislegar áherslur ekki skila þeim árangri sem nauðsynlegur 

er til að tryggja sjálfbærni. Nú þegar hafi myndast gjá milli manns og náttúru vegna þátta 

eins og borg- og tæknivæðingar og þá gjá sé erfitt að brúa á meðan mannhverf viðhorf eru 

ríkjandi. Þannig þurfi að breyta viðhorfum og gera eigin gildi náttúrunnar hærra undir höfði, 

í stað þess að horfa eingöngu á gildi náttúrunnar út frá þörfum mannsins. Þegar búið er að 

temja sér þann hugsunarhátt er líklegra að maðurinn muni leggja lykkju á leið sína fyrir 

náttúruna (Páll Skúlason, 1998; sjá einnig Devall og Sessions, 1985; Drengson, e.d.; Næss 

o.fl., 2008). 

Þetta kallast náttúruhverf viðhorf. Þau lúta að gildi náttúrunnar sjálfrar, þ.e. að náttúran sjálf 

eða það sem í henni býr, sé sjálfstæð uppspretta verðmæta, óháð hagsmunum eða gildum 

mannsins. Náttúruhverf viðhorf flokkast svo niður í ýmsa undirflokka eins og lífhverf og 

visthverf, allt eftir sjónarhorni (Þorvarður Árnason, 2002). Djúpsæ visthyggja (e. deep 

ecology) er kenning af meiði náttúruhverfra viðhorfa. Djúpsæ visthyggja felur í sér þá sýn 

að mannkynið sé jafn mikilvægur hluti af náttúrunni og allt annað í lífkerfinu, hvorki hærra 

sett né lægra. Allt í lífkerfinu hafi sama gildi og hafi rétt á því að vera metið út frá sínum 

eigin hagsmunum hvort sem það eru menn, dýr, plöntur eða jafnvel árnar, landslagið og 

félagslegu kerfin (Devall og Sessions, 1985; Drengson, e.d.; Næss o.fl., 2008). Um leið er 

hugmyndafræðin að baki sjálfbærri þróun gagnrýnd fyrir skammsýni og nytjahyggju og bent 

á að endurvinnsla muni aldrei verða lausn nema til skamms tíma í því umhverfi sem við 

búum við í dag. Nauðsynlegt sé að endurskipuleggja allt kerfið og byggja það upp á 

gjörbreyttum gildum og hugmyndafræði. Endurmeta þurfi hvað skilgreint sé sem verðmæti 

og finna raunverulega forskrift að því hvernig samfélag eigi að vera til að viðhalda 

náttúrulegum vistkerfum. Það sé ekki hægt nema með breyttri heimsmynd og breyttu 

viðhorfi til sambands manns og náttúru þar sem horfa verður á jörðina og allt sem á henni 

býr sem eina heild (Næss, o.fl., 2008).  

Heildarhugsun hefur einnig komið fram í umræðu um mótun umhyggju gagnvart náttúrunni. 

Sagt er að umhyggja sé tvenns konar (Martin, 2007). Annars vegar er það eðlislæg umhyggja 

eins og á sér stað milli foreldra og barna, en foreldrar bera yfirleitt sterka verndartilfinningu 

gagnvart börnum sínum og liggur þar að baki eðlislæg hvöt. Hins vegar er siðferðisleg 

umhyggja. Í þennan flokk fellur náttúran og í raun allt í lífi fólks sem tengist því ekki 

jafnsterkum böndum og fjölskyldan. Í því tilfelli byggir umhyggjan á vali en ekki eðlislægri 

þörf. Ólíkt eðlislægri umhyggju, er ekki sjálfgefið að alltaf sé brugðist við af umhyggju fyrir 

einhverju viðfangsefni þegar siðferðisleg umhyggja er annars vegar. Ef einhver ókunnugur 

er til að mynda í vanda staddur, grípur eðlishvötin ekki inn í heldur skapast valkostir, þar 

sem kostir og gallar eru vegnir og metnir áður en ákvörðun um að hjálpa er tekin. Hvernig 

kostir og gallar eru metnir stýrist svo af siðferðislegu gildismati þar sem eigin hagsmunir, 

tími, öryggi og mögulegur gróði hafa áhrif á ákvörðun um hvernig brugðist er við. Á meðan 

sumir yppa öxlum, gætu aðrir sem byggja líf sitt á gildum eins og hjálpsemi, umhyggju og 
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öðrum sambærilegum gildum, stokkið til og aðstoðað. Svo eru þeir sem snúa frá og vona að 

einhverjir aðrir komi til hjálpar (Martin, 2007). Vísbendingar eru um að umhyggjan gagnvart 

náttúrunni stjórnist af því hvort fólk upplifir sig sem hluta af náttúrunni eða ekki, þ.e. fólk 

sem horfir á sig og náttúruna sem eina heild, er líklegra til að bera hag hennar fyrir brjósti 

og sýna það í verki (Schultz, Shriver, Tabanico og Khazian, 2004). 

Hugmyndir djúpsærrar visthyggju hafa verið töluvert gagnrýndar. Þar ber hæst sú gagnrýni 

að um sé að ræða of huglæga nálgun til að vernda náttúruna fyrir ágangi mannanna. Einnig 

að hún sé of róttæk til að fólk í dag tengi við hana, þar sem fjarlægð manns og náttúru er 

orðin svo mikil í hinum vestræna heimi (Loughland, Reid, Walker og Petocz, 2003). 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á yfir 2000 áströlskum börnum á grunnskólaaldri á því 

hvað náttúran væri í þeirra huga, sýndu að stór meirihluti barnanna sá ekki sjálfan sig sem 

hluta af náttúrunni. Náttúran var staður þar sem voru dýr og plöntur en ekki þau sjálf. 

Einungis 1/8 barnanna sáu náttúruna sem eitthvað sem styddi við líf þeirra og þau þyrftu því 

að styðja hana á móti. 

Nú eru rúm þrjátíu ár síðan farið var að vinna eftir stefnu sjálfbærrar þróunar. Þessi misserin 

er unnið að sautján sjálfbærnimarkmiðum fyrir árið 2030 en ljóst er að langt er í land á 

mörgum sviðum til að þau markmið náist (sbr. United Nations, 2018b). Sjálfbær þróun 

byggir á siðferðislegri afstöðu þar sem núverandi kynslóð þarf að taka tillit til komandi 

kynslóða. Þá er hægt að velta fyrir sér: Eru komandi kynslóðir of fjarlægar til að núverandi 

kynslóð tileinki sér umhverfisvænni hegðun þeim í hag? Ýmislegt bendir til að svo sé og að 

horfa þurfi á viðfangsefnið úr fleiri áttum. Umhverfissálfræðin hefur rannsakað samband 

manns og náttúru og meðal annars beint sjónum að líðan fólks í náttúrunni og mögulegri 

tengingu vellíðunar við umhverfisvæna hegðun og verður fjallað um það í kaflanum hér á 

eftir.  

 Líðan fólks í náttúrunni  

Áhrif náttúrunnar á líðan fólks er nýlegt sjónarhorn sem fram hefur komið í umræðu um 

sjálfbærni og hefur meðal annars verið viðfangsefni umhverfissálfræði. Umhverfissálfræði 

er sú grein innan sálfræði sem athugar m.a. samspil fólks og náttúru, hvort sem átt er við 

áhrif náttúrunnar á upplifun, hegðun og vellíðan eða áhrif fólks á náttúruna. Með 

rannsóknum á þessu sviði er hægt að fá vísbendingar um hvaða þættir það eru sem stýra 

hegðun fólks gagnvart umhverfinu og finna leiðir sem hvetja til umhverfisvænni hegðunar 

(Steg, van den Berg og de Groot, 2013). 

Ýmis sjónarhorn eru á hvað það er sem lætur fólki líða vel í náttúrunni. Hugmyndir um 

lífssækni (e. Biophilia) gefa til kynna að fólk sé ekki eins fjarlægt náttúrunni og margir telja, 

því í hverjum manni sé innbyggð þörf til að tengjast henni. Sú þörf sé tilkomin vegna þeirrar 

staðreyndar að í gegnum alla sína þróunarsögu hefur maðurinn verið í nánu sambandi við 

náttúruna, enda tenging við hana manninum nauðsynleg til að komast af, ná í fæðu, hafa 

skjól og forðast hættur. Með stóraukinni borgmenningu hafa þessi sterku tengsl tekið að 

dofna og fólk hefur fjarlægst upprunann, en tengingin sé enn til staðar og endurspeglist í 

þeirri vellíðan sem náttúran veitir fólki (Wilson, 1984, sjá einnig Capaldi, Dopko og 

Zelenski, 2014; Kahn, 1997). 
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Annað sjónarhorn er við hvaða aðstæður vellíðanin skapast. Rannsókn var gerð á því af 

hverju fólk kæmi endurnært heim úr oft krefjandi ferðum um náttúruna, hvaða tilfinningar 

kæmu upp á yfirborðið og í hvaða kringumstæðum þær tilfinningar mynduðust (Gunnþóra 

Ólafsdóttir, 2008). Niðurstöður sýndu að það var aðallega í fjórum mismunandi aðstæðum 

sem þátttakendur upplifðu sterkustu tilfinningarnar: Í fyrsta lagi var það sigur; þegar fólk 

sigraðist á hindrunum eða erfiðleikum eins og hræðslu, sársauka, áhyggjum eða vonbrigðum 

komu upp á yfirborðið mjög jákvæðar tilfinningar. Í öðru lagi var það þegar fólk upplifði 

ægifegurð. Það átti sér stað þegar náttúran sýndi kraft sinn og vakti upp óttablandna virðingu 

eða óttablandna hrifningu. Flæði voru þriðju aðstæðurnar en það voru aðstæður þegar 

þátttakendur slepptu fram af sér beislinu, losuðu hömlur og færðu athyglina alfarið yfir á 

náttúruna. Í fjórða lagi voru það aðstæður sem vöktu upp undur eða aðdáun sem veitti fólki 

mikla gleði, styrk og það fann fyrir djúpum friði. Þessi tilfinning skapaðist þegar fólk gaf af 

sér á einlægan hátt og ætlaðist ekki til þess að fá neitt til baka, til dæmis þegar mjög fallegt 

landslag kom af stað tilfinningaróti (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008).  

Jákvæð áhrif náttúrunnar á fólk koma einnig skýrt fram í rannsóknum á sálfræðilegri 

endurheimt (e. psychological restoration ) sem er ört vaxandi viðfangsefni innan 

umhverfissálfræðinnar. Sálfræðileg endurheimt hefur verið skilgreind sem: „Endurnýjun 

líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar getu sem minnkað hefur vegna fyrirhafnar eða 

áreynslu við að mæta yfirstandandi og viðvarandi kröfum“ (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob 

Líndal, 2010, bls. 98). Líf nútímafólks einkennist að jafnaði að miklu áreiti. Rúmur 

helmingur mannkyns býr í borgarumhverfi (United Nations, 2018a) þar sem víða er mengun, 

umferð, hávaði og skortur á tengingu við náttúruna auk þess sem tímapressa, krafa um að 

sýna árangur á ýmsum sviðum og þar fram eftir götunum er hluti af daglegu lífi. Slíkt skapar 

þörf fyrir sálfræðilega endurheimt sem sýnt hefur verið að skipti miklu máli þegar kemur að 

því að viðhalda vellíðan og góðri heilsu (Hartig, 2007).  

Þegar kemur að því að skýra ferli sálfræðilegrar endurheimtar er aðallega stuðst við tvær 

kenningar: Streitulosunarkenningin (e. Stress Reduction Theory (SRT)) og kenningin um 

endurheimta athygli (Attention Restoration Theory (ART)). SRT beinir sjónum sínum að 

því hvaða áhrif umhverfi, bæði náttúrulegt og manngert, hefur á líðan einstaklingsins. SRT 

gengur út frá því að fyrstu viðbrögð við umhverfinu séu meðfædd og dragi fram ákveðna 

tilfinningu án þess að nokkur hugræn úrvinnsla komi þar að. Ef fyrsta tilfinning er jákvæð, 

er það vegna þess að umhverfið býr yfir eiginleikum sem draga fram þá tilfinningu og geta 

þeir eiginleikar verið t.d. gróður, samhverf form og áferð yfirborðs, jafnframt því sem 

umhverfið er skynjað öruggt. Ferli endurheimtar hefst strax við þessa fyrstu jákvæðu 

tilfinningu því á þessu augnabliki fara líkamlegir ferlar í gang sem róa taugarnar innra með 

fólki. Ef umhverfið er nægjanlega áhugavert fara hugrænir ferlar einnig af stað sem ýta þá 

enn frekar undir ferli endurheimtar. Ef fyrsta tilfinning fyrir umhverfinu er hins vegar 

neikvæð kallar það á forðun og aðrir líkamlegir ferlar fara af stað sem ýta undir stress (Joyce 

og van den Berg, 2013).  

Ólíkt SRT sem er tilfinningaleg nálgun, er ART hugræn nálgun. Samkvæmt ART er athygli 

fólks tvenns konar. Annars vegar ósjálfráð athygli og hins vegar beind athygli. Ósjálfráð 

athygli er til staðar þegar athyglin reikar um það sem fyrir ber án áreynslu, til að mynda 

þegar eitthvað vekur áhuga í umhverfinu. Segja má að þessi athygli sé áberandi þegar verið 

er að „njóta.“ Beind athygli er til staðar þegar fólks sinnir daglegum verkefnum t.d. í vinnu 

og heimilislífi, í mannlegum samskiptum og er samkvæmt kenningunni forsenda þess að 

fólk þrífist í nútímasamfélagi. Til að viðhalda beindri athygli þarf að vinna stöðugt í því að 

útiloka annað áreiti úr umhverfinu. Það er krefjandi verkefni og eftir ákveðinn tíma fer að 
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bera á athyglisþreytu (e. attentional fatigue). Það getur svo leitt af sér minni hæfni til að 

takast á við daglegt líf og þær kröfur sem umhverfið gerir til fólks (Kaplan og Kaplan, 1989; 

Kaplan, 1995; Steg o.fl., 2013). 

Samkvæmt kenningunni er hægt að draga úr athyglisþreytu ef dvalið er í umhverfi sem 

einkennist af fjórum endurheimtandi eiginleikum; fjarveru (e. being away), hrifningu (e. 

fascination), umfangi (e. extent) og samþýðanleika (e. compatibility). Fjarvera er eiginleiki 

sem birtist sem tilfinning fyrir fjarlægð frá daglegu amstri sem krefst beindrar athygli. Þegar 

eitthvað áhugavert í umhverfinu fangar athygli er samkvæmt kenningunni talað um 

hrifningu. Ósjálfráða athyglin verður þá þeirri beindu yfirsterkari og hægt er að láta hugann 

reika. Þegar talað er um umfang er átt við tilfinningu fyrir ákveðnu samhengi eða heild í 

umhverfinu sem getur stundum birst sem partur af enn stærra huglægu samhengi. Þegar fólk 

upplifir umfang getur því liðið eins og það hafi stigið inn í nýja veröld þar sem allt kemur 

heim og saman. Samþýðanleiki er það þegar umhverfið og það sem það býður upp á, mætir 

þörfum, væntingum og löngunum einstaklingsins á hverjum tíma (Hartig, Kaiser og Strumse, 

2007; Kaplan og Kaplan, 1989; Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). 

Ýmislegt bendir til að náttúrulegt umhverfi sé betur til þess fallið að styðja við ferli 

endurheimtar en manngert umhverfi, þar sem það krefst síður beindrar athygli og gerir ekki 

eins miklar kröfur til fólks. Sýnt hefur verið fram á að fólk finnur fyrir ró, frelsi, slökun, 

hamingju og gleði í náttúrunni. Einnig skynjar það meiri tilgang með lífinu, öðlast 

lífsfyllingu, upplifir sig heilt, líður betur með sjálft sig og finnur umhyggju gagnvart 

náttúrunni (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008; Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan, 1995; Sigrún 

Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010; van den Berg, Hartig og Staats, 2007). Sýnt hefur 

verið fram á að jafnvel útsýni yfir náttúrulegt umhverfi út um glugga (Hartig, Evans, Jamner, 

Davis og Garling, 2003) eða náttúrulegt umhverfi á skjá (Ulrich o.fl., 1991) bæti líðan, hvort 

sem hún er andleg eða líkamleg. Þá er spurning, getur sú vellíðan sem náttúran veitir fólki, 

mögulega aukið umhverfisvitund þess? Vísbendingar eru um að svo sé. 

Rannsókn var gerð á hópi Norðmanna sem sýndi að fylgni var á milli þess að nýta sér 

náttúrulegt umhverfi til sálfræðilegrar endurheimtar og umhverfisvænni hegðunar. Einnig 

kom í ljós að áhyggjur af umhverfismálum jukust eftir því sem meira var sótt í náttúruna til 

endurheimtar (Hartig o.fl., 2007). Niðurstöður þýskrar rannsóknar sýndu einnig fylgni á milli 

endurheimtar í náttúrlegu umhverfi og umhverfisvænnar hegðunar. Auk þess var 

umhverfisvitund mæld og sýndu niðurstöður að eftir því sem þátttakendur sóttu meira í 

náttúrulegt umhverfi til endurheimtar jókst umhverfisvitundin (Byrka, Hartig og Kaiser, 

2010). Íslensk rannsókn sýndi ennfremur jákvæð tengsl milli virkni í gönguferðum og 

umhverfisvitundar (Bryndís Soffía Jónsdóttir, 2015). 

Hér hefur verið farið yfir ýmsa þætti sem mögulega auka umhverfisvitund fólks; hvernig 

afstöðu fólk hefur gagnvart náttúrunni, líðan fólks í náttúrunni og við hvaða aðstæður sú 

líðan á sér stað. Hvenær umhverfisvitund mótast er annar þáttur sem vert er að hafa í huga 

en í næsta kafla verður athygli einkum beint að umhverfisvitund barna. 

 Umhverfisvitund barna 

Það hefur verið vaxandi áhyggjuefni síðustu árin að börn eru í sífellt minni tengslum við 

náttúruna en rannsóknir hafa ítrekað sýnt gildi náttúrulegs umhverfis fyrir heilsu barna, 
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félagsþroska, hreyfiþroska, námsgetu og svo mætti lengi telja (Charles, 2009; Kristín 

Norðdal, 2005). Það er þó ekki bara heilsa og velferð barnsins sem þarf að hafa áhyggjur af 

þegar kemur að litlum tengslum því ýmislegt bendir til þess að náttúran sjálf komi ekki vel 

út í þeirri þróun. Vísbendingar eru um að ef börn eru í góðum tengslum við náttúruna, munu 

þau hafa sterkari umhverfisvitund á fullorðinsárum.  

Samanburðarrannsókn á hópi fólks sem annars vegar starfaði við náttúrutengd málefni og 

hins vegar ekki, sýndi að útileikir í náttúrulegu umhverfi höfðu skipað stóran sess í æsku 

beggja hópa en það var eðli leiksins sem skildi hópana að. Þannig gáfu niðurstöður til kynna 

að þau sem léku sér með náttúruna höfðu frekar myndað tengsl sem fylgdu þeim inn á 

fullorðinsárin en þau sem léku sér í náttúrunni. Sú rannsókn sýndi enn fremur að foreldrar 

voru sterkir áhrifavaldar þegar kom að því að mynda tengslin (Vadala o.fl., 2007).  

Svipaðar niðurstöður sýndi rannsókn sem gerð var á hópi fólks sem skilgreindi sig sem 

aðgerðasinna á sviði umhverfismála. Þar kom fram að hátt í 77% svarenda tengdi áhuga sinn 

á umhverfismálum annars vegar við jákvæða reynslu af náttúrunni í æsku og hins vegar við 

fyrirmynd sem kveikti áhugann og voru foreldrar þar fremstir í flokki fyrirmynda (Chawla, 

1999). Þessir tveir þættir fléttuðust vel saman þar sem útivistin var oft í fylgd með foreldri 

sem sýndi þeim náttúruna og kenndi þeim að meta gildi hennar. Tæp 40% þátttakenda 

minntust á að neikvæð upplifun af umhverfisógn hefði kveikt áhuga þeirra og svipað hlutfall 

talaði um að umhverfismenntun væri áhrifavaldur. Þá kom þátttaka í umhverfistengdum 

félagsskap, bæði í æsku og á fullorðinsárum, fram hjá rúmum helmingi þátttakenda. Í því 

stýrða umhverfi virtist umhverfisáhuginn mótast enn frekar og þar var oft tekin sú ákvörðun 

að helga sig umhverfismálum.  

Áhrif þátttöku í umhverfistengdu námskeiði kom líka fram í nýlegri rannsókn á hópi 

ungmenna á aldrinum 9-13 ára, en þá mældist umhverfisvitund barnanna sterkari eftir 

þátttöku á námskeiðinu en fyrir það. Verkefnin sem þau áttu að leysa fólust meðal annars í 

endurvinnslu og endurnýtingu sem og að fylgjast með ástandi náttúrunnar og áhrifum 

mannsins á hana með ýmsum mælingum og rannsóknum. Sú rannsókn sýndi einnig að 

tíminn skiptir máli í þessu samhengi; eftir því sem þau voru lengur á námskeiðinu jókst 

umhverfisvitundin meira (Erdogan, 2015).  

Mikilvægi þess að vera í reglulegum samskiptum við náttúruna komu fram í íslenskri 

rannsókn sem gerð var á náttúrutengslum fólks. Þar sýndu niðurstöður að við stöðug 

samskipti við hið náttúrulega umhverfi frá æsku, mynduðust tengsl sem höfðu áhrif að 

einhverju marki á gildi og viðhorf gagnvart náttúrunni, eins og umhyggju (Hugrún Harpa 

Reynisdóttir, 2016). Þó sýndi spænsk rannsókn að umhverfisvitund barna sem bjuggu í sveit 

þar sem þau voru í mjög reglulegu sambandi við náttúruna, var minni en annarra sem voru 

til rannsóknar, sem var að mati rannsakenda vegna þess að þau börn unnu líklega að 

einhverju leyti við að hjálpa foreldrum sínum í sveitinni og því mögulegt að neikvæðari 

tilfinningar tengdust náttúrunni (Collado og Corraliza, 2017). 

Eins og sýnt hefur verið fram á er margt sem bendir til að æskuárin séu mikilvægur tími 

þegar kemur að mótun umhverfisvitundar. Ýmislegt annað hefur þó áhrif og má þar til dæmis 

nefna menningarlegan bakgrunn barna (Stevenson o.fl., 2014), persónuleika (Eilam og Trop, 

2014) og kyn (Xiao og McCright, 2015). Af þessu má leiða að þegar kemur að 

umhverfisvitund verði að nálgast viðfangsefnið á heildrænan hátt. Sú heildræna sýn er 

einmitt inntakið í því sem kallast umhverfismennt og farið verður yfir í kafla þrjú. 
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3 Umhverfismennt 

Náttúrufræðsla hefur árum saman verið viðfangsefni í skólum og er markmið hennar meðal 

annars að nemandinn auki við þekkingu sína á eiginleikum einstakra lífvera, jarðmyndana 

eða annarra þátta í vistkerfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þegar leið á 20. 

öldina mótaðist önnur fræðigrein, tengd náttúrufræðslunni, sem fékk nafnið umhverfismennt 

(e. environmental education). Umfjöllunarefni þessa kafla er að mestu tengt umhverfismennt 

hér á landi en þó með einhverjum tilvísunum í erlend dæmi. Farið verður yfir stöðu og þróun 

umhverfismenntar sem og ýmsar nálganir í skólastarfi sem falla vel að markmiðum hennar 

og áherslum. 

 Skilgreiningar, þróun og staða 

Umhverfismennt er ekki bein fræðsla um náttúru og lífríki eins og er inntak 

náttúrufræðigreina, heldur beinist fræðslan að athöfnum mannsins í náttúrunni og þeim 

áhrifum sem þær hafa á auðlindir og lífríki jarðar (Þorvaldur Örn Árnason, 1998). 

Umhverfismennt er þó frekar víðfeðmt hugtak og oft hefur ekki verið lagður einn skilningur 

í hverjar megináherslur umhverfismenntar séu. Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að 

umhverfismennt sé mennt sem miði „að því að fólk gefi umhverfi sínu gaum og beri 

umhyggju fyrir því“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 177). Á öðrum stað 

er vísað til umhverfismenntar á þennan hátt: „Menntun sem stuðlar að verndun umhverfis – 

og ekki síst náttúrunnar“ (Þorvaldur Örn Árnason, 1998, bls. 43). Þá er umhverfismennt 

einnig skilgreind sem mennt sem hefur það að markmiði að „fólk öðlist umhverfisvitund, 

skynji hvaða hegðun er við hæfi í náttúru og samfélagi, sé hófstillt og sýni bæði fólki og 

umhverfi tillitsemi, virðingu og kurteisi“ (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 43). Sú skilgreining 

sem verður notuð í þessari rannsókn er sýn á umhverfismennt þar sem þekking, vitund, 

viðhorf, hæfni og þátttaka koma saman og er hún sótt til umhverfisstofnunar Bandaríkjanna 

(EPA). Þar er umhverfismennt skilgreind sem mennt sem hefur það að markmiði að:  

1. Efla þekkingu og skilning á umhverfinu og umhverfisvandamálum. 

2. Auka vitund og næmni fyrir umhverfinu og umhverfisvandamálum. 

3. Breyta viðhorfi gagnvart umhverfinu þar sem umhyggja er í fyrirrúmi og vilji til að 

bæta eða viðhalda umhverfisgæðum. 

4. Auka færni til að greina og leysa umhverfisvandamál. 

5. Taka þátt í verkefnum sem snúa að lausnum umhverfisvandamála. 

(EPA, e.d., þýð.höf.) 

Byggir framangreind skilgreining á þeim markmiðum sem sett voru fram fyrir 

umhverfismennt á Tbilisi ráðstefnunni árið 1977 (UNESCO, 1977) en sú ráðstefna lagði 

grunninn að þeirri umhverfismennt sem við þekkjum í dag.  

Það má segja að SÞ hafi rutt brautina þegar kemur að mótun umhverfismenntar á alþjóðavísu 

á seinni hluta síðustu aldar, en stefnumarkandi vinna fyrir umhverfismennt hefur verið stór 

þáttur í starfi Menningarmálastofnunar SÞ í hátt í hálfa öld (Stefán Bergmann, 2000; 
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Þorvaldur Örn Árnason, 1998). Í því samhengi er iðulega minnst á tvær ráðstefnur sem 

marka upphaf á markvissri innleiðingu umhverfismenntar inn í skólastefnur. 

Það er annars vegar ráðstefna SÞ í Belgrad sem haldin var árið 1975. Þar undirrituðu 

aðildarþjóðir yfirlýsingu þess efnis að ný nálgun í menntun væri sú leið sem fara þyrfti til að 

taka á þeim umhverfisvandamálum sem blöstu við. Var það fyrsti vísir að því að innleiða 

umhverfismennt í menntakerfi þjóða: 

Umbætur á fræðsluferlum og námskerfum eru nauðsynlegar þegar kemur að því að 

byggja upp nýja stefnu í þróun sem byggir á siðferði og nýjum efnahagslegum 

áherslum. Ríkisstjórnir og stefnumótandi aðilar geta hvatt til breytinga og nýjar 

aðferðir geta bætt ástandið í heiminum – það eru þó eingöngu skammtímalausnir nema 

ungmenni heimsins fái nýja tegund menntunar. Sú menntun krefst nýrrar hugsunar og 

skapandi samskipta milli nemenda og kennara, skóla og samfélags og milli 

menntakerfisins og samfélagsins í heild sinni. (UNESCO, 1975, þýð.höf., bls. 2)  

Hins vegar er það áður nefnd Tbilisi ráðstefnan sem var haldin að frumkvæði 

Menningarmálastofnunar SÞ í samstarfi við Umhverfisstofnun SÞ árið 1977. Viðfangsefni 

ráðstefnunnar var meðal annars þau miklu umhverfisvandamál sem þjóðir heimsins áttu við 

að etja og hvernig menntun gæti átt þátt í að leysa þau vandamál. Niðurstaða fundarins var 

að 100 þjóðir undirrituðu sáttmála þess efnis að auka vægi umhverfismenntar í skólum 

sínum. Þar sagði einnig að umhverfismennt skyldi nálgast á þverfaglegan og heildrænan hátt 

með áherslu á þekkingu á umhverfismálum, orsökum þeirra og afleiðingum en einnig hæfni 

og vilja til að beita sér fyrir umhverfinu í samstarfi við aðra (UNESCO, 1977; Þorvaldur Ö. 

Árnason, 1998).  

Sé rýnt í umhverfismennt í aðalnámskrá grunnskóla hérlendis sést að greinin hefur þar verið 

á töluverðu flakki síðan fyrst var minnst á hana í námskrá fyrir tæpum 30 árum síðan. Í 

upphafi var umhverfismennt ekki gerð að sérstakri námsgrein og var þar fylgt fordæmi 

nágrannaþjóðanna (Stefán Bergmann, 2000). Þá var hún listuð í flokknum „aðrir 

námsþættir“ og kynnt sem einn þáttur innan ákveðinna námsgreina eða hluti af þverfaglegum 

verkefnum þvert á námsgreinar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1989). Árið 1999 var 

umhverfismennt ekki lengur námsþáttur heldur um hana fjallað í sérkafla í náttúrufræðihluta 

námskrár sem átti að fléttast inn í önnur námssvið eins og náttúrufræði, lífsleikni, 

samfélagsgreinar og heimilisfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1999). Árið 2006 

voru náttúrufræði og umhverfismennt svo sett saman í eina námsgrein (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2006).  

Óskýrar áherslur umhverfismenntar komu fram í skýrslu sem tekin var saman um stöðu 

umhverfismenntar á Íslandi árið 2009 en sú skýrsla byggði á samtölum við um fimmtíu 

manns sem komu að einum eða öðrum hætti að menntun til sjálfbærni. Þar segir að 

umhverfismennt hafi verið sinnt að einhverju leyti á öllum skólastigum en leikskólar standi 

sig þar best. Umhverfismennt í grunnskólum snúist mikið til um að læra ákveðna hegðun; 

að tína rusl, flokka sorp og gróðursetja tré en ekki sé mikil áhersla á að efla hæfni nemandans 

til aðgerða og samstarf hans við samfélag (Stefán Gíslason, 2009). Eins virðist hún standa 

og falla með því hvort áhugasamur kennari taki menntina að sér eða ekki. Var staða 

umhverfismenntar, miðað við þessa tilteknu úttekt, því metin brotakennd og næsta 

tilviljanakennd í íslensku skólakerfi (Stefán Gíslason, 2009). Svipaðan hljóm mátti heyra í 

niðurstöðum rannsóknar sem var gerð árið 1998 í Bretlandi en þá hafði Umhverfismennt 

verið 10 ár í skólanámskrá þar í landi. Niðurstöður sýndu að þó skólum þætti 
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umhverfismennt vera mjög mikilvægur þáttur í námi, voru einungis 17% skóla að sinna 

umhverfismennt og einungis 2% skóla voru með einhverja stefnu um námsgreinina. 

Ástæðurnar voru helst tímaskortur vegna þess að allur tíminn fór í að sinna lögbundnum 

kröfum kennarastarfsins, skortur á námsgögnum við hæfi, skortur á hæfu starfsfólki til að 

sinna umhverfismennt og ekki nægilega mikill áhugi kennara. Þannig hafi umhverfismennt 

þessi tíu ár einungis verið sinnt af áhugasömum kennurum með ákveðnar hugsjónir þegar 

kemur að náttúrunni (Palmer, 1998).  

Breytingar urðu árið 2011 en þá kom út námskrá þar sem sjálfbærni var gerð að einum af 

sex grunnþáttum menntunar hér á landi. Umhverfismennt var gert hærra undir höfði en áður, 

sem hluta af grunnþættinum sjálfbærni, en varð einnig sýnileg í greinasviði námskrárinnar í 

kaflanum um náttúrugreinar. Í lok 4., 7. og 10. bekkjar eru sett fram hæfniviðmið í námskrá 

sem kennarar miða við í sínu námsmati og ef litið er sérstaklega til náttúrugreina eru 

hæfniviðmið sem þarf að uppfylla í lok 4. bekkjar, yfir 50 talsins. Þar á meðal eru ýmis 

hæfniviðmið sem tengjast umhverfismennt miðað við skilgreiningu þessarar rannsóknar. Í 

námskránni er þó lítið rætt beint um umhverfismennt en segir um náttúrutengdar greinar: 

Hæfni í náttúrugreinum felst í þekkingu og leikni, en einnig í viðhorfum til náttúru, 

tækni, samfélags og umhverfis. Jafnframt er nemendum gert kleift að greina eigin 

stöðu og hæfni, efla eigið læsi, siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt. Nám í 

náttúrugreinum stuðlar að því að nemendur viti hvað þeir vita og hvað þeir geta, og 

viti hvernig best er að beita vitneskju sinni, þekkingu og leikni til að hafa áhrif á 

umhverfi sitt og bæta það. Mikilvægt er að verkleg færni og félagsfærni styrkist, 

frumkvæði og ábyrgð aukist með virkri þátttöku nemenda, t.d. við val á viðfangsefnum 

og verklagi. Nemendur þurfa að átta sig annars vegar á að þekking verður ekki 

eingöngu byggð á beinum athugunum heldur líka á upplifun, ímyndunarafli og sköpun 

og hins vegar, að vísindaleg þekking er aldrei algild, endanleg eða óyggjandi. Nemandi 

þarf að fá tækifæri til að upplifa, skoða náttúruna og umhverfið og læra að veita athygli, 

afla, vinna úr og miðla upplýsingum úr heimildum og athugunum, jafnframt að treysta 

á forvitni sína, til að þetta takist. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 168) 

Menntun til sjálfbærni miðar að því að undirbúa nemendur fyrir það að verða virkir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Hvatt er til lýðræðislegra vinnubragða innan skólans, þ.e. 

að nemandi fái að taka þátt og hafa áhrif á ákvarðanatökur um nám sitt. Áhersla kennara 

hefur þannig færst frá beinni miðlun þekkingar, í þá átt að skapa vettvang fyrir nemandann 

sem eflir getu hans til að takast á við álitamál og ágreiningsefni, leita lausna með gagnrýnum 

huga og vera virkur þátttakandi í samfélagi. Þannig verður til umbreytandi nám þar sem 

nemendur öðlast færni til að breyta sér og um leið samfélaginu til betri vegar (Auður 

Pálsdóttir, 2014). 

Markmið alls náms í dag er geta nemandans til aðgerða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Hugtakið geta til aðgerða vísar annars vegar til getu/hæfni 

(e. competence) þátttakenda og hins vegar til aðgerða (e. action) sem framkvæmdar eru 

markvisst og meðvitað eftir gagnrýna umhugsun um hvert viðfangsefni (Jensen og Schnack, 

1997; Kristín Norðdal, 2009). Nemendur þurfa að skilja hvað skerðir möguleika komandi 

kynslóða til sambærilegra lífsgæða og þekkjast í dag og tileinka sér getu til aðgerða gegn 

þeirri skerðingu sem felst í því að taka á vandamálum á ábyrgan hátt og ákveða aðgerðir eftir 

að hafa rýnt í vandann. Í þeirri viðleitni þurfi að efla gagnrýna og skapandi hugsun nemenda, 

að hjálpa nemendum að kynnast sjálfum sér, styrkleikum, veikleikum, gildum og viðhorfum 

sem og að efla hæfni sína og borgaralega ábyrgð í gegnum raunveruleg verkefni sem mæta 
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raunverulegum þörfum (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; Sigrún Helgadóttir, 2013).  

Með námskránni sem kom út árið 2011 koma inn áherslur sem styðja mjög vel við markmið 

og áherslur umhverfismenntar um vitund, næmni, hæfni og þátttöku gagnvart náttúru og 

umhverfismálum. Hefur því verið slegið fram að menntun til sjálfbærni geti í sinni 

einföldustu mynd verið túlkuð sem framlenging á umhverfismennt þar sem enn meiri áhersla 

er lögð á hæfni og þátttöku nemandans (Auður Pálsdóttir, 2014; Auður Pálsdóttir og Stefán 

Bergmann, 2008). Einhverjir hnökrar virðast þó vera í innleiðingu á sjálfbærni inn í 

kennsluna sjálfa þó stefnur þess efnis séu metnaðarfullar (Auður Pálsdóttir, 2014; Huckle og 

Wals, 2015). Innlend rannsókn frá árinu 2014 sýndi að kennarar voru óvissir hvað 

nákvæmlega fælist í sjálfbærri þróun og menntun til sjálfbærni. Þá vantaði betri stuðning við 

innleiðingu á sjálfbærni inn í kennsluna og voru óöruggir varðandi hvaða leiðir væru bestar 

í þeim efnum. Sérstaklega voru þeir óöruggir með hvernig þeir ættu að auka getu til aðgerða 

hjá nemendum (Auður Pálsdóttir, 2014).  

Hér á eftir verður rætt um nokkrar nálganir í skólastarfi sem falla vel að áherslum og 

markmiðum umhverfismenntar. Fyrst verður sjónum beint að reynslunámi og þá sérstaklega 

útinámi og þátttökunámi. Þá verður sagt frá verkefninu Skólar á grænni grein sem er eitt 

stærsta umhverfismenntarverkefni landsins og að lokum fjallað um Cittaslow og hvernig sú 

hugmyndafræði gæti verið liður í að auka umhverfisvitund á heildrænan hátt.  

 Reynslunám 

Til að ná fram hjá nemanda öllu því sem umhverfismennt leggur áherslu á, er ljóst að nálgast 

þarf viðfangsefnið úr nokkrum áttum. Auk þess að miðla þekkingu um umhverfismál og 

áhrif manns á náttúru, þarf að tengja nemandann við náttúruna og búa til vettvang þar sem 

nemandi getur aukið hæfni sína og tekið þátt í verkefnum sem stuðla að lausnum 

umhverfisvandamála. Reynslunám hefur oft verið talið góð leið til að nálgast 

umhverfismenntina á heildrænan hátt. Reynslunám er skilgreint svo: 

Reynslumiðað nám er það að læra af athöfnum. Um er að ræða ferli þar sem 

einstaklingurinn byggir upp þekkingu, öðlast færni og breytir gildismati sínu vegna 

beinnar reynslu. Reynslumiðað nám á sér stað þegar einstaklingurinn tekur þátt í 

einhverju verkefni, íhugar það og metur á gagnrýninn hátt, afleiðir mikilvæga 

námsþætti með greiningunni og samþættir niðurstöðuna með breytingu á skilningi 

og/eða hegðun. (Luckner og Nadler, 1997 í Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011, bls. 77) 

Reynslunám hefur verið kennt við ameríska heimspekinginn og menntunarfræðinginn John 

Dewey. Dewey gagnrýndi þá hefðbundnu leið í skólastarfi að mata nemendur á upplýsingum 

þar sem kennarinn væri miðpunktur kennslunnar og taldi þá leið ekki vel fallna til að byggja 

upp raunverulega þekkingu. Að hans mati var þekking verklegt ferli sem byggði á reynslu 

sem varð til við raunverulega upplifun (Dewey, 1938/2000). Þannig tækju nemendur ekki 

bara á móti þekkingunni heldur væru einnig þátttakendur í að móta þekkinguna í gegnum 

reynsluna. Dewey lagði þó áherslu á að ekki mætti horfa á reynslu og menntun sem eitt. Það 

væri til jákvæð reynsla sem væri menntandi en einnig neikvæð reynsla sem stuðlaði ekki að 

eins góðri menntun. Neikvæð menntun vísaði þar ekki til neikvæðra tilfinninga sem skapast 

við reynsluna heldur til þeirra áhrifa sem reynslan hefur til langframa. Hefðbundna kennslu, 
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þar sem nemandi er eingöngu mataður af upplýsingum, taldi Dewey skerða hæfni hans til að 

hegða sér skynsamlega við nýjar aðstæður og það hefði þá neikvætt menntandi gildi.  Hann 

benti  á að kennari eða leiðbeinandi væri mikilvægur í því  ferli að skapa menntandi reynslu 

með því hlutverki sínu að skapa vettvanginn fyrir reynsluna. Kennarinn þyrfti þannig að hafa 

mikla þekkingu á viðfangsefninu, hafa áhuga á starfinu og þekkja nemendur en þeir þættir 

myndu auka líkur á jákvæðri reynslu nemandans og menntun sem skilar sér til langframa. 

Dewey benti einnig á að verkleg virkni nemandans væri ekki næg til að öðlast menntandi 

reynslu. Nemandinn þyrfti að fá tækifæri til að ígrunda, tengja við fyrri reynslu og þekkingu 

og með þeirri ígrundun væri hann farinn að hafa áhrif á sjálfan sig og samfélagið sem hann 

tilheyrir (Dewey, 1938/2000; Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Hér verður fjallað um tvær tegundir reynslunáms sem þykja góð nálgun fyrir 

umhverfismennt; útinám og þátttökunám, og stöðu námsins á Íslandi. 

3.2.1 Útinám 

Útinám er það sem liggur beinast við þegar rætt er um reynslunám. Útinám getur verið 

skilgreint sem nám sem á sér stað utan veggja skólans, bæði utan dyra eða innan annarra 

veggja úti í samfélaginu, til dæmis á söfnum (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Þegar talað er um útinám í þessari ritgerð er eingöngu átt við nám utandyra: 

Útinám er náms- og kennsluaðferð sem leggur áherslu á nám undir berum himni þar 

sem öll skynfæri eru virkjuð með þátttöku í beinum upplifunum og reynslu. 

Markmiðið er að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa tengsl milli 

einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins. (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011, bls. 

17) 

Útinám hefur frá upphafi skipað stóran sess í umhverfismennt enda er náttúran góður 

vettvangur til að skapa fjölbreytta reynslu og upplifun í námi sem og að efla tengsl 

nemandans við náttúruna. Þar er lögð áhersla á að nemendur nýti sem flest skynfæri sín og 

öðlist þannig djúpa og fjölbreytta þekkingu (Dillon o.fl., 2006). Áhrif útináms á nemandann 

sjálfan hafa verið töluvert rannsökuð og sýnt margvísleg jákvæð áhrif. Meðal annars betri 

námsárangur nemenda, betri heilsu, aukna félagsfærni og aukið sjálftraust (Kristín Norðdahl, 

2005). Minna hefur verið fjallað um hvaða áhrif útinám hefur á umhverfisvitund en þó eru 

vísbendingar um að skipulögð, regluleg dvöl í náttúrulegu umhverfi, ýti undir tengsl við 

náttúruna sem gæti haft áhrif á vitund og viðhorf gagnvart henni (Erdogan, 2015; Teisl og 

O'Brien, 2003) og fellur það vel að eðli útináms. 

Hér á landi hafa ýmsar leiðir verið prófaðar til að gera útinám að föstum lið í skólastarfi og 

hafa þær leiðir oft á tíðum verið að frumkvæði stofnana í samfélaginu. Skógræktin stýrði 

þróunarverkefninu Lesið í skóginn sem hefur það meðal annars að markmiði að auka 

umhverfisvitund barna (Skógræktin, e.d.). Í gegnum verkefni eru börn frædd um skóg og 

skógarnytjar og tengir þá fræðslu við allar námsgreinar til að sýna að skógurinn er vettvangur 

fjölbreyttra námstækifæra. Skólar hafa tekið upp nálgun Lesið í skóginn í auknum mæli til 

að styðja við útinám og bjóða í leiðinni upp á fjölbreytta kennsluhætti fyrir nemendur sína. 

Annað verkefni er Gullin í grenndinni, en þar er um að ræða samstarfsverkefni leikskóla og 

grunnskóla á Selfossi við sveitarfélagið, Suðurlandsskóga og Skógræktarfélag Selfoss 

(Gullin í grenndinni, e.d.). Verkefnið felst í því að skólarnir velja sér svæði á Selfossi sem 

nemendur rannsaka, safna upplýsingum um og færa þær inn í gagnagrunn. Markmið 

verkefnisins er að tengja saman skólastig en einnig er lögð áhersla á að breyta gildum, 
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viðhorfum og tilfinningum gagnvart náttúrunni og samfélaginu. Vistheimtarverkefnið er 

annað verkefni en það er á vegum Landverndar og Landgræðslunnar og er þar lögð áhersla 

á þátttöku nemenda í rannsóknum og vistheimtaraðgerðum í nærumhverfi sínu. Þá eru útbúin 

tilraunasvæði á gróðursnauðu landi þar sem prófaðar eru ýmsar aðferðir við endurheimt 

vistkerfa. Nemendur hefja þessa vinnu í fimmta bekk grunnskólans og fylgjast með 

breytingum í reitnum hvað varðar gróður, dýralíf og ýmsa aðra umhverfisþætti alveg þangað 

til þau klára grunnskólann. Rannsóknirnar eru svo settar í hnattrænt samhengi til að efla 

skilning þeirra á því hvað litlar athafnir geta haft mikil áhrif (Guðrún Schmidt, 2014; 

Rannveig Magnúsdóttir, 2017). 

Aðalnámskrá leggur áherslu á að kennarar nýti sér fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreytt 

kennsluumhverfi til að auka líkur á því að hverjum nemanda sé mætt á hans forsendum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Fer það þó yfirleitt eftir kennaranum sjálfum 

hvaða verklag og umhverfi hann velur í starfi sínu. Vísbendingar eru um að kennarar beiti 

kennslu utandyra í litlum mæli og sýndi rannsókn á íslensku grunnskólastarfi að útinám og 

vettvangsferðir eru í neðsta sæti yfir þær kennsluaðferðir sem kennarar nota (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Eins sýndi úttekt á útinámi hérlendis að lítill sveigjanleiki í 

námsskipulagi, tímaleysi, aukaálag og óöryggi kennara að vera utandyra með hópinn, jafnvel 

án þess að hafa annað starfsfólk með sér, séu helstu ástæður þess að kennarar kjósa frekar 

að vera innan skólastofunnar (Ævar Aðalsteinsson, 2016). Bent var á í þeirri sömu úttekt að 

nærumhverfi skólans sé oft á tíðum óhentugt fyrir útinám og að stundum sé áhugi kennara 

fyrir kennslu utandyra hreinlega ekki til staðar. Þar sem útinám hefur verið innleitt í 

skólastarfið er því þó vel sinnt og kennarar og nemendur ánægðir með fyrirkomulagið og 

það sem það kennsluumhverfi færir nemendum (Ævar Aðalsteinsson, 2016).  

Þrátt fyrir að útinám virðist ekki vera markviss hluti af skólastarfi hérlendis virðast kennarar 

gera sér grein fyrir mikilvægi þess. Í íslenskri meistararannsókn voru tekin viðtöl við fimm 

kennara sem höfðu víðtæka reynslu af kennslu utandyra og voru þeir spurðir út í gildi 

útináms fyrir sjálfbærni. Voru þeir allir sammála um að sjálfbærni byggði á virðingu, þ.e. 

virðingu fyrir náttúrunni, sjálfum sér og öðru fólki. Virðingin myndi svo auka 

umhverfisvitund sem myndi stuðla að aðgerðum í þágu náttúrunnar. Voru þátttakendur 

sammála um að grunnurinn að því að öðlast umhverfisvitund væri að vera úti og upplifa 

náttúruna og umhverfið á jákvæðan hátt, öðlast skilning á afleiðingum eigin gjörða og 

útinám væri mikilvægur hlekkur þar (Ása Erlingsdóttir, 2015). Áðurnefnd úttekt á íslensku 

grunnskólastarfi sýndi einnig að útinám og vettvangsferðir væru þær kennsluaðferðir sem 

kennarar vildu helst nota meira í sínu starfi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

3.2.2 Þátttökunám  

Þátttökunám er önnur tegund reynslunáms og snýr að samstarfi skóla við nærsamfélag. Með 

þátttökunámi er átt við „að nemendur stundi hluta af námi sínu með því að vera þátttakendur 

í ýmiss konar verkefnum, gjarnan með fullorðnu fólki, í grenndarsamfélaginu nær og fjær 

samkvæmt markmiðum úr námskrá – um leið og þeir láta í té þjónustu við samborgarana“ 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2004, bls. 7).  

Samstarf við nærsamfélag getur verið á ýmsa vegu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, 2015). 

Vettvangsferðir eru líklega algengasta form þessa samstarfs hérlendis en flestir skólar fara í 

einhverjar vettvangsferðir á hverjum vetri. Sumar stofnanir í samfélaginu koma líka í 

heimsókn í skólana með kynningar og leggja fyrir lengri og styttri verkefni. Eins tíðkast í 
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mörgum skólum að eldri nemendur fari í valin fyrirtæki í starfskynningar og dvelji þar oft 

nokkra daga á skólavetri. Þetta samstarf flokkast þó ekki sem þátttökunám nema skilyrði um 

þjónustu við samfélag og tengingu við námskrá séu uppfyllt. Þegar nemandi tekur þátt í 

verkefnum í nærsamfélagi sem flokkast undir þátttökunám er mælst til að farið sé eftir 

ákveðnu ferli til að námið sé vel heppnað. Í fyrsta lagi er það undirbúningur og skipulag en 

þá eru skilgreindar þær þarfir sem þarf að uppfylla með verkefninu, bæði sem snúa að 

nærsamfélagi og nemanda og verkefnið sett upp. Í öðru lagi er það framkvæmdin sjálf sem 

nemandinn leiðir í samstarfi við aðra undir leiðsögn fullorðinna. Í þriðja lagi er það íhugun 

og endurskoðun en þar myndar nemandi sér skoðanir, ræðir mögulegar niðurstöður og 

breytir skipulagi ef þarf. Í fjórða lagi er það kynningin á verkefninu sem getur verið með 

margvíslegum hætti, til að mynda með opinberri kynningu eða sýningum. Að lokum er það 

viðurkenningin þar sem allir aðilar koma saman, fara yfir ferlið og meta næstu skref. Gott er 

ef einhver umbun á sér stað á þessum tímapunkti til að nemandi finni að verk hans var metið 

og hann gerði samfélaginu gagn (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004). Þátttökunám hefur þótt 

nálgun sem styður vel við umhverfismennt og ekki síður við að efla getu nemandans til 

aðgerða. 

Í einum leikskóla hér á landi voru vettvangsferðir elsta árgangs fastur liður í skipulagi 

skólans, þar sem upplýsingum var safnað um ákveðin svæði og fylgst með breytingum 

(Eygló Björnsdóttir og Stefán Bergmann, 2010). Þannig fylgdust börnin til dæmis með 

ákveðnu skógarsvæði í nágrenni skólans sem og öðrum svæðum í samfélaginu. Eitt af 

vöktunarverkefnunum var að fylgjast með umgengni og höfðu þau tilkynnt skemmdir á 

gangstétt til bæjarstjóra. Hann kom þeim upplýsingum áfram og börnin fylgdust með því 

ferli og lagfæringum sem gerðar voru. Þar sáu þau að aðgerðir þeirra í samfélaginu höfðu 

áhrif og raddir þeirra heyrðust. 

Annað verkefni sneri að því að nemendur söfnuðu upplýsingum við strandlengjuna í 

bæjarfélagi sínu um meðal annars um dýralíf, veðurfar, flóð og fjöru, nytjaplöntur, áhrif 

búsetu manna á dýralíf og gróður og örnefni (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004). Útkoman úr 

þessu verkefni varð fræðslustígur meðfram ströndinni með upplýsingaspjöldum fyrir íbúa 

bæjarins, en verkefnið var unnið í samstarfi við sveitarfélagið.  

Hópur 9 ára barna tók almenningsgarð í slæmu ástandi í fóstur og var markmiðið að koma 

honum í gott horf til að íbúar bæjarins myndu nýta hann. Vistkerfi garðsins var greint, hann 

hreinsaður, lagfærðir stígar, útbúið kort af garðinum, bæklingur og vefsíða. Þá var verkefnið 

kynnt fyrir íbúum, boðið til lautarferðar og að síðustu allt kynnt fyrir umhverfisnefnd 

bæjarins (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004).  

Nemendur í skóla nokkrum erlendis unnu verkefni fyrir opinbera stofnun sem vann að 

umhverfisrannsóknum. Þau tóku sýni úr á og mældu snefilefni í skeldýrum árinnar, mældu 

sýrustig, súrefnismettun, gruggstig og rannsökuðu fjölda og fjölbreytileika smádýra. 

Athuganir nemenda leiddu til þess að PCB eiturefnaleki uppgötvaðist frá gömlum 

herflugvelli í grenndinni (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004). Svipað verkefni hjá öðrum skóla 

sneri að vöktun vatns þar sem mengun hafði verið vandamál. Samningur var þá gerður milli 

umhverfisyfirvalda sveitarfélagsins og skólans um að vakta vatnið, taka sýni og vinna úr 

hluta þeirra gagna sem aflað var (Breiting, Mayer og Mogensen, 2005). Þessi vinna nýttist í 

verklega hluta ákveðinna námsgreina sem tengdust náttúruvísindum, en einnig í 

samfélagsgreinum þar sem nemendur tóku að sér að kanna viðhorf og tilfinningar bæjarbúa 

til mengunar vatnsins sem og aðgerða og fjárveitinga sveitarfélagsins til að stöðva 

mengunina. Verkefnið leiddi til þess að gerður var þriggja ára vöktunarsamningur við 
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skólann og fleiri tengd verkefni komu í kjölfarið. Fengu nemendur þannig að taka virkan 

þátt í samfélaginu.  

Úttekt á starfsháttum grunnskóla hér á landi sýndi að aðeins 7% kennara í 5.-10. bekk á 

landsvísu svöruðu því að nemendur þeirra hefðu sinnt þátttökunámi og voru það þá yfirleitt 

örfáir úr þeirra bekkjum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Þátttökunám sem slíkt virðist því 

ekki vera fastur liður í skólastarfi þó einhver dæmi um stök verkefni sé að finna, eins og sést 

hér á undan og lítið er vitað um ástæður þess. Þó er talið að þátttökunám verði mun stærri 

hluti af skólastarfi á næstu árum í tengslum við menntun til sjálfbærni (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014).  

 Skólar á grænni grein 

Eitt þeirra umhverfismenntarverkefna sem rekið er hér á landi er verkefnið Skólar á grænni 

grein. Verkefnið er hluti af alþjóðlega verkefninu Eco Schools en þessu verkefni var ýtt úr 

vör árið 1994 í kjölfar Ríó ráðstefnunnar (Eco-Schools, e.d.). Upphaf verkefnisins hér á landi 

má rekja til þess þegar Landvernd gerðist aðili að evrópsku umhverfismenntasamtökunum 

Foundation of Environmental Education árið 2000. Í fyrstu tóku 14 íslenskir skólar þátt og 

voru fyrstu Grænfánarnir dregnir upp árið 2002. Síðan þá hafa yfir 200 skólar bæst í hópinn 

og eru í dag um 220 Grænfánaskólar skráðir, þar af eru 96 grunnskólar. Af því má leiða að 

rétt rúmur helmingur grunnskólabarna á Íslandi tekur þátt í verkefninu (Landvernd, e.d.).  

Skólar á grænni grein er verkefni sem miðar að því að: 

Hjálpa skólum að auka þekkingu nemenda, kennara og annarra sem að skólunum koma 

til að finna leiðir í átt að sjálfbærari Jörð, þ.e. í þá átt að komandi kynslóðir nái að lifa 

góðu lífi innan þeirra marka sem Jörðin setur. Hugmyndafræðin sem verkefnið starfar 

eftir kallast sjálfbærnimenntun eða menntun til sjálfbærni. Í sjálfbærnimenntun er lögð 

áhersla á að þroska hvern einstakling sem virkan borgara, meðvitaðan um gildi, viðhorf 

og tilfinningar gagnvart umhverfi og samfélagi, heima fyrir og hnattrænt. Lykilatriði í 

þessu öllu er hugtakið geta til aðgerða, þ.e. við getum beitt áhrifum okkar og breytt því 

sem við viljum breyta. Þó verkefnið miði fyrst og fremst að því að auka þekkingu á 

sjálfbærni og þjálfa nemendur í að finna leiðir í átt að aukinni sjálfbærni, hefur það 

einnig jákvæð áhrif í þá átt að minnka vistspor skólans sem jafnframt felur í sér 

fjárhagslegan ávinning. Verkefnið, sem og sjálfbærnimenntun, leggur einnig áherslu á 

tenginguna út fyrir veggi skólans, þ.e. til foreldra, forráðamanna og nærsamfélags. 

(Katrín Magnúsdóttir, 2017, bls. 6) 

Verkefnið á þannig að byggja á lýðræðislegum vinnubrögðum og getu til aðgerða og á um 

leið að ýta undir umhverfisvitund bæði nemenda og starfsfólks. Greina þarf vandamál, setja 

markmið í átt að úrbótum og svo er farið í verkefni sem snúa að lausnunum. Að auki þarf 

hver skóli að móta sína umhverfisstefnu til að ramma starfið betur inn. Mælst er til að á 

hverju ári sé skipt um umhverfisnefnd svo að verkefnið snerti við sem flestum innan 

skólanna (Landvernd, e.d.).  

Verkefnið Skólar á grænni grein hefur átt mikilli velgengni að fagna miðað við þann fjölda 

skóla sem tekur þátt í verkefninu. Ýmis umhverfistengd verkefni hafa sprottið upp í kjölfar 

þess að tilteknir skólar urðu Grænfánaskólar, sum að frumkvæði nemenda, og þannig dreifast 
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áherslur Grænfánans beint inn í skólastarfið. Niðurstöður tveggja meistararitgerða sýndu að 

svo virðist sem yngri börnin tileinki sér frekar umræðu og athafnir sem tengjast úrgangi og 

flokkun, á meðan eldri nemendur velta umhverfismálum fyrir sér í víðara samhengi, til að 

mynda orkunotkun og ágangi á auðlindir. Þó virðist sem áhuginn dvíni eftir því sem nemandi 

eldist (Elsa Ísberg, 2012; Hugrún Geirsdóttir, 2015).   

Þess ber að geta að ekki er gerð regluleg heildstæð úttekt á því hvort og hvernig skólar hér á 

landi eru að sinna grænfánastarfi sínu og hvaða áhrif starfið hefur á umhverfisvitund. 

Meistaraprófsritgerð frá árinu 2015 gaf til kynna að áhugi og þekking nemenda í 

Grænfánaskólum á umhverfismálum var töluverður og voru allir þátttakendur sammála um 

það að aðild þeirra að Grænfánaverkefninu hafi breytt hugsun og hegðun hvað varðar 

umhverfismál. Margir sem rætt var við í þessari rannsókn höfðu setið í umhverfisnefnd 

skólans. Þar hafði kviknað áhugi á viðfangsefninu og minntust sumir á áhugasaman 

verkefnastjóra sem hafði stýrt nefndinni og kveikt áhuga hjá öðrum sem sátu þar með honum. 

Áhuginn endurspeglaðist í því að nemendur fylgdust með umhverfistengdum fréttum og 

höfðu mörg hver þrýst á umhverfisvænni hegðun foreldra sinna, til dæmis með flokkun sorps 

svo verkefnið náði þannig að teygja arma sína inn í samfélagið (Hugrún Geirsdóttir, 2015).  

 Cittaslow 

Verkefni sem hægt er að horfa á sem umhverfismennt í heildrænu samhengi er Cittaslow. 

Hugmyndafræði Cittaslow nær ekki bara til nemenda í skóla heldur samfélagsins alls og 

miðar meðal annars að því að stuðla að umhverfisvitund og ábyrgari hegðun gagnvart 

umhverfinu. Hæglætishreyfingin (e. slow movement) er fyrirmynd Cittaslow og á hún 

uppruna sinn að rekja til Ítalíu á seinni hluta 20. aldar. Hæglætishreyfingin byggir á því að 

auka vitund, sjálfbærni og sérstöðu í daglegu lífi en draga að sama skapi úr einsleitni og 

þeim hraða sem einkennir samfélög og líf fólks í dag. Cittaslow varð til árið 1999 þar sem 

hugmyndafræði hæglætishreyfingarinnar var heimfærð á ítalska þorpið Greve og innleidd í 

alla anga samfélagsins sem þar bjó. Fljótlega fetuðu fleiri ítölsk þorp í fótspor Greve og í 

dag eru Cittaslow þorpin 236 í 30 löndum víðsvegar um heiminn, þó flest í Evrópu 

(Cittaslow, e.d.). 

Inntak Cittaslow skiptist í nokkra þætti en tveir þeir helstu eru annars vegar sjálfsmynd (e. 

identity) þorpsins, sem felur í sér að sál og einkenni þess fái að blómstra þrátt fyrir hnatt- og 

nútímavæðingu og hins vegar sjálfbærni, þ.e. að hægja á neyslu, endurnýta, endurvinna, 

vernda náttúruna, minnka umhverfisfótsporið og stefna að því að framtíðin snúist um gæði 

en ekki magn og hraða (Cittaslow, e.d). Svo þorp eða bær geti talist Cittaslow þarf það að 

standast ákveðin viðmið sem verkefnið setur upp. Þau samfélög sem uppfylla kröfurnar geta 

þá sótt um aðild að Cittaslow og með því undirgengist að ákveðin málefni verði innleidd í 

vinnu og stefnu sveitarfélagsins. Þessi málefni skiptast í sjö flokka: 1) orku- og 

umhverfismál, 2) innviði, 3) lífsgæði í þéttbýli, 4) landbúnað, ferðamenn og handverk, 5) 

reglur um gestrisni, vitund og þjálfun, 6) félagslega samheldni og 7) samstarf. Hver flokkur 

greinist svo frekar niður og eru atriðin sem Cittaslow leggur til grundvallar 72 talsins. Þau 

atriði sem snúa beint að umhverfismálum eru 13 talsins. Þar má nefna flokkun og söfnun 

sorps, orkuframleiðslu með endurnýjanlegum orkugjöfum, að dregið sé úr sjónmengun og 

umferðarhávaða, raforkuneyslu fjölskyldna og stuðlað sé að vernd líffræðilegrar fjölbreytni 

(Þorbjörg Sandholt, 2017).  
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Djúpavogshreppur er eina Cittaslow samfélagið á Íslandi og hefur verið þátttakandi síðan 

2013. Áherslur Djúpavogshrepps sem aðila að Cittaslow hafa m.a. verið að hlúa að 

menningu Djúpavogs sem lítils fiskiþorps sem og að bjóða upp á staðbundna vöru. Einnig 

hefur náttúran verið sveitarfélaginu ofarlega í huga, verndun hennar, líffræðileg fjölbreytni, 

fuglaskoðun og jarðminjar (Páll Jakob Líndal og Guðrún Jónsdóttir, 2009). Með inngöngu 

sveitarfélagsins undirgengust stofnanir þess einnig skuldbindingar Cittaslow og því varð 

Djúpavogsskóli Cittaslow-skóli. Ákveðið var að móta markvissan ramma utan um 

innleiðinguna í skólann og fékk sá rammi nafnið Cittaslow Education. Í Cittaslow Education 

er markmiðið að nemendur innleiði einhvern áhersluþátt Cittaslow í verkefni sín og vinnu, 

til að mynda flokkun og orkusparnað og læri þannig að tileinka sér sjálfbæran lífsstíl og 

hugsanahátt (Þorbjörg Sandholt, 2017). 

Hér á undan hefur verið farið yfir ýmsar leiðir í umhverfismennt til að efla umhverfisvitund 

og auka líkur á sjálfbærri þróun. Miðla þarf þekkingu á þeim áhrifum sem maðurinn hefur á 

náttúruna og hvernig allt í lífkerfinu er samofið og hefur áhrif hvað á annað. Markvisst 

útinám getur mögulega styrkt tengslin við náttúruna og aukið næmni fyrir henni og vitund 

um hana. Þátttökunám gæti átt þátt í að auka borgaralega ábyrgð og hæfni nemandans til að 

greina og taka þátt í að leysa raunveruleg vandamál tengd umhverfi og náttúru. Þá er 

verkefnið Skólar á grænni grein mögulega leið til að ná ýmsum markmiðum 

umhverfismenntar og menntunar til sjálfbærni og ekki síður Cittaslow, sem gæti lagt til enn 

heildrænni nálgun þar sem allt samfélagið vinnur saman að sjálfbærri framtíð.  
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Félagsvísindalegum rannsóknum er jafnan skipt í megindlegar rannsóknir annars vegar og 

eigindlegar rannsóknir hins vegar. Hægt er að skýra muninn á þessu tvennu í löngu máli en 

stutta útskýringin er sú að í megindlegum rannsóknum er unnið með töluleg gögn og 

vísindaleg módel, en í eigindlegum rannsóknum er unnið með orð, túlkun þeirra og samhengi 

(Bryman, 2016). Annað einkenni eigindlegra rannsókna er að þær byggja jafnan á aðleiðslu 

(e. induction), en það felur í sér að móta kenningar út frá gögnunum, á meðan afleiðsla (e. 

deduction), sem felur í sér að sett er fram tilgáta í upphafi sem svo er studd eða felld með 

gögnum (Bryman, 2016). Þessi rannsókn snýr að því að fá fram ákveðin sjónarhorn frá 

þátttakendum, upplifanir þeirra og skoðanir. Því var ákveðið að beita aðferðum eigindlegrar 

nálgunar í rannsókninni. 

Þessi kafli skiptist í fimm undirkafla. Fyrst verður farið yfir rannsóknarsnið en í rannsókninni 

var stuðst við fyrirbærafræðilega nálgun og grundaða kenningu. Í næstu köflum á eftir verður 

fjallað um framkvæmd rannsóknar; þátttakendur, gagnaöflun og greiningu gagnanna. 

Kaflinn endar svo á því að farið er yfir þær siðferðislegu áskoranir sem tekist var á við í 

þessari rannsókn. 

 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið vísar til þess hvernig rannsakandi velur að nálgast viðfangsefnið sitt og 

hvernig hann sníðir rannsóknina gegnum tiltekna aðferðafræði (Bryman, 2016). Í þessari 

rannsókn var ákveðið að styðjast við fyrirbærafræði og grundaða kenningu. Henta þessar 

nálganir rannsókninni vel þar sem markmið rannsóknar er annars vegar að skilja hvernig 

umhverfisfræðsluaðilarnir sjá tengsl sín við náttúruna og hins vegar hver upplifun þeirra er 

af samstarfi við skólana.  

Inntak fyrirbærafræðinnar er að ekkert fyrirbæri hefur merkingu í sjálfu sér heldur er 

upplifun fólks af fyrirbærinu rót þekkingarinnar. Er fyrirbæri í því samhengi allt það sem ber 

fyrir mannlega vitund í skoðun hans á heiminum (Husserl, 1913/1980, í Edda R.H. Waage, 

2011). Með fyrirbærafræðilegri nálgun er sjónarhornið því ekki efnislegur veruleikinn, 

heldur sú merking sem hver einstaklingur leggur í það sem hann skynjar, og er sú merking 

ekki algild (Moustakas, 1994). Fyrirbærafræðileg greining grundvallast á þessari forsendu 

og gefur um leið huglægum þáttum eins og upplifunum og tilfinningum ákveðið gildi í heimi 

vísindanna og heildrænni sýn fæst á viðfangsefnið (Braun og Clarke, 2013; Hennink, Hutter 

og Baily, 2011). Frestun (e. epoché) er hugtak sem snýr að fyrirbærafræðilegri greiningu. 

Það felur í sér að öll fyrri þekking um viðfangsefnið er sett til hliðar sem er krefjandi verk 

þar sem allt sem við sjáum og upplifum hefur ákveðið gildi sem er mótað af fyrri reynslu. 

Ef hægt er að leggja allar fyrirframgefnar hugmyndir rannsakanda til hliðar, er hægt að draga 

fram sannara sjónarhorn þess sem deilir reynslu sinni (Edda R. H. Waage, 2011).  

Grunduð kenning er sú nálgun sem er hvað mest notuð í greiningu á eigindlegum gögnum 

(Charmaz, 2006; Bryman, 2016) og líkist í mörgu frestun fyrirbærafræðinnar. Aðferðin 
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byggir á að rannsókn er framkvæmd án þess að fyrir liggi fyrirfram mótuð kenning varðandi 

viðfangsefnið, heldur er kenningin, þ.e. sú útskýring á viðfangsefninu sem rannsóknin leiðir 

í ljós, grunduð í þeim gögnum sem aflað er. Kenningin sem slík er ekki fullmótuð fyrr en 

öllum gögnum hefur verið safnað og þau hafa öll verið greind. Þannig fléttast saman 

gagnaöflun, greining gagna og að lokum kenningin sjálf í gegnum allt ferlið. Með þessari 

aðferð aukast líkur á að niðurstaða rannsóknar verði byggð á sannri reynslu. Hún gæti einnig 

gefi betri innsýn og skilning og auk þess varpað nýju ljósi á viðfangsefnið sem mögulega 

var falið á bak við fyrirframgefnar hugmyndir rannsakanda (Charmaz, 2006; Strauss og 

Corbin, 1998). 

Einkenni grundaðrar kenningar er einnig að fylgja formföstu ferli í greiningu gagnanna. 

Gögnin eru kóðuð á markvissan hátt í nokkrum lögum til að fá niðurstöðu sem hægt er að 

rökstyðja á afgerandi hátt með vísan í gögnin (Charmaz, 2006; Strauss og Corbin, 1998) en 

farið verður nánar í það í kafla 4.4. um greiningu gagna. 

Með því að nota fyrirbærafræðilega nálgun og grundaða kenningu í þessari rannsókn er 

leitast við að ná djúpum og sönnum skilningi á því hvaða merkingu þátttakendur leggja í 

upplifun sína í náttúrunni og/eða í þær hindranir sem þeir upplifa í sínu fræðslustarfi og í 

samstarfi við skólana. Um leið þarf að gangast við að sú merking er ekki hinn eini sannleikur 

sem hægt er að alhæfa út frá, en skiptir máli í því samhengi sem þessi ákveðna rannsókn 

dregur fram (Moustakas, 1994; Taylor og Bogdan, 1998). 

 Þátttakendur 

Í þessari ritgerð er hugtakið umhverfisfræðsluaðilar notað sem samheiti yfir fræðsluaðila 

innan umhverfistengdra stofnana eins og þjóðgarða, náttúrustofa eða annarra ríkisrekinna 

stofnana, einnig innan félagasamtaka sem koma að umhverfisfræðslu á einhvern hátt. Eins 

vísar hugtakið til umhverfisfulltrúa hjá sveitarfélögum og til sjálfstætt starfandi einstaklinga 

sem hafa komið að fræðslu barna um umhverfismál eða náttúru. Þannig var hópurinn sem 

um ræðir ekki að sinna fræðslu sem kennari hjá skólastofnun þó einhverjir þeirra gætu haft 

þá reynslu að baki.  

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposive sampling), en það vísar til þess 

að val þeirra stýrist af ákveðnum forsendum, enda er litið svo á að þekking þeirra og/eða 

reynsla af viðfangsefninu sé nauðsynleg fyrir rannsóknina (Braun og Clarke, 2013). Tvennt 

var haft í huga við val á úrtaki: Til að ná inn ólíkum sjónarhornum voru valdir 

umhverfisfræðsluaðilar úr ólíkum áttum, þ.e.  frá ríkisreknum stofnunum, félagasamtökum, 

úr sveitarfélagsgeiranum og sjálfstætt starfandi.  Að auki stýrði ákveðið hagræði vali á úrtaki 

þar sem umhverfisfræðsluaðilarnir eru dreifðir um landið og aðgengi að þeim misgott.  Til 

að finna viðmælendur var leitað á vefsíðum stofnana og félagasamtaka sem hafa 

umhverfisfræðsluaðila á sínum vegum. Eins var haft samband við sveitarfélög þar sem leitað 

var eftir ábendingum um umhverfisfulltrúa sem störfuðu líka í fræðslu og svo hafði ég 

vitneskju um nokkra einstaklinga sem höfðu þann bakgrunn sem þurfti fyrir rannsóknina. 

Haft var samband við tólf umhverfisfræðsluaðila í gegnum tölvupóst. Þar af voru sex innan 

náttúrutengdra stofnana, fjórir innan félagasamtaka, einn innan sveitarfélags og einn 

sjálfstætt starfandi einstaklingur. Fjórir gáfu ekki kost á sér eða erfitt var að ná tali af þeim 

þannig að þegar upp var staðið var rætt við átta umhverfisfræðsluaðila á aldrinum 35-67 ára, 

sex konur og tveir karlmenn og komu þau úr fjölbreyttum áttum. Til að gæta nafnleyndar 
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fengu umhverfisfræðsluaðilarnir átta, allir gervinöfn í þessari rannsókn. Soffía var sú eina 

sem var búsett í Reykjavík og var hún yngsti viðmælandinn. Berglind, Sigrún, Ásrún, Þór, 

Eyrún, Eva og Guðni voru á aldrinum 40-67 og öll búsett á landsbyggðinni.  

Þegar leið á rannsóknina og viðtöl höfðu verið tekin við umhverfisfræðsluaðilana var 

ákveðið að taka viðtal við tvo fulltrúa skóla til að fá skýrari mynd af því hvernig væri hægt 

að styrkja samstarf milli skóla og nærsamfélags hvað varðar umhverfismennt. Ákveðið var 

að fá innsýn tveggja fulltrúa skóla á Austurlandi; Egilsstaðaskóla og Djúpavogsskóla. 

Skólarnir eru töluvert ólíkir, bæði að stærð og eins ríkja þar mismunandi áherslur hvað varðar 

umhverfismál. Djúpavogsskóli telur um 75 börn og 26 manna starfslið, hann er 

Grænfánaskóli og hefur verið aðili að Cittaslow í nokkur ár. Egilsstaðaskóli er 350 barna 

skóli með 60 manna starfslið, en hefur ekki innleitt umhverfistengdar áherslur inn í 

skólastarfið. Fulltrúi Egilsstaðaskóla, Ruth Magnúsdóttir og Þorbjörg Sandholt, fulltrúi 

Djúpavogsskóla, voru valdar úr hópi starfsliðs skólanna því vitað var að þær hefðu mjög 

góða innsýn í skólastarfið frá mörgum hliðum. Ruth starfaði lengi sem kennari við 

Egilsstaðaskóla áður en hún varð skólastjóri og Þorbjörg hafði verið kennari í 

Djúpavogsskóla í nokkur ár, var aðstoðarskólastjóri um tíma og hefur farið fyrir innleiðingu 

á Cittaslow Education. 

 Gagnaöflun og skráning 

Viðtöl við þátttakendur voru opin og hálfstöðluð (e. semi-structured). Viðtöl henta vel í 

rannsóknum sem byggja á aðferðum fyrirbærafræðinnar til að ná djúpum skilningi á reynslu 

fólks, tilfinningum, hugsunum og sýn á ákveðin viðfangsefni. Auk þess fær rannsakandi 

miklar upplýsingar á stuttum tíma. Opið viðtal felur í sér að lagt er upp með að spyrja opinna 

spurninga, þ.e. spurningarnar sem rannsakandi spyr þátttakendur eru mótaðar á þann hátt að 

þær krefjast ákveðinna útskýringa. Það á til að mynda við spurningar sem byrja á „hvernig,  

hvers vegna, hvað“ eða „segðu mér frá“ o.s.frv. Þessar opnu spurningar leiða til þess að 

rannsakandi fær mögulega dýpri svör við spurningum í stað „já“ eða „nei“ svara (Bryman, 

2016). Hálfstaðlað viðtal felur í sér að rannsakandi er ekki með fastmótaðan viðtalsramma 

með fyrirfram ákveðnum spurningum sem ekki er hnikað út af, heldur samanstendur 

viðtalsrammi frekar af þemum eða þáttum sem æskilegt er fyrir markmið rannsóknar að komi 

fram. Verður því viðtalið meira eins og samtal sem leitt er áfram af opnum spurningum þar 

sem viðmælandinn fær nokkuð frjálsar hendur um hvert hann leiðir samtalið. Á þennan hátt 

myndast sveigjanleiki fyrir viðtal til að taka óvænta og áhugaverða stefnu, þó rannsakandi 

þurfi ávallt að vera á varðbergi og meta hvort grípa eigi inn í eða ekki (Braun og Clarke, 

2013; Bryman, 2016; Kvale og Brinkmann, 2009). Þetta auðveldar líka rannsakanda að 

leggja hugmyndir sínar til hliðar og leyfa viðtalinu að flæða og þróast í takt við hugmyndir 

viðmælanda.  

Í upphafi var mótaður viðtalsrammi byggður á markmiði rannsóknar og 

rannsóknarspurningum. Viðtalsramminn var svo í stöðugri þróun meðan á viðtölum stóð og 

mótaðist eftir bakgrunni þátttakenda og í takt við þróun á þemum og rannsóknarspurningum, 

en það verklag er í takt við nálgun grundaðrar kenningar. Viðtalsrammi 

umhverfisfræðsluaðilanna var tvískiptur. Fyrst voru þeir beðnir að segja frá starfi sínu og 

áherslum í fræðslunni almennt. Svo var farið inn á fræðslu fyrir börn og hvort samstarf væri 

við grunnskóla á svæðinu. Þá var rætt hvernig það samstarf hefði gengið og hvað mætti gera 

betur svo bæði fræðsla og samstarf yrði markvissara. Seinni hluti viðtalsins fjallaði um 
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viðmælandann sjálfan og hann var þá beðinn um að segja frá lífshlaupi sínu; hvernig tengsl 

við náttúruna hefðu verið í æsku og hvað hann teldi mögulega að gæti hafa kveikt áhuga á 

náttúru og umhverfismálum. Einnig voru viðmælendur beðnir um að segja frá einhverri 

stund í náttúrunni sem sat í þeim. Viðtalsramminn sem notaður var í viðtölunum við fulltrúa 

skólanna sneri að umhverfismennt innan skóla þeirra og hvernig samstarfi við nærsamfélag 

var háttað. 

Tíu viðtöl voru tekin. Lengd viðtala var frá 40 mínútum upp í 100 mínútur. Haft var samband 

við alla viðmælendur í gegnum tölvupóst þar sem rannsóknin var kynnt og óskað eftir 

samþykki um þátttöku. Í tölvupóstinum var einnig farið yfir markmið rannsóknar og hvert 

viðfangsefnið væri í grófum dráttum. Eins var farið yfir áætlaða tímalengd viðtals, sagt frá 

trúnaði og óskað eftir leyfi fyrir upptöku ef þátttaka yrði samþykkt. Viðmælendur fengu að 

velja stað fyrir viðtalið og voru öll viðtölin nema eitt tekin á vinnustað eða heimili 

þátttakenda. Eitt viðtal var tekið á skrifstofu rannsakanda á Egilsstöðum að beiðni 

viðmælanda. Fyrsta viðtalið var tekið 21. september 2017 og það síðasta 7. júní 2018. 

Þremur viðtölum var fylgt eftir í tölvupósti til að fá nánari upplýsingar um ákveðna þætti 

viðtalsins. 

Öll viðtöl voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og afrituð einum til þremur dögum síðar. 

Fyrir afritun skrifaði ég niður aðdraganda viðtals og setti inn nokkra punkta í ígrundun, til 

að muna fyrstu tilfinningu eftir viðtalið. Eftir afritun las ég vettvangsnóturnar yfir og setti 

inn athugasemdir auk þess sem ég kláraði að skrifa niður ígrundun. Í eigindlegum 

rannsóknum er áhersla lögð á að rýna í sjálfan sig og rannsóknarferlið á meðan rannsókn 

stendur. Taylor og Bogdan (1998) leggja áherslu á ígrundun eftir hvert viðtal en í henni fer 

forgreining gagnanna fram. Eins er gott að máta framkvæmdina reglulega við þær aðferðir 

sem rannsakandi hefur valið fyrir rannsóknina (Taylor og Bogdan, 1998). Þessi ígrundun fól 

í sér að fara yfir það sem þótti áhugaverðast í viðtalinu og bera saman viðtölin með ákveðna 

þætti í huga. Að auki greindi ég hvernig mér hefði tekist til sem rannsakanda og hvað mætti 

betur fara, hvort ég hefði náð að leggja mín viðhorf til hliðar, spurt opinna spurninga og 

hvort ég hefði stýrt viðtalinu á réttan máta. Það hjálpaði í greiningunni á seinni stigum því 

þarna greindi ég ákveðnar tilfinningar sem ég fékk fyrir viðfangsefninu eða þátttakanda, sem 

ég gat dregið fram síðar þegar ég var komin lengra inn í greininguna, jafnvel mörgum 

mánuðum síðar. Eins hjálpaði mjög að hafa minnisbók í veskinu þar sem ég gat skellt inn 

hugmyndum sem spruttu upp, til dæmis um þemu. Afrituð viðtalsgögn voru samtals 147 

blaðsíður. 

 Greining gagna 

Við greiningu gagnanna notaði ég sem fyrr aðferðir grundaðrar kenningar (Charmaz, 2006). 

Grunduð kenning gerir ráð fyrir að gögn sem aflað hefur verið séu kóðuð með markvissum 

hætti með opinni kóðun, öxulkóðun og að síðustu markvissri kóðun og að fyrstu stig kóðunar 

eigi sér stað samhliða gagnaöfluninni, þannig að hvert viðtal sé forgreint áður en næsta viðtal 

á sér stað. Þá er hægt að bera gögnin saman í gegnum allt ferlið, greina mikilvægi þeirra, 

samhengi og móta þemu og rauðan þráð sem hjálpar rannsókninni að þróast í rétta átt, allt 

frá fyrsta viðtali. Með þessu er lagður grunnur að hinni grunduðu kenningu. Þessi aðferð 

innan grundaðrar kenningar kallast sífelldur samanburður (e. Constant Comparative 

Method) (Charmaz, 2006; Taylor og Bogdan, 1998).  
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Við greiningu var byrjað á opinni kóðun þar sem textinn var skoðaður línu fyrir línu og 

dregin út þau orð, hugmyndir eða skoðanir sem virtust lúta að markmiði rannsóknar. Efni 

sem þótti geta gefið rannsókninni áhugaverðan vinkil var sömuleiðis kóðað. Þar á eftir var 

farið í öxulkóðun, þ.e. að flokka kóðana sem teknir höfðu verið út í opnu kóðuninni í ákveðin 

þemu. Þau þemu sem komu strax fram voru meðal annars vellíðan í náttúrunni og tengsl 

þátttakanda við náttúruna í æsku. Einnig komu fram þemu eins og geta til aðgerða, 

vettvangsferðir, útinám, bakland þátttakenda í samstarfi við skóla og tækifæri í samstarfi. 

Eftir það var farið aftur yfir gögnin með markvissri kóðun og rennt yfir viðtalið með hvert 

og eitt þema í huga. Rauður þráður myndaðist snemma í þessari rannsókn sem þræddi sig þó 

ýmsar leiðir og voru rannsóknarspurningar að taka á sig mynd allt þar til síðasta viðtali var 

lokið.  

 Siðferðisleg álitamál og aðferðafræðilegar 

áskoranir  

Oft er talað um fjóra þætti sem þarf að hafa í huga þegar kemur að siðferði í rannsóknum. Í 

fyrsta lagi er það að þátttakendur komi ekki illa út; að þátttakendur gefi upplýst samþykki; 

að friðhelgi einkalífs þátttakenda sé virt; og að þátttakendur séu ekki blekktir (Bryman, 

2016). 

Eigindlegar aðferðir byggja á því að dregin eru fram í dagsljósið ákveðin viðhorf sem oft á 

tíðum geta verið mjög persónuleg. Sumir eiga erfitt með að tala um tilfinningar sínar og að 

koma réttum orðum að hlutunum og slíkt gæti mögulega látið þátttakanda líta illa út í 

rannsókn. Til að komast inn í hugarheim viðmælanda þarf að byggja upp traust og 

rannsakandi má ekki bregðast því trausti þegar kemur að túlkun og framsetningu á gögnum 

í rannsókn. Þarna kemur inn mikilvægi þess að geta lagt sínar fyrirframgefnu hugmyndir um 

viðfangsefnið til hliðar svo að sjónarhorn viðmælanda verði sem sannast. Það er þó áskorun 

því rannsakandi, alveg eins og viðmælandi, leggur ákveðna merkingu í það sem hann sér og 

heyrir út frá þeim veruleika sem hann þekkir, reynslu hans og viðhorfum (Braun og Clarke, 

2013; Kvale og Brinkmann, 2009; Moustakas, 1994; Strauss og Corbin, 1998). Þetta getur 

haft áhrif á niðurstöður og minnti ég mig reglulega á þetta á meðan greiningu stóð, sem og í 

skrifum á niðurstöðukafla. 

Upplýst samþykki er eitt af því sem mjög mikilvægt er að fá frá þátttakendum í eigindlegum 

rannsóknum. Allir þátttakendur samþykktu að taka þátt í þessari rannsókn í gegnum 

tölvupóst. Mikilvægt er að hafa í huga að þó viðmælandi sé búinn að samþykkja þátttöku, er 

aldrei hægt að segja með vissu að rannsóknin verði nákvæmlega eins og hún var þegar 

samþykkið var gefið. Rannsókn getur tekið allt aðra stefnu en upphaflega var áætlað og þá 

þarf að meta hvort aftur þurfi að afla samþykkis fyrir rannsókn. Í þessari rannsókn hélt 

meginmarkmið sér að mestu óbreytt frá upphafi til enda. Þó var talið rétt að þeir tveir 

þátttakendur sem nafngreindir voru fengju að lesa yfir þann texta sem sneri að þeim, þ.e. 

hluta af aðferðafræðikafla og niðurstöðukafla og gera athugasemdir. Þeir fengu kaflana 

senda í tölvupósti og nokkra daga til að lesa yfir áður en þeir sendu til baka skriflegt svar að 

þeir væru samþykkir því sem þar stæði. Það skiptir máli að halda tryggð við viðmælandann 

og það sem hann segir, svo ekki sé hætta á því að viðkomandi komi illa út eða orð hans séu 

mistúlkuð. Þetta á ekki síst við þegar viðmælendur eru nafngreindir í rannsókn (Braun og 

Clarke, 2013).  
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Í þessari rannsókn voru umhverfisfræðsluaðilunum gefin gervinöfn og allar upplýsingar sem 

hægt var að rekja til þeirra teknar út. Þar á meðal voru tekin út nöfn á vinnustöðum og nöfn 

á byggðarlögum utan Reykjavíkur, því nafn byggðarlags og smæð þess gæti upplýst hver 

viðkomandi er. Eins þurfti í sumum tilfellum að taka út verkefni þátttakenda þar sem 

verkefnin gáfu upplýsingar um starfsvettvang. Það var áskorun að taka út allar upplýsingar 

sem gætu mögulega verið persónugreinanlegar án þess að skerða niðurstöður og átti það 

aðallega við þegar rætt var um áherslur í fræðslustarfi. Fulltrúar skólanna voru þó 

nafngreindir í þessari rannsókn því Djúpavogsskóli er lítill skóli og eini Cittaslow skóli 

landsins og því erfitt að fela persónugreinanleg einkenni starfsmanna þessa skóla. Gögnin 

þóttu einnig ekki þess eðlis að fela þyrfti nöfn svo leitað var eftir samþykki þessa tveggja 

þátttakenda um birtingu nafna eins og áður hefur komið fram. Eins fengu þær að lesa yfir 

þann hluta fjórða og fimmta kafla sem sneri að þeim og gefa sérstakt samþykki fyrir því sem 

þar birtist.  

Að síðustu er vert að minnast á siðferðisleg formsatriði eigindlegra rannsókna. Mikilvægt er 

að öll leyfi og tilkynningar skili sér inn á viðeigandi staði áður en rannsókn hefst (Bryman, 

2016). Þessi rannsókn var því við upphaf hennar tilkynnt til Persónuverndar. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar og skiptist kaflinn í þrjá hluta. 

Fyrsti hluti snýr að því hvað liggur umhverfisvitund til grundvallar. Í öðrum hluta er farið 

yfir áherslur í fræðslustarfi umhverfisfræðsluaðila og samstarf þeirra við samfélag og í þriðja 

hluta verður teflt fram öðru sjónarhorni á niðurstöður þar sem fulltrúar skóla segja frá sýn 

sinni á umhverfismennt og samstarf við samfélag  

 Mótandi þættir umhverfisvitundar 

Hér verður farið yfir bakgrunn umhverfisfræðsluaðilanna og í hvaða tengslum þeir eru og 

hafa verið við náttúruna í gegnum tíðina. Þar er annars vegar rýnt í hvaða áhrif náttúran hefur 

haft á þá og þeirra líðan og hins vegar beinist athyglin að æskuárunum og hvað gæti hafa 

mótað umhverfisvitund þeirra og áhuga á umhverfismálum og/eða náttúru á því æviskeiði.  

5.1.1 Áhugi og eldmóður 

Það sem einkenndi flesta umhverfisfræðsluaðilana í þessari rannsókn var eldmóður í tali 

þeirra. Sumir töluðu mikið með höndunum eða hækkuðu róminn þegar þeir lögðu áherslu á 

orð sín. Ýmsar tilfinningar komu fram í viðtölunum, þá sérstaklega eftir því sem á leið því 

þeir voru ekki allir tilbúnir að segja strax frá upplifunum sínum og tilfinningum í náttúrunni 

eða segja ókunnugri manneskju frá æskuminningum. Flestir voru þó fljótir í gang og þótti 

gaman að rifja upp góðar stundir úr æsku. Áhuginn kom bersýnilega fram þegar þeir ræddu 

um starfið sitt og umhverfismál almennt en það var augljóst að nánast allir höfðu ástríðu 

fyrir því sem þeir voru að gera.  

Guðni var sá aðili sem virtist vera í hvað mestum tengslum við náttúruna. Hann er fæddur 

og uppalinn í sveit og greina mátti ákveðinn tónn í hvernig hann talaði um náttúruna sjálfa 

og samspil manns og náttúru, sem bar merki nokkuð sterkrar tengingar. Væntumþykja og 

virðing endurspeglaðist í tali hans:  

Þó þú brennir við, þá lætur skógurinn þinn þig hafa súrefni í staðinn. Breytir subbunni 

frá þér og gefur þér súrefni í staðinn! Þetta er mesti kærleikur sem hægt er að búa til. 

„Takk fyrir að subbast í mér, ég ætla bara samt að láta þig fá súrefni.“ 

Með þessum orðum og hvernig hann persónugerði náttúruna var hægt að skynja 

raunverulega væntumþykju í garð skógarins sem gaf af sér og þáði ekkert í staðinn. Hann 

virtist líka vera í nokkuð ævintýralegum tengslum við náttúruna, því hann talaði um álfana í 

skóginum og samskipti sem hann hafði átt við krummana á bænum, sem honum þótti 

greinilega mjög vænt um. Viðlíka sterk tengsl við náttúruna komu ekki fram hjá neinum 

öðrum þátttakanda. Mikill áhugi á umhverfismálum kom þó fram í tali flestra. Þegar rætt var 

um umhverfismál voru frásagnir Soffíu, Evu, Eyrúnar og Ásrúnar settar fram með miklum 

eldmóði og greinilegt var að viðfangsefnið stóð þeim nærri. Á ákveðnum tímapunktum í 
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samtölunum voru tilfinningar, þá sérstaklega áhyggjur, greinanlegar í tali þeirra. 

Áhyggjutónn var sérstaklega áberandi hjá Evu: 

Og hvað varðar loftslagsmálin finnst mér mikið áhyggjuefni hvað er lítið gert í því og 

hvað unga kynslóðin virðist hafa litlar áhyggjur. Og lítinn áhuga! Það þarf að gera 

ýmislegt til að bjarga því. Fyrir 30 árum var ég með hóp af ungum krökkum að 

mótmæla óþarfa umbúðum. Þetta hefur bara versnað!  

Eitt kom í ljós í samtölunum og það var að fjórir úr hópnum, Soffía, Berglind, Guðni og Eva 

höfðu áður unnið að bættum hag ákveðinna hópa eða viðfangsefna. Þau verkefni voru af 

ýmsum toga; má nefna verkefni sem snúa að náttúruvernd, valdeflingu kvenna, 

grasrótarstarfi með börnum sem eru á jaðrinum félagslega og starf með börnum sem hefur 

verið brotið á. Þannig er hægt að velta fyrir sér hversu sterk áhrif gildi, sem snúa að 

samkennd og réttlæti eins og í þeirra tilfelli, hefur á hvaða braut er valin í lífinu. 

Allir þátttakendur höfðu greinilega áhuga á sínum umhverfis- og náttúrutengdu verkefnum 

en það var misjafnt hversu vel þeir gáfu það til kynna. Hjá Sigrúnu var hægt að skynja 

ákveðna þreytu gagnvart umhverfismálum þó hún væri mjög áhugasöm um sitt 

náttúrutengda starf. Hluti af verkefnum vinnustaðar hennar var að sinna fræðslu um 

umhverfismál og náttúru en umhverfismálin höfðu lengi setið á hakanum vegna anna í öðrum 

verkefnum. Hún hafði unnið við Staðardagskrá 21 en eftir einhvern tíma í því starfi hafði 

hún ákveðið að leggja þennan málaflokk til hliðar. Ástæður þess voru að fólk var ekki á þeim 

tíma að tengja við að þetta væri raunverulegt vandamál og of mikill tími fór í rökræður um 

eitthvað sem ekki er neitt rétt svar við. Hún benti á að það væri einmitt flækjan við 

umhverfismálin. Þau væru oft margslungin og oft ekkert eitt rétt í þeim efnum. Því hafi hún 

brunnið út og endað „pínu inn á við“ hvað umhverfismál varðar. Þegar við ræddum um 

starfið hennar sem snýr beint að náttúrunni var greinilegt að áhuginn lá þar og þó greinilega 

væri mjög mikið að gera í vinnunni hjá henni þá voru verkefnin að hennar mati mjög 

skemmtileg og „streitan jákvæð.“ 

Ef þetta er tekið saman stendur eftir að umhverfismál og náttúra stendur nærri hjarta 

umhverfisfræðsluaðilanna og þeir virðast hafa sterka umhverfisvitund. Það sást í því viðhorfi 

sem þeir höfðu gagnvart þessum málaflokki þar sem áhuginn var ótvíræður og eldmóður 

gagnvart viðfangsefninu áberandi. Í viðtölunum komu fram tveir þættir sem gætu skýrt þau 

sterku tengsl sem þátttakendur höfðu við náttúruna og áhuga þeirra á umhverfismálum og 

náttúru. Í fyrsta lagi var það að þeir sóttu mikið í náttúruna og upplifðu vellíðan og jákvæðar 

tilfinningar þegar þeir dvöldu úti við. Í öðru lagi voru þeir allir mjög tengdir náttúrunni í 

æsku í gegnum ýmsar athafnir. Þessir tveir þættir verða nú teknir til nánari skoðunar. 

5.1.2 Vellíðan í náttúrunni 

Það kom bersýnilega í ljós að allir viðmælendur sóttu í náttúruna til að líða betur og upplifa 

jákvæðar tilfinningar. Þeir stunduðu flestir reglulega útivist þótt eðli hennar væri misjafnt. 

Þær upplifanir og tilfinningar sem komu fram hjá þeim þegar þeir töluðu um veru sína í 

náttúrunni voru meðal annars: Frelsi, gleði, hamingja, aftenging, jarðtenging, sigur, lotning 

og jafnvægi.  

Í samtali við Soffíu fannst mjög skýrt að náttúran var hennar vettvangur til að að hlaða 

batteríin fyrir næstu atlögu að hversdagsleikanum. Soffía vann í krefjandi vinnuumhverfi, 

bjó í miðborg Reykjavíkur og hún fór greinilega út í náttúruna til að öðlast ró og ná úr sér 
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streitu. Hún náði rónni í sveit foreldra sinna þar sem hún „skoðaði plöntur, tíndi ber og 

bardúsaði“ og náði með því bæði að aftengja sig streitunni en um leið „jarðtengja sig aftur, 

finna jafnvægi og verða hamingjusöm,“ eins og hún komst að orði. Þarna nýtti hún greinilega 

náttúruna til að ná til baka þeirri andlegu getu sem hún hafði gengið á í sínum daglegu 

verkefnum. Soffía talaði einnig um að hún væri farin að finna þörf fyrir að fara „back to the 

basics“ eins og hún orðaði það og lifa af landinu. Hún var komin svo langt að vera farin að 

hugsa um að byggja hús í sveitinni „í frumstæðum aðstæðum bara til að fá að vera í friði.“ 

Þarna virtist hún vilja gera það einfalda og áreitislausa líf sem hún upplifði í sveitinni að 

stærri hluta í sínu lífi.  

Berglind, Þór, Ásrún og Sigrún upplifðu vellíðan sína í náttúrunni í gegnum krefjandi útivist. 

Sigrún upplifði „andlega fróun“ í fjallgöngum og talaði um að náttúran væri farin að gera 

aðra hluti fyrir hana í dag en hún gerði fyrir nokkrum árum. Með auknu álagi í vinnu virtist 

náttúran þannig gefa henni einhverja endurheimt en það var hins vegar áskorunin sem hún 

sóttist eftir í fjallgöngum á sínum yngri árum þegar álagið var minna í daglegu lífi. Berglind 

talaði einnig um að útivist hennar væri aðallega til að „slá á vanlíðan“ en áskorun var einnig 

stór hluti af útivistaráhuganum og ásókn í þá vellíðan sem myndast við að sigrast á erfiðum 

verkefnum. Ásrún og Þór minntust sérstaklega á þá vellíðan þegar maður sigrast á einhverju 

viðfangsefni í náttúrunni og í því samhengi tóku þau bæði dæmi um krefjandi fjallgöngur. 

Þar var það greinilega ekki bara tilfinningin að sigrast á fjallinu sem veitti þeim vellíðan, 

heldur einnig sú tilfinning að sigrast á sjálfum sér og þeim höftum sem hugurinn setur manni. 

Ásrún sagði frá því sem hún upplifði þegar hún komst upp á topp Herðubreiðar: 

Ég fylltist mikilli lotningu þegar ég komst upp á Herðubreið við illan leik, ég hélt ég 

myndi deyja á leiðinni. Þetta var bara eins og frelsun, horfandi til allra átta, horfa á 

Snæfellið, horfa á storm koma í áttina til okkar í glaðasólskini. Mér fannst ég vera á 

toppnum á tilverunni og eiga þetta. Ég ætlaði ekki að komast niður aftur, ég vildi bara 

vera þarna. Þetta var einhver rosaleg lotning fyrir náttúrunni. Þess vegna skil ég svo 

vel þetta fjallatoppadæmi, það er eitthvað við þetta, sigrast á einhverju. 

Í þessum aðstæðum gladdist Ásrún yfir sigri sínum á fjallinu og að hafa staðist það álag sem 

var á henni á leiðinni þar sem hún hélt að hún myndi deyja. Náttúran verðlaunaði Ásrúnu 

með óviðjafnanlegu útsýni af tindinum og kveikti á annarri tilfinningu, lotningu fyrir 

náttúrunni. Þar upplifði hún einnig „hugarró, næringu og hreinsun“ og þá tilfinningu að vera 

á toppnum á tilverunni í margvíslegum skilningi. Ljóst er að þarna mynduðust hjá henni 

sterk tengsl við náttúruna og tilfinningar sem hún átti auðvelt með að kalla til baka þar sem 

hún sat og horfði dreymin út um gluggann um leið og hún lýsti þessu.  

Það kom einnig fram hjá viðmælendum að þegar náttúran kom þeim á óvart gaf hún þeim 

eitthvað andlega. Þá var það ekki bara tilfinningin sem myndaðist nákvæmlega á þeirri 

stundu þegar náttúran kemur á óvart sem gaf af sér, heldur líka þær tilfinningar sem þróuðust 

í kjölfarið. Berglind minntist á að það væru helst þær stundir sem sætu í henni en við þær 

aðstæður óx virðing fyrir náttúrunni. Hún sagði frá atviki eina haustnótt þar sem hún horfði 

á tryllt norðurljósin dansa um himininn í kolniðamyrkri langt frá mannabyggðum. Þessi 

stund hafði greinilega mikil áhrif á hana því hún átti erfitt með að koma henni í orð. Það sem 

gerði upplifunina enn sterkari var að hún var langt í burtu frá manngerðu umhverfi og náði 

þarna í senn að sjá fegurð og kraft náttúrunnar. Eins og hjá Ásrúnu þar sem myndaðist 

ákveðin lotning fyrir náttúrunni á tindi Herðubreiðar, notaði Berglind orðið virðing við að 

horfa á norðurljósin í þessum ham því upplifunin sýndi henni hvað hún er í raun lítið peð í 

stóra samhenginu.  
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Í frásögn Eyrúnar af stund sem hún átti í þjóðgarði erlendis má segja að tenging hennar við 

umhverfið hafi verið svo sterk að hún færði hana á æðra plan: 

Ekki veit ég hvort það voru malaríulyfin en inni í frumskóginum fannst mér ég trekk í 

trekk dregin inn á við andlega á einhvern fornan stað langt inni í sjálfri mér. Stundum 

varð ég pínu óttaslegin, einhver ævaforn kraftur togaði í mig en tilfinningin var mjög 

sterk allan tímann ... Dýptin í náttúrunni þar sem fjölbreytileiki tegunda á hvern 

fermetra er hvað mestur í heiminum var hugsanlega að fara með mig. Hver einasti 

fermetri af rými er nýttur til að fanga ljósið, plönturnar í brjálaðri samkeppni um ljós 

og næringu. Þúsund augu sem þú sérð ekki, skordýr, dýr, fuglar og frumbyggjar. Einn 

dag við ána þar sem var smá rými fyrir trjánum sat ... stúlka við ána að biðja. Kyrrðin, 

hljóðin úr skóginum, ljósið og stúlkan sem var að biðja gaf þessu einhvern töfraljóma 

og mér fannst ég tengjast heiminum í fortíð, nútíð og framtíð. Allt var svo tært, skýrt 

og tregablandið. Það var einhver undirtónn. Á þessum tíma bjó ég í Noregi en þarna 

fann ég hvað ég saknaði Íslands og hugurinn fór þangað frá þessum stað sem 

minnir alls ekki á Ísland, sennilega kemst maður varla á stað sem er ólíkari. 

Þarna gerðist eitthvað hjá Eyrúnu sem hún átti erfitt með að útskýra. Hún notaði fjölmörg 

lýsingarorð til að koma þessari stund í orð, meðal annars ótta, trega, og söknuð og hefur 

þessi upplifun skilið eftir djúpa tengingu sem líklega mun fylgja henni um ókomna tíð. Það 

voru ekki aðrir sem fóru svona djúpt inn á við eins og Eyrún í upplifun á ákveðnum 

aðstæðum, en sterkar tilfinningar komu fram hjá nokkrum þátttakendum gagnvart víðáttu. 

Ásrún og Þór minntust sérstaklega á þá upplifun að standa uppi á fjalli og horfa yfir, það 

fyllti þau af jákvæðum tilfinningum og Soffía sagði frá því að þegar hún bjó í stórborg 

erlendis hefði hún sótt í svæði þar sem vítt var til allra átta því það veitti henni mikla slökun 

að hafa sjóndeildarhring.  

Þótt sumir þátttakendur hafi þurft allnokkurn tíma til að koma upplifunum sínum í orð, áttu 

þeir flestir auðvelt með að rifja upp jákvæðar upplifanir sem tengdust náttúrunni og 

mynduðust þær tilfinningar við ýmsar aðstæður. Áhugavert er að flest allar þær jákvæðu 

tilfinningar sem þátttakendur sögðu frá, höfðu átt sér stað eftir að þeir voru komnir á 

fullorðinsár. Ýmsar ástæður gætu verið fyrir því en þessir atburðir eru nær þátttakendum í 

tíma svo það er líklega auðveldara að rifja þá upp. Því er ekki hægt að segja að þessi líðan í 

náttúrunni hafi kveikt umhverfisvitundina þar sem hún var þegar til staðar hjá 

umhverfisfræðsluaðilunum á þessum tíma en líklegt er að líðanin hafi mótað hana enn frekar 

miðað við þær tilfinningar sem mynduðust úti við og sátu eftir hjá þeim. 

5.1.3 Æskuárin 

Þó viðmælendur hafi ekki horfið aftur til æskunnar þegar jákvæðar upplifanir úr náttúru voru 

rifjaðar upp, voru tengsl þeirra allra við náttúruna sterk í bernsku. Allir viðmælendur eru af 

þeirri kynslóð að frítímanum var að mestu varið úti í leikjum og skipti þá ekki máli hvort 

þeir komu úr sveit eða borg. Eyrún var fædd og uppalin í þorpi úti á landi og lýsir hún 

stemningu þess tíma vel: 

Það er skóli fyrir hádegi og svo vorum við úti að leika okkur. Við vorum bara niðri í 

fjöru og foreldrar í dag myndu nú ekki vilja vita hvar við vorum, við bara þvældumst 

um þorpið, niðri í fjöru og upp á fjall og ég horfi á þetta í dag hissa. Það er heillangt 

upp í fjall frá byggðinni, ég skil þetta ekki! Svo vorum við í fiskihjöllum hinum megin. 

Þetta er bara það sem öll börn þess tíma gerðu, við vorum bara úti.  



33 

Aðrir viðmælendur höfðu sömu sögu að segja um þetta frelsi að geta verið úti allan daginn 

og leikið sér. Soffíu, sem bjó í Breiðholtinu, fannst hún í raun búa úti í sveit með móa, læki 

og náttúruna allt í kring og hún hafði mikið frelsi til að leika sér og kanna heiminn, „kannski 

of mikið frelsi,“ bætti hún við. Þarna var Breiðholtið að byggjast upp og í raun ekki ósvipaðar 

aðstæður og í minni þorpum á landsbyggðinni þegar kemur að nálægð þéttbýlis við 

náttúruna. Berglind og Guðni voru í sérstaklega miklum tengslum við náttúruna í æsku en 

Guðni var fæddur, uppalinn og búsettur í sveit en Berglind dvaldi í sveitinni hjá ömmu sinni 

og afa frá því að hún var 5 til 14 ára, þrjá til fjóra mánuði hvert sumar og hjálpaði til við 

bústörfin, en sinnti skátastarfi af miklum eldmóð þess á milli.  

Eva var fædd og uppalin í borg erlendis og því mætti ætla að hún hafi verið í minnstum 

tengslum við náttúruna í æsku af þátttakendum og fengið minna frelsi til útileikja og þess að 

kanna náttúruna á eigin spýtur. Það kom því á óvart að hún var sá þátttakandi í þessari 

rannsókn sem hafði hvað mestan áhuga á umhverfismálum og sinnti umhverfisverndarstarfi 

í frítíma sínum. Ástríðan í tali hennar gagnvart viðfangsefninu var hreinlega og kom fram að 

hún beitti sér ekki aðeins í vinnunni í þágu náttúrunnar heldur einnig í gegnum félagsstarf. 

Tengsl hennar við náttúru í æsku voru þó einhver þar sem hún stundaði hestamennsku og þá 

einkum útreiðartúra og fékk þar „algera dellu“ eins og hún sagði sjálf. Þegar horft er til 

mögulegra áhrifavalda Evu á miklum áhuga hennar á umhverfismálum er ekki ólíklegt að 

foreldrar hennar hafi haft mikil áhrif á líf hennar hvað þetta varðar. Móðir Evu var 

baráttukona fyrir umhverfismálum og ein sú fyrsta sem tók ákveðin skref í þeim efnum á 

sínum tíma. Faðir hennar var líka fyrirmynd á því sviði en meira í því að kenna henni og 

fjölskyldunni að njóta náttúrunnar og nýta hana skynsamlega, einnig að fara í útilegur fjarri 

mannabyggðum og öllum nútímaþægindum, veiða í matinn, tína ber og sveppi og lifa af 

landinu.  

Aðrar ástæður sem gætu skýrt hinn mikla áhuga Evu á umhverfismálum er að 

menningarlegur bakgrunnur hennar er annar en hinna viðmælendanna sem gæti haft áhrif og 

þar sem hún bjó í borg erlendis voru mengun og önnur umhverfisvá sýnilegar, þannig að 

nauðsynlegt var og í raun óhjákvæmilegt að vera meðvitaður um málefnið. Að auki tók hún 

virkan þátt í náttúruverndarstarfi sem barn sem líklega er ekki daglegt brauð barna hér á 

landi, en ætla má að móðir hennar hafi verið hvetjandi þar. Í því starfi létu börnin til sín taka 

með alls kyns aðgerðum og mótmælum gegn raunverulegum vandamálum sem hefur án efa 

mótað áhuga hennar á viðfangsefninu enn frekar og jafnvel eflt getu til aðgerða í þágu 

náttúrunnar. Dæmi sem hún tók og sýndi vel hvernig verkefnin sem náttúruverndarhópurinn 

tók að sér voru, er vel til þess fallið að sýna börnum að aðgerðir þeirra geta haft áhrif: 

Það var ein gata sem skar í sundur votlendi. Þegar froskar fóru að verpa eggjum, þá 

þurftu þeir að fara yfir götuna og lentu fyrir bílunum. Þá settum við upp girðingu fyrir 

þá, froskagirðingu ... Eitthvert okkar þurfti að hjóla þangað á hverjum degi, en þetta 

voru 15 km að heiman, og bjarga froskunum yfir. Froskarnir söfnuðust þá saman við 

girðinguna, við settum þá í fötu og bárum yfir girðinguna. 

Þarna sáu börnin gott dæmi um áhrif mannsins á náttúruna og létu til sín taka í stýrðu 

umhverfi.  

Bein áhrif kennara á umhverfisvitund komu fram hjá einum þátttakanda, Þór. Hann gat sagt 

nákvæmlega hvenær áhugi hans á umhverfismálum kviknaði en það var í 

umhverfisfræðiáfanga í menntaskóla. Þar höfðu nemendurnir verulega áhugasaman kennara 

sem náði að smita þá af eldmóði. Kennarinn lagði raunveruleg verkefni fyrir og blandaði inn 

mátulega miklu af hræðsluáróðri og þetta hafði að mati Þórs virkað svo vel að margir 
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nemendanna fóru þá leið í lífinu að að gera náttúruna eða umhverfismál að starfsvettvangi 

sínum. 

Misjafnt var hvort aðrir viðmælendur tengdu áhuga sinn við fyrirmyndir. Flestir minntust á 

ferðalög og útilegur með foreldrum, en hvort foreldrarnir voru þannig áhrifavaldar á 

umhverfisvitund og áhuga á náttúru og umhverfismálum var óljóst, „kannski blundaði þetta 

einhvers staðar“ eins og einn viðmælandi komst að orði. Sigrún sagðist meira að segja ekki 

hafa haft nokkurn áhuga á náttúrunni þegar hún var yngri og valdi umhverfistengt nám vegna 

þess að hún vissi að þar var farið í margar námsferðir, en hún var og er mikil áhugakona um 

ferðalög. Áhuginn kviknaði svo í náminu sjálfu. 

Eins og sjá má voru allir þátttakendur í miklum tengslum við náttúruna í æsku og höfðu sum 

hver fyrirmyndir til að ýta undir þá tengingu. Erfitt er þó að segja hvort þeir hafi verið í meiri 

tengslum við náttúru heldur en gengur og gerist hjá börnum á þessum tíma. Áhugavert var 

þó að sjá að þeir tveir einstaklingar sem virtust vera í hvað mestum tengslum við annars 

vegar náttúru og hins vegar umhverfismál í æsku, voru þau sem höfðu mesta ástríðu gagnvart 

viðfangsefninu í dag, þau Guðni og Eva. 

 Áherslur í umhverfismennt innan skóla og 

utan 

Hér verður farið yfir áherslur umhverfisfræðsluaðilanna í fræðslustarfi til barna, hvort sem 

það er innan grunnskólanna eða utan þeirra og hvort þær áherslur samrýmast áherslum 

umhverfismenntar almennt. Eins er varpað ljósi á samstarf umhverfisfræðsluaðila við skóla, 

hvort séu einhverjar hindranir í því samstarfi og hvernig væri hægt að styrkja það.  

5.2.1 Áherslur í fræðslustarfi 

Umhverfismenntin sem umhverfisfræðsluaðilarnir höfðu komið að, var af misjöfnum toga. 

Flestir höfðu farið í skóla og kynnt sinn starfsvettvang eða fengið nemendur á sinn vinnustað 

í heimsókn. Sömuleiðis gat fræðslan verið alls ótengd skóla; í gegnum vinnuskólann, skáta, 

eða skipulagða fræðsludaga/vikur, fræðslugöngur eða verkefni eins og strandhreinsanir og 

að útbúa fræðsluefni fyrir aðra. 

Það sem helst stýrði áherslum umhverfisfræðsluaðilanna virtist vera hversu vel þeir þekktu 

til aðalnámskrár, hver starfsvettvangur þeirra var, hversu mikinn tíma þeir höfðu til að sinna 

málaflokknum og áhugasviði þeirra. Fræðsluna var hægt að heimfæra á ýmsa þætti sem 

umhverfismennt almennt leggur áherslu á, mismikið þó.  

Tenging við náttúruna, þar sem vitund og næmni fyrir henni var markmiðið, var það sem 

flestir þátttakendur stefndu að í umhverfismennt sinni og öllum fannst mikilvægt að færa 

umhverfismenntina út úr skólastofunni. Hverju sú tenging átti að skila var misjafnt meðal 

þátttakenda. Þannig tengdi Berglind sinn hóp við náttúruna einkum til þess að efla 

nemandann sjálfan og búa til vettvang þar sem hann næði að blómstra innan skólans. Hægt 

var að heyra á tali hennar að henni fannst kennarar of hefðbundnir í kennslu sinni, mörgum 

þætti erfitt að fara út fyrir boxið og héldu því nemandanum inni í boxinu með sér, sem væri 

heftandi fyrir hann. Guðni var svipað þenkjandi og Berglind og fannst mikilvægt að tengja 

nemendur við náttúruna, bæði til að auka líkur á að mæta nemanda á eigin forsendum til að 
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efla hann, en líka til að skapa meiri virðingu fyrir náttúrunni. Guðni var mikill áhugamaður 

um útinám og talaði um að þessi tenging, þar sem bæði nemandi og náttúra „græða“, myndi 

einmitt verða til útivið. Þar gæti nemandinn séð í raunverulegu umhverfi hvernig náttúran er 

öll samofin og hvaða áhrif inngrip mannsins hafa á hana. Guðni var ekki hrifinn af hinni 

hefðbundnu, fullútbúnu útikennslustofu, sem hefði allt til alls, húsgögn og eldhúsáhöld. 

Hann taldi mesta lærdóminn fyrir börnin fólginn í að móta útikennsluumhverfi sitt sjálf og 

upplifa þannig á eigin skinni fjölbreytileika náttúrunnar og innri tengsl hennar. Þannig lagði 

hann áherslu á að nemendur væru virkir og lærðu á skapandi hátt í náttúrulegu umhverfi, því 

þá myndu viðhorf barna til náttúrunnar breytast og virðing aukast. Ásrún lagði einnig áherslu 

á að virkja nemendur í gegnum sköpun, en þannig kom hún fræðslu um umhverfismál til 

skila og vann að því að breyta viðhorfum til náttúrunnar um leið.  

Greinilegt var að flestir umhverfisfræðsluaðilanna lögðu áherslu á fjölbreytta kennsluhætti. 

Ágætis dæmi er frásögn Eyrúnar af því þegar hún fór út með börnin og þau áttu að leggjast 

í grasið og hlusta á náttúruna, greina á milli hljóða, uppgötva eitthvað nýtt og tengjast 

náttúrunni á þann hátt:  

Við kennum börnum að loka augunum og hlusta og telja á fingrunum hljóðin sem þau 

heyra, sem er einmitt mjög mikilvægt svo þau séu ekki að gjamma „ég heyrði!“ Það er 

bara að loka augunum og hlusta á náttúruna. Stundum er bara rok og þá heyrist bara í 

fötunum, kannski ein gæs sem nær að garga yfir rokið en þetta er alveg ótrúlegt hvað 

þau heyra. Þetta er svona dæmi um náttúrutúlkun þar sem þú ert sjálfur að uppgötva, 

svona „aha“ upplifun svolítið. 

Áherslur Sigrúnar í fræðslunni voru aðallega á náttúruna sjálfa en minni á umhverfismál. 

Eitt af hlutverkum vinnustaðarins var þó fræðsla um umhverfismál, en eins og hún sagði 

sjálf: „Svo er þetta alltaf háð því hvað maður er með mikinn mannskap, hvað maður hefur 

mikið að gera og líka þurfum við einhvern veginn að reka okkur.“ Áherslan var þannig á 

almenna náttúrufræðslu, að bjóða upp á fjölbreytt námsumhverfi og leyfa börnunum að vera 

virkum þátttakendum í fræðslunni og vinna að raunverulegum verkefnum sem tengdust starfi 

stofnunar. Sem dæmi um verkefni var að safna smádýrum, skoða þau í smásjá, fara að skoða 

fugla, mæla árlegan trjávöxt, dreifingu lúpínu og leyfa börnunum að kynnast fyrstu skrefum 

í vísindalegum vinnubrögðum. Sigrún þekkti ekki til aðalnámskrár eða þeirra hæfniviðmiða 

sem metið er eftir og taldi óþarfa að setja sig inn í það, að minnsta kosti miðað við það 

samstarf sem hún var í við skólana á þessum tíma. Ástæðan var sú að frumkvæði fræðslunnar 

var í langflestum tilfellum frá skólanum sjálfum og þá voru kennararnir með sérstakar óskir 

um verkefni. 

Það var nokkuð áberandi að þeir þátttakendur sem þekktu til aðalnámskrár lögðu sig fram 

við að tengja fræðslu sína þar inn. Þrír af átta þátttakendum, Soffía, Eva og Guðni, þekktu 

sérstaklega vel til aðalnámskrár grunnskólanna, markmiða umhverfismenntar og áherslna 

menntunar til sjálfbærni og endurspeglaðist það vel í þeirra eigin áherslum í fræðslunni. Þau 

veltu fyrir sér getu til aðgerða, lýðræðismenntun, umbreytandi námi og hvernig 

starfsvettvangur þeirra gæti komið að menntun af þessu tagi. Þannig færðu þau rök fyrir 

áherslum sínum með því að vísa í námskrána. Soffía og Eva höfðu sérstakan áhuga á getu til 

aðgerða í fræðslunni. Soffía hafði starfað sem kennari og þekkti skólaumhverfið því mjög 

vel. Námsefni hennar var markvisst fléttað inn í hæfniviðmið námskrár með sjálfbærni sem 

grunnþátt, þar sem hún lagði áherslu á getu til aðgerða og umbreytandi nám: „Þú ert að læra 

eitthvað en ert að breyta þér um leið og breyta samfélaginu.“ Markmið fræðslunnar var því 

að „nemandi átti sig á því að hann er aðili í samfélagi og geti haft áhrif og þurfi að gera það, 
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því annars gerist ekki neitt.“ Hennar verkefni gengu því lengra en að vekja börnin til 

umhugsunar og lagði hún fyrir verkefni sem hvöttu til aðgerða og lausna í umhverfismálum. 

Nemendur þurftu að hugsa sjálfstætt, velja sér viðfangsefni sem þeir ætluðu að vinna með, 

eins og t.d. flokkun og neyslu, meta ástand, setja sér markmið og leita leiða til að finna 

lausnir. Soffía var því greinilega að vinna með getu til aðgerða og um leið að efla sjálfstraust 

barnanna. Orðið „valdeflandi“ kom einnig oft fyrir í samtali við hana þar sem „börn eiga að 

taka rými og eiga að hafa áhrif“ svo hún var greinilega mjög meðvituð um þann þátt í starfi 

sínu. 

Soffía nefndi nokkur dæmi um verkefni sem hún hafði lagt fyrir börnin og meðal þeirra var 

að útbúa umhverfisstefnu fyrir skólann, kynna umhverfisstefnuna fyrir foreldrum, skrifa 

greinar í blöðin um viðfangsefnið þar sem markmiðið var að vekja aðra til umhugsunar og 

verkefni sem snúa að því að minnka plastmengun. Verkefni hennar miðuðu líka að því að 

virkja sköpunarkraftinn hjá börnunum og láta þau hugsa út fyrir rammann. Þá var t.d. bannað 

að fara hefðbundnu leiðina og skila ritgerð eða myndbandi en þau áttu þess í stað að nýta 

sköpunarkraftinn og framkvæma eitthvað og minntist hún á verkefni þar sem börnin 

hönnuðu rannsóknastöð í eyðimörk og voru búin að reikna út hvað þurfti mikið af súrefni og 

vatni og hverjar væru bestu lausnir við úrgangslosun. Þá gerðu þau einnig samanburð á 

plastumbúðum í tveimur stórmörkuðum, skrifuðu skýrslu og sendu á verslanirnar.  

Þór var sá eini af þátttakendunum sem tók eingöngu að sér fræðslu þegar sóst var eftir því, 

svo áherslur hans sneru að eftirspurninni. Hann hafði haldið almennar kynningar um 

umhverfismál, farið með börn í trjáplöntunarleiðangra og unnið í ýmsum 

samstarfsverkefnum. Hluti af starfslýsingu hans var umhverfisfræðsla, hann sinnti henni 

þegar leitað var til hans og þá réðust áherslur fræðslunnar af áhuga þeirra sem óskuðu eftir 

henni. Tíminn hjá honum var af skornum skammti og því þurfti hann svolítið að velja og 

hafna, en einnig hafði hann orð á að hann vildi ekki vera að „troða sér inn einhvers staðar 

með kynningu þegar enginn áhugi væri á henni.“ Hann var þó áhugasamur um að leggja 

meiri áherslu á umhverfisfræðsluna þó hún hefði fram að því ekki verið forgangsverkefni.  

5.2.2 Samstarf við grunnskóla: Hindranir og lausnir 

Þegar spurt var út í samstarf þátttakenda við skólana á heimasvæði þeirra kom í ljós að 

Soffía, Eyrún, Sigrún, Berglind og Guðni voru öll að vinna nokkuð markvisst með skólunum. 

Eva hafði verið í einhverju samstarfi við skólana en það hafði ekki verið samfella í því og 

var hún að vinna í að koma reglu þar á. Þór var heldur ekki í samfelldu samstarfi heldur kom 

inn í fræðslu þegar óskað var eftir því eins og áður hefur verið sagt. Ásrún hafði ekki unnið 

með grunnskólanum en þó með leikskólanum og grunnskólabörnum erlendis og var að vinna 

í að komast í samstarf við skólann á svæðinu þegar viðtalið átti sér stað. Allir viðmælendur, 

líka þeir sem voru þegar í reglulegu samstarfi við skólana, töluðu um að samstarfið gæti 

verið meira og markvissara. 

Fram kom að frumkvæði að samstarfi þátttakenda við skólana hafði í flestum tilfellum verið 

hjá umhverfisfræðsluaðilunum og var auðheyrt að þeim, sérstaklega Evu, Guðna og Soffíu 

sem þekktu vel til aðalnámskrár, fannst samstarfið mikilvægt, ekki síst fyrir kennarana sem 

takast nú á við sjálfbærni sem einn af grunnþáttum menntunar. Nú væru ný tækifæri fyrir 

skólana til að tengja sig betur við samfélagið, því samstarf við nærsamfélag væri til dæmis 

áhersluatriði í námskránni, sem og fjölbreytt námsumhverfi, sjálfbærni og fleira sem 
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viðmælendur náðu mjög vel að tengja við starf sitt. Námskráin væri viðamikil og þar inni 

þættir sem ekki er sjálfgefið að kennarar þekki. 

Einhverjir þátttakendur upplifðu að lítill stuðningur hefði fylgt síðustu námskrá til kennara. 

Þannig hefði ekki verið samræmt hvernig ætti að innleiða hana og ekki hafi verið gert ráð 

fyrir því í rekstri og mannafla, heldur áttu kennarar meira að bjarga þessu. Virtist vera algeng 

upplifun hjá þátttakendum að kennarastarfið væri almennt að verða flóknara, þeir væru að 

sinna fleiri störfum á skemmri tíma og til viðbótar komin til skjalanna innleiðing á 

metnaðarfullri og yfirgripsmikilli aðalnámskrá sem byggir á menntun til sjálfbærni. Þannig 

fannst þeim rökrétt að auka samstarfið og létta á kennurum í störfum þeirra. Rétt er að minna 

á að hér er eingöngu verið að draga fram upplifun nokkurra umhverfisfræðsluaðila á 

kennarastarfinu, en ekki sjónarhorn kennarans. 

Þó áhugi umhverfisfræðsluaðila væri töluverður á samstarfi, upplifðu þeir ýmsar hindranir 

sem stóðu í vegi fyrir góðu samstarfi. Meðal annars töldu þeir vanta markvissari stefnu í 

umhverfismennt, bæði innan vinnustaða þeirra og fannst þeim það einnig eiga við í 

skólunum og því samstarfið of háð áhuga einstakra aðila. Bakland innan vinnustaða þeirra 

var í einhverjum tilfellum metið lítið og ferlið að koma á samstarfi og halda því var krefjandi. 

Einhverjir upplifðu einnig lítinn stuðning til kennara að færa nám út úr skólastofunni.  

Fram kom að sums staðar vantaði stuðning og stefnu á vinnustað þátttakenda til að halda úti 

samfelldu fræðslusamstarfi við skólana. Greinilegt var að fræðslustarfið hafði tekið nokkuð 

á og misjafnt baklandið á vinnustaðnum vegna þeirra verkefna. Sums staðar var stefna í 

fræðslumálum til staðar en hafði ekki gegnt hlutverki sínu, eða og eins og Eva orðaði það: 

„Í töluðum orðum og skrifuðum eru fræðslumál mikilvæg, en ekki í gjörðum.“ Hún var þó 

að sama skapi ánægð með frelsið sem hún fékk til að móta þetta eftir eigin höfði og átti það 

sama við um Eyrúnu sem hafði frelsi til að setja fræðslu barna og samstarf með skólum 

ofarlega á forgangslistann án þess að nokkur skipti sér af. Fræðslustarfið var í flestum 

tilfellum byggt upp vegna áhuga þeirra sjálfra á viðfangsefninu. Auðheyrt var að ef 

þátttakendur myndu skipta um vinnu væri ekki hægt að tryggja að fræðslustarf til barna yrði 

áfram ofarlega á forgangslistanum á vinnustaðnum. Þeir höfðu mótað starfið mikið til eftir 

sínu áhugasviði og Guðni talaði um að það væri eiginlega nauðsynlegt fyrir starfsgreinina 

að „fjölga Guðnum.“  

Það kom fram að mikilvægt væri að gefa sér góðan tíma í undirbúning fræðslunnar, hvort 

sem það var að skipuleggja fræðsluna sjálfa eða eiga gott samtal við kennarana. Þannig 

fannst Evu sérstaklega mikilvægt að passa sig á því að mæta ekki inn í skólann með 

fullmótað verkefni og segja „þið eigið að gera þetta,“ heldur nálgast það með þeim hætti að 

segja „ hér er ég til að aðstoða þig við þitt“ þannig að það raunverulega létti á kennurum. Því 

fannst nokkrum viðmælendum nauðsynlegt að þekkja námskrána vel áður en þeir nálguðust 

skólann með verkefni. Einn viðmælanda áttaði sig ekki á hvað skólastarfið var fastmótað 

langt fram í tímann og algerlega mótað af námskrá og fékk verkefnið hans sem hann kynnti 

fyrir skólanum því ekki þær móttökur sem hann vonaðist eftir. Hann hafði haldið að ef hann 

kæmi með fjármagnað verkefni inn, ættu nokkrar vikur í kynningu og undirbúning að vera 

nægilega langur tími, en áttaði sig á því að samstarfsverkefni af þessu tagi þyrfti helst að 

kynna ári áður svo hægt væri að koma því inn í skólastarfið. Vel var tekið á móti 

viðmælanda, kennarar og skólastjórnendur áhugasamir, en höfðu ekki nægjanlegt svigrúm 

sem varð til þess að ekkert varð úr samstarfi.  
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Þrátt fyrir að gefa sér góðan tíma í undirbúning höfðu sumir þátttakendur varið miklum tíma 

og orku í að kynna hugmyndir sínar og samstarfsmöguleika, sem hafði hjá sumum skilað sér 

að lokum en öðrum ekki. Tónninn í tali Evu bar einmitt merki um þreytu þegar hún sagði frá 

öllum þeim tíma sem farið hafði í að minna á sig, hvetja áfram, kynna aftur og ýta málum 

áfram. Loks fékk hún sveitarfélagið í lið með sér og sagði hún að því hefði fylgt ákveðin 

alvara sem hjálpaði til að koma á samstarfi. Þetta sama kom líka fram hjá þeim aðilum sem 

voru í samstarfi við skólana. Mikilvægt var að vera alltaf á tánum og minna á sig og tók 

Soffía fram að það tæki langan tíma fyrir verkefni að verða hluti af reglulegu skólastarfi þó 

þau væru komin af stað. 

Það virtist upplifun sumra að þrátt fyrir mikla áherslu í námskrám á fjölbreytt námsumhverfi 

og einstaklingsmiðað nám þar sem börnum er mætt á sínum forsendum, væri ekki auðvelt 

fyrir kennara að taka upp kennsluhætti sem byggjast á til að mynda á útinámi. Þeim fannst 

kennslan vera enn of kennslustofumiðuð þar sem kennarinn kennir og nemendur hlusta, þrátt 

fyrir að margar leiðir lægju fyrir um hvernig unnt væri að breyta því. Styður sú upplifun þá 

úttekt sem gerð var á grunnskólastarfi fyrir nokkrum árum en þar kom í ljós að bein kennsla 

var algengasta kennsluaðferðin (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Þeir sem þekktu vel til innan 

skólanna sögðu að breytta kennsluhætti þyrfti að undirbúa og það krefðist aukins tíma og 

jafnvel mannafla. Guðni hafði greinilega velt þessu lengi fyrir sér og það gætti töluverðrar 

þreytu í röddinni, vonleysis og pirrings, þegar hann benti á að kennsluháttum þyrfti 

nauðsynlega að breyta:  

Málið er að allar þessar breytingar hafa átt sér stað í gegnum einstaklinga sem trúa því 

sem þeir eru að gera. Og ef skólinn tekur ekki undir þetta, ef þeir fá ekki stuðning, 

hvatningu og jafnvel fjármagn. Sumir hafa fengið það hlutverk að leiðbeina öðrum 

kennurum, verið verkefnastjórar í skólanum í útinámi og sumir bara staðið sig ótrúlega 

vel en það kemur alltaf að því að þú gefst upp ef þú færð ekki stuðning. 

Guðni hélt síðar áfram þegar rætt var um aðalnámskrá að honum fannst oft á tíðum skólar 

ekki fara eftir þeirri stefnu sem búið var að setja: 

Við eigum ekki að vera að segja eitthvað sem við getum ekki staðið við og sýna svo 

eitthvað annað. Það er það sem er búið að skemma fyrir þessari grunngildavinnu, alltaf 

þessi tvöfeldni. Segjum eitt og svo gerum við eitthvað annað. Mér finnst það í alvöru 

mest þreytandi við þessa vinnu. „Ha skrifaði ég þetta? Nei ég þarf ekkert að standa við 

það.“ Þegar fólk heldur að það þurfi ekki að standa við það sem það segir. Æi ég veit 

það ekki, maður má ekkert missa trúna á þetta, þetta er eitthvað sem maður heldur að 

skipti máli og er að vinna í þessu. 

Upplifun sumra þátttakenda var að kennslan væri það fastmótuð að í raun væri ekki svigrúm 

til að bjóða upp á þann sveigjanleika sem þarf til að mennta hvern nemanda á hans forsendum 

og bjóða upp á fjölbreytt námsumhverfi. Berglind benti á að því væri nauðsynlegt að horfa 

út fyrir rammann og til dæmis að koma utanaðkomandi umhverfismenntarverkefnum eða 

útinámi inn í þann hluta skólastarfsins sem er ekki eins fastmótaður og hinar hefðbundnu 

námsgreinar, svo sem eins og í valnámskeiðin eða jafnvel frístund yngstu barnanna eftir 

skóla. 

Þetta má alveg hugsa sér, þú veist að hugsa út fyrir rammann. Þau eru í skólanum þessi 

grey frá 9 til 14 og það er alltaf verið að lita, skrifa, þessi yngstu sko. Svo fara þau í 

frístund og þar er verið að lita og skrifa og perla og ekkert að því, þetta er frístundin, 
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en af hverju ekki að fara út í skóg, gera einhverja leiki, finna plöntur, greina þær og 

tálga skilurðu? 

Vettvangsferðir nemenda var eitt af því sem sumir þátttakendur veltu upp þegar rætt var um 

samstarf. Þar sáu þeir tækifæri en almennt var lítið um vettvangsferðir frá skólum á 

vinnustaði þátttakenda. Eyrún minntist á að þeirra stofnun hefði verið dugleg að bjóða upp 

á vettvangsferðir áður fyrr en fóru svo að finna fyrir að fjarlægðin til þeirra hafði neikvæð 

áhrif og brugðust þannig við að fara sjálf í skólana með fræðslu. Hún benti á að foreldrar 

hefðu einnig tekið sig til þegar ferðum fækkaði og skipulagt heimsóknir í gegnum 

foreldrastarfið og benti þannig nýjar leiðir til að bæta samstarfið. Greinilegt var að 

þátttakendum fannst vettvangsferðir mikilvægar, ekki bara á vinnustaði, heldur höfðu þeir 

líka áhyggjur af því að vettvangsferðum í náttúruna væri að fækka. Eyrún taldi að það væri 

í raun hennar samfélagslega skylda, sem og skólanna, að stuðla að náttúrutengdum 

vettvangsferðum því börn hefðu svo misjöfn tækifæri heima fyrir til að kynnast náttúrunni. 

Soffía tók í sama streng og Eyrún, sérstaklega vegna þeirra barna sem ekki væru að ferðast 

innanlands með foreldrum sínum: 

Ég reyndar ferðaðist út um allt með foreldrum mínum en það eru fullt af krökkum sem 

gera það ekki. Bara það að hafa farið í Þórsmörk í 8. bekk, þar voru krakkar sem sáu 

Seljalandsfoss í fyrsta skipti, sáu Skógarfoss, Þingvelli, þú veist bara skíðaferð í 

Bláfjöll. Þetta er svona útivist og íslensk náttúra sem [krakkar] ... sem eru ekki að 

ferðast mikið með foreldrum sínum munu ekki sjá og þau þekkja betur bara einhvern 

helli á Spáni. Ég held að þetta eigi eftir að hafa mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir 

náttúruna okkar. Fólk mun í rauninni ekki vita hvað það er sem við erum að reyna að 

vernda, því það hefur ekki skoðað það. 

Hún hafði áhyggjur af því að skólinn gæti ekki sinnt þessu hlutverki því hann hefði ekki efni 

á því og vísaði þar í ferðamannastrauminn og þá hækkun á rútuverði sem kom í kjölfarið, en 

eftir hrun voru settar reglur um að foreldrar mættu ekki taka þátt í rútukostnaði. Soffía taldi 

að þetta væri of stór biti fyrir skólana. Ekki voru þó allir á því að rútuverði væri um að kenna. 

Sigrún merkti fækkun vettvangsferða til sín, en þar sem hún var í göngufæri við skólann gæti 

rútuverðið ekki verið ástæðan. Hún var þó með ákveðnar hugmyndir þar. Annars vegar það 

að kennarar í dag vilji fá námsefni og leiðsögn á staðnum, sem er breyting frá því áður þegar 

kennarar undirbjuggu vettvangsferð sjálfir og mættu með námsefnið. Hins vegar að 

skemmtanagildið væri farið að vera meira en áður og vettvangsferð væri því ekki síður 

upplifunar- og skemmtiferð með fræðsluívafi en hreinræktuð námsheimsókn á safn eða 

vinnustað. Hvað sem rétt er í því taldi hún mikilvægt að aðlaga vettvanginn að skólunum, 

með námsefni sem búið er til í samstarfi við skólana.  

Upp kom sú spurning hvort nú væru að koma fram merki þess að fólk væri minna tengt við 

náttúruna í dag en áður. Í gegnum sitt starf upplifði Eyrún að kennarar ættu sumir hverjir 

nokkuð erfitt með að kenna um „býflugur, blómin og nærumhverfið“ og velti fyrir sér hvort 

sú kynslóð væri hreinlega að komast á aldur og ný kynslóð kennara ekki eins tengd 

náttúrunni og hefði ekki jafnmikinn áhuga á henni og þeir sem eldri væru.  

Veðráttan kom fram sem hindrun í samstarfi hjá nokkrum viðmælenda og var þar vísað til 

þess að Ísland sem slíkt væri á veturna ekki alltaf hentugur vettvangur til umhverfismenntar 

utandyra. Bæði er kalt og náttúran öll með fábreyttasta móti á þeim árstíma, sem hefur áhrif 

á kennslu í náttúrugreinum og umhverfismennt. Sigrún sagði að samstarf við skólana ætti 

sér yfirleitt stað á vorin eða haustin innan frekar þröngs tímaramma. Hún sagði þetta vera 
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ástæðu þess að þau reyndu frekar að hafa frumkvæði að því að ná til barnanna á sumrin í 

gegnum fræðslustundir frekar en að fara í samstarf við skólana á veturna. Hún hafði einnig 

reynslu af því að grunnskólanemendur væru ekki sérstaklega lærdómsfúsir í kulda og snjó 

því klæðnaður nemenda gerði að verkum að erfitt væri að koma námsefninu sómasamlega 

til skila. Guðni sá þetta ekki sem hindrun. Þetta eins og allt annað þyrfti að festa í sessi. Hann 

benti í þessu samhengi á að í Danmörku væru sérstakir útidagar einu sinni í viku. Þar væru 

allir orðnir vanir því og börnin kæmu útbúin í samræmi við það. Hann benti einnig á að þó 

lífríkið væri með fábreyttasta móti, væri mikill lærdómur fólginn í að velta náttúrunni í heild 

sinni fyrir sér, hvernig allt tengist saman, að taka eftir sérstöðu hverrar árstíðar og sjá þær 

breytast úr einni í aðra. 

Fram kom að vinnustaðir þátttakenda, þar sem það átti við, virtust ekki taka að sér starfsnema 

eins og tíðkast oft í efstu bekkjum grunnskólans og kom það á óvart í ljósi þess að áhugi 

umhverfisfræðsluaðilanna á samstarfi við skólana var mikill. Nokkrir nemendur höfðu 

komið til Sigrúnar en hún fann að áhuginn var ekki mikill á hennar stofnun og hafði heyrt 

að þetta snerist frekar um þær veitingar sem vinnustaðurinn byði upp á en eitthvað annað. 

Þeir sem komu voru þó áhugasamir. Sumir virtust ekki hafa litið á þetta sem möguleika og 

„ekki dottið þetta í hug“ eins og einn viðmælandi sagði en voru áhugasamir um að bæta úr 

þessu. Eva hafði þó einhverjar efasemdir. Það má segja að mesta álagið í vinnu flestra 

umhverfisfræðsluaðila sé á sumrin og Eva sá ekki fyrir sér að sín stofnun gæti boðið upp á 

verkefni sem grunnskólanemi gæti sinnt yfir vetrartímann. Hún bætti við að hún sæi heldur 

ekki hvernig þau ættu að hafa tíma til að sinna slíkum nema sem er áhugaverð sýn í ljósi 

þess áhuga sem Eva hafði á því að tengja sig betur við skólana. 

Að síðustu verður fjallað um áhuga kennara og skólastjórnenda á viðfangsefninu. Í öllum 

tilfellum var vel tekið á móti þátttakendum þegar þeir nálguðust skólana með hugmyndir 

sínar að samstarfsverkefnum. Þeir töluðu um að mæta jákvæðni og þakklæti frá kennurum 

og skólastjórnendum og ávallt væri áhugi á að minnsta kosti að hlusta á það sem þeir hefðu 

fram að færa. Ljóst er þó að ekki hafa allir kennarar eða skólastjórnendur áhuga á náttúrunni 

sem slíkri né umhverfismálum. Það gefur því auga leið að ef sérfræðingar á þeim vettvangi 

nálgast skólana með samstarf í huga, komast þeir skammt ef þeir mæta aðilum sem ekki hafa 

áhuga á viðfangsefninu. Þetta kom fram í samtali við til dæmis Ásrúnu, Evu og Þór, sem 

höfðu nálgast skólana með ákveðnar hugmyndir að verkefnum en ekkert orðið úr, jafnvel 

þótt vel hefði verið tekið á móti þeim með hugmyndirnar. Samstarf krefst þess að stíga út 

fyrir rammann og vera opinn fyrir breyttum kennsluháttum og því er forsenda fyrir samstarfi 

að skólar hafi trú og áhuga á viðfangsefninu. Ef ekki, fer verkefnið væntanlega neðar á 

forgangslistann en ella og voru þau hugsi yfir því hvað væri best að gera í þeim tilfellum. 

Verkefnum sem mætt var af einlægum áhuga í skólunum komust á laggirnar. Til dæmis 

minntist Ásrún á að áhugi kennara og skólastjórnanda á viðfangsefni hennar hefði verið 

forsenda þess að hún komst fljótt í samstarf við leikskóla með hugmyndir sínar. Berglind 

hafði sömu sögu að segja með sín verkefni, en hún vissi að skólastjórnendur voru áhugasamir 

um viðfangsefnið svo hún kom inn með fullmótaðan pakka sem sneri að því að tengja börnin 

betur við náttúruna og fékk frelsi og hvatningu til að vinna að þessu verkefni með börnunum 

innan skólans. Áhugi er þó ekki nóg til að samstarf gangi vel og það kom sérstaklega fram í 

samtali við Soffíu. Hún hafði margoft rekið sig á að vera komin með verkefni á góðan stað 

í samstarfi við skóla, en þá hætti áhugasami kennarinn sem hún hafði verið í samskiptum við 

og allt virtist fara á byrjunarreit. Enginn greip boltann og þetta sýnir hversu miklu máli skiptir 

að utanaðkomandi verkefni séu markvisst fléttuð inn í kennsluna í takt við hæfniviðmið 

námskrár.  
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 Sýn fulltrúa tveggja skóla á umhverfismennt 

og samstarf við samfélag  

Í þessum kafla verður ljósi varpað á umhverfismennt og samstarf við samfélag frá annarri 

hlið en hér á undan, eða frá sjónarhorni fulltrúa tveggja skóla; Egilsstaðaskóla og 

Djúpavogsskóla. 

5.3.1 Fjölbreytt en ómarkviss umhverfismennt  

Fram kom í tali beggja viðmælenda að umhverfismennt var ekki kennd markvisst í þeirra 

skólum. Fulltrúi Egilsstaðaskóla talaði um að áherslur umhverfismenntar væru lagðar í 

námskránni „þ.e. áherslurnar sem við a.m.k. ættum að vera að byggja á“ sagði hann, sem 

gefur til kynna að umhverfismennt sé ekki alveg á þeim stað sem henni þætti ákjósanlegastur. 

Þó virtist umhverfismenntin að einhverju leyti vera fléttuð inn í samfélagsfræðinámið. Í 

báðum skólum hafa verið útidagar um vor og haust, bæði í náttúru og nærsamfélagi og þær 

minntust flokkun í báðum skólum. Fram kom einnig að mikil nýtni væri við lýði í skólastarfi 

Djúpavogsskóla og hafði hann verið í góðu sambandi við fyrirtæki í bænum sem hjálpa 

skólanum um efnivið, svo sem í list- og verkgreinakennslu. Með tilkomu Cittaslow hefði 

skólinn markvisst unnið í að minnka matarsóun. Gagngert var farið í greiningu á innkaupum 

sem og að vigta matarafganga eftir hverja máltíð og var sú vinna þegar komin í fastar skorður 

og orðin hluti af skólastarfinu.  

Fram kom að Grænfánaverkefni Djúpavogsskóla hafði legið niðri í einhvern tíma. Ástæðan 

var að ýmislegt annað hafði tekið tíma frá því starfi, til að mynda Cittaslow og svo hafði 

unnið í skólanum mjög áhugasamur náttúrufræðikennari sem stýrt hafði verkefninu en þegar 

hann hætti var það sett til hliðar. Cittaslow var þá að koma inn en áherslur þar eru ekki 

ósvipaðar áherslum Grænfánaverkefnisins. Þó svo að verkefnið sjálft hafi legið niðri hefur 

því hugsuninni á bak við það verið haldið á lofti í skólanum. Áhugi var á að endurvekja 

Grænfánann þegar tími gæfist til, en það var ekki forgangsatriði á meðan Cittaslow 

Education væri í innleiðingarferli. Þrátt fyrir að Egilsstaðaskóli væri ekki Grænfánaskóli 

talaði fulltrúi skólans um að innleiðing hefði oft komið til tals og fannst honum verkefnið 

kjörið til að „kjarna græna hugsun inn í skólastarfið“ eins og komist var að orði en að það 

vantaði einhvern áhugasaman starfsmann um verkefnið til að leiða það.  

Útinám hvorugs skólans var markvisst og virtist það bæði vera háð áhuga einstakra kennara 

og að tímaskortur þeirra hafði þar áhrif. Á fulltrúa Egilsstaðaskóla mátti heyra að hann var 

ekki nægilega sáttur við þá stöðu og vildi að börnin færu meira út að vinna. Hann vísaði þar 

í kannanir innan skólans sem sýndu að náttúrufræðiáhugi eldri nemenda væri ekki mikill og 

hafði hann greinilega áhyggjur af því. Hann talaði um að í skólastarfi væri alltaf verið að 

berjast fyrir því að ná samfellu í starfið svo að kennslan næði ákveðnum spíral þannig að 

þekking nemandans yxi jafnt og þétt „en ekki bara brot hér og þar“ en á þann hátt virtist 

hann sjá útinámið í skólanum. Lítil áhersla kennara á útinám var að hans mati ekki endilega 

tengt áhugaleysi á útinámi heldur væri útinám oft flókið, þyrfti gott skipulag, meiri mannafla 

og börnin ekki klædd eftir veðri. Eins minntist hann á að vettvangsferðum hefði fækkað og 

var helsta ástæðan rútukostnaður sem væri of hár fyrir skólann. Fulltrúar beggja skóla töluðu 

um að besta leiðin til að koma þessum málum í betra horf væri að hafa sérstakan 

náttúrugreinakennara sem tæki þessi mál að sér í skólanum í samráði við umsjónarkennarana 

þar sem það ætti við.  
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Áherslur umhverfismenntar sem snúa að samstarfi við nærsamfélag virtust einnig nokkuð 

tilviljanakenndar og stýrðust af því framboði sem til staðar var í hvoru bæjarfélagi fyrir sig, 

þá aðallega tengt einstaka viðburðum frekar en samfelldu samstarfi. Nálægð Egilsstaðaskóla 

við umhverfistengdar stofnanir og félagasamtök var töluvert meiri og virtist því samstarfið 

vera markvissara í þeim skóla. Hafði það samstarf verið bæði að frumkvæði skólans og 

nærsamfélagsins og sumt fest sig í sessi. Þó ekki væri markvisst samstarf við ákveðnar 

stofnanir eða félagasamtök hjá Djúpavogsskóla virtist skólinn vera duglegur að nýta sér 

nærsamfélagið, að kíkja niður á höfn þegar bátar komu, fara í fjöruferðir og á nálæga 

sveitabæi. Kemur þar inn kostur þess að búa í litlum bæ þar sem stutt er í allar áttir og fáir í 

hverjum bekk og að skipulag náms utan skólastofu er mögulega einfaldara. Eins minntist 

fulltrúi Djúpavogsskóla á að honum fyndist nemendur skólans vera sérstaklega 

umhverfislega þenkjandi því sterk umhverfisstefna væri búin að vera í sveitarfélaginu 

síðustu 16 ár. Í leikskólanum væri umhverfismenntarstarfið sérstaklega gott og börnin mjög 

meðvituð um ábyrga umhverfishegðun þegar þau kæmu í grunnskólann, kynnu að flokka og 

þætti það sjálfsagt mál.  

5.3.2 Aðalnámskrá og álag kennarans 

Þegar tal barst að aðalnámskrá virtist það upplifun beggja fulltrúa skóla að þó námskráin 

legði áherslu á að hverjum nemanda væri mætt á hans forsendum, gerðu ýmsir þættir 

kennurum erfitt fyrir að innleiða fjölbreytni inn í kennsluna sjálfa. Fulltrúi Egilsstaðaskóla 

hafði þetta um málið að segja:  

Það er endalaust verið að senda börnin í alls kyns skimanir og þá er pressa að sýna 

árangur. Það er þessi pressa sem hefur verið í skólakerfinu undanfarin ár, miklu meira 

en að þú sért að sýna fram á einhverja fjölbreytni eða öðruvísi styrkleika eða eitthvað 

svoleiðis. 

Innan þessa ramma þarf að tengja alla kennslu við ákveðin hæfniviðmið sem nemandinn þarf 

að ná. Ef ekki er hægt að tengja námið við hæfniviðmið, á námið ekki erindi. Ef það er sett 

í samhengi við samstarfsverkefni við nærsamfélag sýnir það mikilvægi þess að 

umhverfisfræðsluaðilar og aðrir í nærsamfélagi þekki til námskrár. Skýrt kom fram hjá 

fulltrúa Egilsstaðaskóla að vanda þurfi til verka í samstarfi og gæta þess að góður tími sé til 

að vega og meta verkefnið og sjá hvort það passi inn í þann ramma sem skólinn hefur sett 

sér fyrir veturinn. 

Ákveðinnar þreytu gætti í röddum beggja fulltrúa skólanna í tengslum við utanaðkomandi 

verkefni. Fulltrúi Egilsstaðaskóla sagði þetta: 

Svo er líka þetta. Það eru verkefni, t.d. bættur námsárangur sem er 5 ára verkefni ... 

við erum búin að innleiða nýja námskrá og Mentor og við erum núna að fara að 

spjaldtölvuvæða og svona. Það er bara ekki hægt að gera mikið meira. Og við erum 

Heilsueflandi skóli og við erum Olweusar skóli ... Mér finnst við svolítið útbrunnin ... 

ég hugsa oft „verður þetta alltaf svona? Ég meina getum við bara haldið áfram að vera 

með einhver verkefni sem að rúlla bara [endalaust] því það gerir auðvitað kröfur um 

tíma og einhverntíman verðum við að segja: „Nú er þetta verkefni orðið hluti af 

skólastarfinu og við þurfum ekki lengur þetta fjármagn í að halda þessu gangandi.“ ... 

Ef við erum alltaf að taka inn fleiri og fleiri verkefni, erum við alltaf að búa til meiri 

og meiri strúktúr og það náttúrlega getur ekki endað vel ... Þessi verkefni bólgna bara 

út.  
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Fulltrúi Djúpavogsskóla tók í sama streng og talaði um að undanfarið hafi verið mjög mikið 

álag á kennara. Þar hefði innleiðing á hæfniviðmiðum tekið mikla orku, allt hefði snúist um 

að keyra áfram á ofurhraða og koma börnunum í gegnum viðmiðin. Þetta hefði síst verið í 

anda Cittaslow svo það var gerð úttekt á líðan kennaranna:  

Það kom fram að það er aðallega tvennt sem eykur álagið á kennara. Það er í fyrsta 

lagi aðstöðuleysi ... Svo eru það þessi endalausu utanaðkomandi verkefni, að fá 

hreinlega ekki frið til að vinna starfið sitt. Þannig að það var svolítið meðvituð 

ákvörðun að flokka hvað við viljum gera. Það eru samt sem áður fastir póstar inni. Það 

er mjög mikið um það að fólk er á ferðinni og vill kynna eitthvað í skólanum og 

kennararnir kvörtuðu yfir því að þetta var bara endalaust – algerlega endalaust. Því var 

ákveðið að segja bara nei takk. Auðvitað mikilvægt að ekki detti allt út en þetta er líka 

alltaf í endurskoðun. Þá setur maður upp Cittaslow gleraugun: „er þetta virkilega 

eitthvað sem bætir lífsgæði okkar?“  

Þessar niðurstöður sýna vel það flókna umhverfi sem kennarar búa við í dag. Námskrá leggur 

áherslu á fjölbreytt kennsluumhverfi og samstarf við samfélag en gerir um leið kennurum 

erfitt fyrir að taka það upp í sínu starfi með of mikilli áherslu á hæfni nemanda og árangur.  

5.3.3 Frelsi til að móta sína eigin kennslu 

Þó rammi námskrár sé afmarkaður hvað varðar hæfniviðmið, þá hefur kennari frelsi hvernig 

hann útfærir leiðir að þeim viðmiðum. Þar fær hans frumkvæði og sköpun í starfi að blómstra 

og var greinilegt á fulltrúa Egilsstaðaskóla að ekki mætti skerða það frelsi. Frelsi kennarans 

mótar þannig til dæmis útinám skólans. Þó hann sæi fyrir sér að auka þyrfti útinám nemenda 

var þó hægt að lesa það út úr orðum hans að núverandi stöðu væri ekki auðvelt að breyta. 

Sem skólastjóri hafði hann aldrei sett reglur um að kennarar ættu að fara t.d. einu sinni í viku 

út með börnin og mátti skilja að hann væri ekki á því að þannig reglur ætti að setja, heldur 

þyrftu kennarar frekar að finna það hjá sjálfum sér því annars væri engum greiði gerður.  

Það sama á við um samstarfsverkefni við samfélag. Í því samhengi minntist fulltrúi 

Egilsstaðaskóla á verkefni sem utanaðkomandi aðili hafði kynnt fyrir skólanum eitt haustið 

og vildi að yrði keyrt á haustönn. Í stað þess að taka þessu fagnandi upplifðu kennararnir 

þetta sem ógn við frelsi sitt í kennarastarfinu. Það sama gerist þegar kennarar eru ekki hafðir 

með í ráðum í mótun verkefna, hvort sem það eru utanaðkomandi verkefni eða verkefni frá 

yfirstjórn. Hans upplifun var að kennarar væru flestir ekki spenntir fyrir að láta matreiða 

verkefni ofan í sig á þennan hátt og auk þess þurfi þeir alltaf að hafa yfirsýn til að geta á 

öllum stigum mátað verkefnið inn í þau hæfniviðmið sem þurfa að nást með verkefninu. Þá 

þarf að taka með í reikninginn að ekki hafa allir kennarar tíma til að setja sig inn í 

utanaðkomandi verkefni og sumir hafa ekki áhuga á slíkum verkefnum. 

Þetta á ekki síður við um valgreinar, en þær eru einmitt vettvangurinn þar sem kennarar hafa 

mesta frelsið, allavega í stærri grunnskólum þar sem fjölbreytni valnámskeiða er meiri. Þar 

geta kennarar mótað námskeið eftir sínu áhugasviði, þó innan þeirra hæfniviðmiða sem 

námskrá setur um valfög. Benti viðmælandinn á að eitt af valfögunum í Egilsstaðaskóla væri 

útivist sem einmitt var tilkomin vegna frumkvæðis frá áhugasömum kennara. Þarna kemur 

nemandinn sjálfur og hans frelsi líka inn. Nemendur geta valið um fjöldann allan af fögum 

en eftirspurnin í það valfag ræður hvort af því verður eða ekki. Þannig er líka verið að koma 

til móts við kröfur námskrár um að nemandi geti að einhverju leyti mótað námið eftir eigin 

áhuga svo það má ekki ramma það of stíft inn heldur.  
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Greina mátti af orðum beggja fulltrúa skólanna að umræðan um samstarfsverkefni við 

samfélagið sé jafnvel á einhverjum villigötum. Hugmynd þeirra sem leita inn í skólana væri 

yfirleitt sú að samstarf myndi létta á kennurum en á meðan kennari þyrfti að tryggja að unnið 

væri að því að nemendur öðluðust hæfni sem tilgreind er í aðalnámskrá, yrðu utanaðkomandi 

verkefni að verða hluti af námsmati kennara hverju sinni. 
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6 Umræður og ályktanir 

Í byrjun ritgerðarinnar voru þrjár rannsóknarspurningar settar fram. Hér á eftir verður þeim 

spurningum svarað út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær ræddar í fræðilegu samhengi. 

 Hvers konar reynsla liggur að baki 

umhverfisvitund umhverfisfræðsluaðila? 

Niðurstöður sýndu að allir umhverfisfræðsluaðilarnir voru í miklum tengslum við náttúruna 

í æsku, til dæmis í gegnum útileiki, sveitastörf eða tómstundir og öll sóttu þeir mikið í 

náttúruna í seinni tíð til að upplifa jákvæða líðan. Nokkrir þátttakendur minntust á 

fyrirmyndir í æsku sinni sem kveiktu áhuga á náttúru og umhverfismálum. Af því má álykta 

að útiveran í æsku og fyrirmyndir á þeim tíma sem ýta náttúrunni og umhverfismálum að 

börnum séu mótunarþættir umhverfisvitundar, sem svo er viðhaldið með tengslum við 

náttúruna á fullorðinsárum.  

Umhverfisfræðsluaðilarnir voru á aldrinum 35-67 ára og því miklar líkur á að þeir hefðu 

verið í góðum tengslum við náttúruna í gegnum útileiki enda sögðu þeir sjálfir að allir hefðu 

verið úti að leika á þessum árum. Ekki kom fram að það væri einhver sérstök útistund eða 

eitthvert ákveðið atvik sem þeir myndu að hefði sérstaklega mótað umhverfisvitundina, 

heldur eru frekar líkur á því að hún hafi mótast smátt og smátt. Greinilegt var að fólkið horfði 

með jákvæðum augum til þessa tíma og þeirra ævintýra sem náttúran bauð upp á. Styðja þær 

niðurstöður því aðrar rannsóknir þar sem fram hefur komið að æskan er mótandi tími fyrir 

umhverfisvitund og þar er jákvæð reynsla úr náttúrunni stór áhrifaþáttur (Chawla, 1999; 

Hugrún Harpa Reynisdóttir, 2016). Frásagnir flestra voru úr leik í náttúrulegu umhverfi, þ.e. 

bras niðri í fjöru eða uppi á fjalli með vinunum, útilegur með foreldrum, sull í lækjum og 

fleira í þeim dúr, frekar en í húsagörðum og á leikvöllum. Það er áhugavert í ljósi þess að 

tengsl við villtari náttúru virðast hafa meiri áhrif á umhverfisvitund en tengsl við manngerða 

(Wells og Lekies, 2006). Í dag hafa krakkar úr meiri afþreyingu en útileikjum að velja og 

sitja mörg inni fyrir framan skjái (Yang o.fl., 2013). Áhyggjuefni er hvaða áhrif það hefur 

og hvort skortur á útiveru muni koma niður á virðingu þeirra og umhyggju fyrir náttúrunni 

síðar meir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að nokkrir umhverfisfræðsluaðilanna áttu fyrirmyndir 

í æsku sinni sem höfðu að þeirra mati mótað áhuga þeirra á náttúru og umhverfismálum. Þór 

sagði frá því að kennari í ákveðnum áfanga hefði kveikt neista sem margir í hans bekk tóku 

með sér út í lífið. Fyrirmyndir utan skóla komu sterkt fram hjá Evu, en það voru báðir 

foreldrar hennar. Móðir hennar barðist fyrir umhverfisvernd og faðir hennar tengdi 

fjölskylduna við náttúruna í gegnum alls kyns frumstæðar útilegur. Foreldrar hafa komið 

fram sem mikilvægur áhrifavaldur í mótun umhverfisvitundar (Chawla, 1999; Vadala o.fl., 

2007) og styður þessi rannsókn við þær niðurstöður, því margir umhverfisfræðsluaðilanna 

minntust á foreldra sína í þessu samhengi þó aðallega hafi það snúið að fjölskylduútilegum 

og ferðalögum. Þannig má álykta að foreldrar Evu hafi haft áhrif á það hvaða leið hún valdi 

sér í lífinu, en Eva var líka sú eina í hópnum sem beitti sér í þágu náttúrunnar í frítíma sínum. 
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Annað sem niðurstöður þessarar rannsóknar styðja við og kom fram í fyrri rannsóknum (sbr. 

Chawla, 1999; Erdogan, 2015; Hugrún Geirsdóttir, 2015) eru jákvæð áhrif þess að taka þátt 

í umhverfistengdum tómstundum á umhverfisvitund og áhuga á umhverfismálum. Tveir 

þátttakenda gerðu það í sinni æsku, annars vegar í umhverfisverndarstarfi barna og hins 

vegar skátastarfi. Þarna gæti verið vísbending um hversu mikilvægt reynslunám er fyrir 

umhverfismennt og því ætti að leggja áherslu á að koma því á markvissari hátt í skólastarfið. 

Sýnt þykir að dvöl í náttúru færir fólki vellíðan (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008; Kaplan og 

Kaplan, 1989) líkt og viðmælendur þessarar rannsóknar bentu á. Allir 

umhverfisfræðsluaðilarnir nýttu sér náttúruna og sóttu í hana til að líða betur, sérstaklega 

andlega. Ýmsar tilfinningar voru nefndar þegar fólk sagði frá upplifunum í náttúrunni og 

voru tilfinningarnar misjafnar eftir því hvað fólk var að gera þá stundina. Tilfinningar eins 

og frelsi, slökun, jarðtenging og endurræsing komu upp á yfirborðið í rannsókninni og er 

samhljómur þar með rannsóknum á sálfræðilegri endurheimt (Kaplan og Kaplan, 1989). Þær 

athafnir sem kveiktu á þessum tilfinningum voru til dæmis rólegheitastundir Soffíu í 

sveitinni hjá foreldrum sínum. 

Tilfinningar sem komu fram hjá öðrum þátttakendum voru til að mynda auðmýkt, virðing, 

lotning og frelsi sem vel er hægt að heimfæra bæði á ART kenninguna (Kaplan og Kaplan, 

1989; Kaplan, 1995) og rannsókn Gunnþóru Ólafsdóttur (2008) af vellíðan í náttúrunni og 

við hvaða aðstæður hún skapast. Gunnþóra talar um þá vellíðan sem sigur færir manni og 

kom það vel í ljós hjá Ásrúnu og Þór þegar þau lýstu þeim jákvæðu tilfinningum sem kæmu 

í kjölfarið á að sigrast á fjalli, sérstaklega hjá Ásrúnu sem hélt hún myndi deyja á leiðinni 

upp á Herðubreið. Berglind lýsti undrinu þegar hún sá kraftinn í norðurljósunum og er þar 

hægt að minnast á þá endurheimt sem fæst með því að hvíla beindu athyglina sem þarf sífellt 

að kljást við áreiti hversdagsins og leyfa ósjálfráðri athygli að fljóta áreynslulaust um það 

sem fyrir ber. Hvernig Soffía lýsti „bardúsi“ í sveit foreldra sinna þar sem hún skoðaði 

plöntur, tíndi ber og andaði að sér útilofti var hægt að tengja við flæðið í rannsókn Gunnþóru 

(2008), en líka fjarveruþættinum í ART þar sem upplifunin er bæði líkamleg en ekki síst 

andleg fjarlægð frá hversdagslegu amstri og hamingjutilfinningin sem hún upplifði yfir að 

vera á þessum stað á þessum tíma (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008; Kaplan og Kaplan, 1989; 

Kaplan, 1995). Samþýðanleiki ART kemur einnig glöggt fram hjá Soffíu en umhverfið í 

sveitinni virtist alveg fullnægja þörfum hennar.  

Kenning Wilson (1984) um Biophilia sem og umfangið í ART kenningu Kaplan og Kaplan 

(1989) kom upp í hugann þegar Eyrún sagði frá upplifun sinni í þjóðgarði erlendis. Þar 

minntist hún á að hún tengdist umhverfinu í fortíð, nútíð og framtíð og að hún upplifði 

einhvern fornan kraft. Wilson talar um að allir menn hafi í sér innbyggða þörf til að tengjast 

náttúrunni enda hafi maðurinn verið nátengdur náttúrunni allt þar til fyrir 200 árum þegar 

borgvæðing fór af stað. Þessi þörf eigi sér stað djúpt í undirmeðvitundinni en endurspeglist 

í þeirri vellíðan sem náttúran veitir okkur. Ég hafði áður heyrt frásagnir af hugarleiftri sem 

dregur fólk andlega lengst aftur í tímann og upplifði frásögn Eyrúnar koma af þeirri sömu 

rót.  

Hugmyndin um Biophilia (Wilson, 1984) vekur upp spurningar um samhengið milli þess að 

upplifa ró og slökun í víðáttu og þeirra tengsla sem við eigum innst inni við náttúruna. Soffía, 

Ásrún og Þór minntust öll á sterkar tilfinningar sem sköpuðust við að hafa vítt til allra átta. 

Þetta gæti verið tilkomið af því að sjóndeildarhringur okkar er í daglegu lífi ekki stór og gæti 

verið ákveðið áreiti að hafa alltaf manngert umhverfi tvo metra frá sér í allar áttir. Fyrr á 

tímum þurfti fólk að vera á varðbergi gagnvart ýmsum hættum í umhverfinu. Það að sitja og 
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horfa yfir víðáttuna er mögulega að gefa öryggistilfinningu og þar með ró það gefur góða 

yfirsýn og getu til að bregðast við í tíma ef hætta steðjar að. Það væri áhugavert að skoða 

nánar þá tilfinningu og þær aðstæður í samhengi við vellíðan úti í náttúrunni. Þó hafa heyrst 

frásagnir af fólki sem sér aldrei sjóndeildarhringinn og upplifir svo verulega vanlíðan og 

víðáttubrjálæði þegar það kemur út í náttúruna, svo ef eitthvað er til í tengingu okkar djúpt 

inni eru væntanlega ýmsir samfélagslegir þættir sem hafa áhrif á hvernig sú tenging birtist. 

Þó erfitt sé að segja nákvæmlega fyrir um orsakatengsl hvað varðar mótun 

umhverfisvitundar í þessari rannsókn, sýnir hún glöggt og tekur þar með undir aðrar 

niðurstöður (Williams og Chawla, 2016), að nálgast þarf umhverfismennt á heildrænan hátt 

og virðast æskuárin vera sá tími sem best er til þess fallinn. Það er mikilvægt að skapa 

vettvang fyrir börn úti við svo þau geti upplifað jákvæðar tilfinningar gagnvart náttúrunni. 

Fyrirmyndir þurfa því að vera til staðar heima fyrir og í skóla til að skapa vettvang og kveikja 

þann neista sem mótar umhverfisvitundina. Hægt er að álykta að vellíðanin og þær sterku 

tilfinningar sem fólk upplifir í náttúrunni á fullorðinsárum styrki enn frekar tengslin og móti 

umhverfisvitundina enn frekar.  

 Hverjar eru áherslur umhverfisfræðsluaðila í 

umhverfismennt barna?  

Niðurstöður benda til að áherslur umhverfisfræðsluaðilanna snúi annars vegar að fræðslu 

utandyra og hins vegar að því að gera nemandann virkan þátttakanda í náminu, oft í gegnum 

verkleg viðfangsefni. Áherslur umhverfisfræðsluaðilanna virtust mótast af því hversu vel 

þeir þekktu til aðalnámskrár, af áhugasviði þeirra og þeim viðfangsefnum sem þeir voru 

sjálfir að sinna dags daglega. Flestir lögðu áherslu á að blanda fræðslu um umhverfismál inn 

í fræðslu um sitt fagsvið eða sérsvið. 

Áherslur í umhverfismennt samkvæmt skilgreiningu þessarar rannsóknar beinast að því að 

efla þekkingu og skilning á umhverfismálum, auka næmni og vitund fyrir umhverfinu, breyta 

viðhorfum gagnvart umhverfinu og þá sérstaklega ýta undir umhyggju, auka færni til að 

takast á við umhverfisvandamál og efla þátttöku nemandans í sameiginlegum verkefnum 

sem tengjast umhverfismálum (EPA, e.d.). Ef við berum áherslur umhverfisfræðsluaðila 

saman við áherslur í umhverfismennt almennt, þá var enginn þátttakandi sem lagði áherslu 

á alla ofantalda þætti en þekking á umhverfi og umhverfismálum og vitund og næmni fyrir 

umhverfinu má segja að hafi verið ofarlega á blaði. 

Töluðu umhverfisfræðsluaðilarnir um mikilvægi þess að fræða börnin um náttúru og 

umhverfismál í sínu raunverulega umhverfi til að þau tengi betur við fræðsluna. Þeir höfðu 

farið með börnin í gönguferðir með leiðsögn, stjórnað skátastarfi, unnið með þeim í 

sumarskólum, vinnuskólum, í útikennslustofum og fengið þau til að safna gögnum og 

sýnum. Jafnframt höfðu þeir þjálfað nemendur í vísindalegum vinnubrögðum úti við, hvatt 

þau til að skapa og skynja, bæði til að vekja til umhugsunar um umhverfismál en einnig til 

að tengja sig betur við náttúruna og öðlast dýpri skilning á hvernig allt í henni er samofið.  

Þó áherslur og áhugi hafi snúið að útinámi voru þó viðraðir ýmsir ókostir við það að kenna 

utandyra. Það kom fram að Ísland væri ekki alltaf ákjósanlegt fyrir umhverfismennt úti við 

á veturna og var þá aðallega átt við fjölbreytni lífríkis sem er með minnsta móti á þeim tíma 

en einnig var minnst á veðrið og þá flækju sem fylgir því að börnin komi ekki klædd eftir 
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aðstæðum. Þess má þó geta að það voru ekki allir sammála þessu og töldu mikinn lærdóm 

felast í því að vera úti allt árið um kring. Vísbendingar eru um að útivist barna þurfi bæði að 

vera regluleg og helst löng til að hún hafi einhver áhrif á umhverfisvitund (Erdogan, 2015), 

eins þarf reynslan útivið að vera jákvæð (Chawla, 1999). Að vera úti bara til að vera úti er 

frábært í góðu veðri eða ef maður er vel klæddur. Gildi þess að vera alltaf úti á fimmtudögum 

sama hvernig viðrar er ekki alveg eins ljóst miðað við íslenskt veðurfar á veturna. Ef sjónum 

er beint að fjölbreytninni kom fram að gott væri að nýta jaðartímabilin betur, vor og haust, 

fylgjast með árstíðaskiptum, veðrabreytingum, lífríkinu og hvernig það undirbýr sig fyrir 

hverja árstíð. Eins kom upp sú hugmynd að leggja meiri áherslu á umhverfismennt á sumrin 

en Sigrún minntist á að hennar vinnustaður hefði lagt áherslu á sumarnámskeið og 

háskólanemar í náttúrutengdum greinum séð um þau námskeið. Virðast gildi þess háttar 

sumarnámskeiða vera nokkur ef marka má rannsóknir (Erdogan, 2015) svo þar er vettvangur 

sem nýta mætti betur. 

Áhugi og þekking umhverfisfræðsluaðilana mótaði áherslurnar á þann hátt að skapandi 

einstaklingar lögðu áherslu á skapandi fræðslu, þeir umhverfisfræðsluaðilar sem þekktu helst 

til námskrár lögðu áherslu á að leggja fyrir nemendur verkefni sem auka virkni nemenda, 

samvinnu og að greina vandamál og finna skapandi lausnir. Aðrir voru næmir fyrir 

náttúrunni og nýttu það í fræðslunni og enn aðrir sem höfðu sérstakan áhuga á umbreytandi 

námi þar sem stutt er við nemanda að breyta sér og samfélaginu um leið, nýttu sér það. Þarna 

kemur enn og aftur fram hvernig umhverfismennt er byggð upp af áhuga einstakra kennara 

eða aðila í samfélaginu (sbr. Palmer, 1998; Stefán Gíslason, 2009) sem gerir hana að svo 

brothættu viðfangsefni en um leið fjölbreyttu. 

Með tilkomu menntunar til sjálfbærni var lögð enn frekari áhersla á hæfni nemenda, getu 

þeirra til aðgerða og þátttöku í nærsamfélaginu (Auður Pálsdóttir og Stefán Bergmann, 

2008). Það hafði þó alltaf verið hluti af umhverfismennt en var þarna dregið betur fram í 

dagsljósið. Þó einhverjir umhverfisfræðsluaðilanna hefðu lagt áherslu á verklega virkni 

nemenda er í fæstum tilfellum hægt að segja að þau verkefni hafi uppfyllt skilyrði til að 

kallast þátttökunám (sbr. Gerður G. Óskarsdóttir, 2004). Líklegasta skýringin þar, auk 

misjafnrar þekkingar þeirra á aðalnámskrá, er hversu lítil samfella var í fræðslustarfinu. Oft 

á tíðum var fræðslan einungis stakir viðburðir og því takmörk fyrir hversu mikla dýpt unnt 

var að bjóða upp á með verkefnum. Þó kom á óvart að umhverfisfræðsluaðilarnir tóku 

almennt ekki á móti grunnskólanemum í vettvangsnám eins og margir vinnustaðir gera. 

Flestir höfðu sömu sögu að segja í þeim efnum, þ.e. þeir höfðu ekki orðið varir við áhuga, 

höfðu ekki sjálfir haft frumkvæði að því að fara inn í skólana og sýna hvað þeir hefðu upp a 

að bjóða og sumum hafði ekki komið þetta til hugar. Menntun til sjálfbærni leggur áherslu á 

að nemandi fái að koma meira að ákvörðunartöku um sitt nám (Auður Pálsdóttir, 2014). 

Vettvangsnám er því góður kostur til að styðja við það þar sem nemendur fá að velja, 

væntanlega innan einhverra ákveðinna marka, hvaða starfsvettvang þau kynna sér. Það kom 

í sjálfu sér ekki á óvart að umhverfisfræðsluaðilar hefðu ekki orðið varir við áhuga miðað 

við niðurstöður Menntamálastofnunar (2015) um áhuga á náttúrufræði. Það kom þó á óvart 

að umhverfisfræðsluaðilarnir skyldu ekki sjá hag sinn í því að skapa þennan vettvang fyrir 

nemendur í ljósi þess mikla áhuga sem þeir sýndu á samstarfi við skólana.  

Áherslur umhverfisfræðsluaðilanna draga fram að það er ákveðið gildi fólgið í þeirra 

aðkomu að umhverfismennt. Ef lokatakmark umhverfismenntar er að auka umhverfisvitund 

barna, getur þessi hópur lagt ýmislegt til. Það sem gefur auga leið er þeirra faglega þekking 

á viðfangsefnum umhverfismenntar en við bætist þeirra áhugi og eldmóður sem er fyrir hendi 

þegar þessi málaflokkur er til umræðu. Umhverfisvitund þeirra var nánast áþreifanleg í 
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samtölum mínum við þá, og auðvelt að sjá fyrir sér ýmsa í þessum hópi kveikja neista hjá 

nemendum. Annað gildi sem aðkoma þeirra hefur er að þeir leggja til öðruvísi 

kennsluumhverfi og aðferðir en oft tíðkast í hefðbundnu námi og styðja því í mörgum 

tilfellum við reynslunám. Margt fleira þarf þó að koma til svo sú reynsla verði sú menntandi 

reynsla sem fjallað er um í þriðja kafla. 

 

 Hvernig mætti styrkja samstarf 

nærsamfélags og skóla um 

umhverfismennt?  

Niðurstöður benda til að samstarfsflötur milli skóla og umhverfisfræðsluaðila í nærsamfélagi 

sé um margt brothættur en umhverfisfræðsluaðilarnir bentu þó á ýmsar leiðir til úrbóta. Kom 

fram mikilvægi þess að þeir sjálfir myndu kynna sér námskrá grunnskólanna til að gera sína 

aðkomu markvissari. Sú aðkoma þyrfti að vera vel skilgreind, bæði innan skólans og 

vinnustaðar umhverfisfræðsluaðila, hún þyrfti að vera vel undirbúin og einnig vera á 

forsendum kennarans svo hún raunverulega skili sínu til umhverfismenntar nemenda. Fram 

kom að sérstakur verkefnastjóri umhverfismenntar innan skólanna sem væri mögulega lausn 

sem myndi bæta samstarfið.  Eins væri hægt að sjá þann verkefnastjóra fyrir sér innan 

sveitarfélags svo hægt væri að ná til fleiri skóla. Samtal við fulltrúa Djúpavogsskóla varpaði 

einnig ljósi á þá möguleika sem felast í því  að sveitarfélag sem heild, setji sjálfbæra þróun 

á oddinn og innleiði í alla anga samfélagins. Þannig væru allir aðilar innan samfélagsins að 

stefna í sömu átt og gætu því unnið saman að sameiginlegum markmiðum. 

Mikilvægi þess að tengja allt utanaðkomandi nám hæfniviðmiðum námskrár kom fram hjá 

bæði umhverfisfræðsluaðilum sem þekktu til námskrár og hjá fulltrúum skólanna. Það kom 

fram hjá umhverfisfræðsluaðilum að samstarfsverkefni sem væru vel tengd hæfniviðmiðum 

námskrár gætu létt á kennurum. Ef horft er á áherslur menntunar til sjálfbærni og 

umbreytandi náms þar sem bæði þarf að vinna áfram með þá þekkingu sem nemandi aflar 

sér og eins tengja við fyrri þekkingu, þarf kennari að hafa mikla yfirsýn og það gæti 

mögulega haft í för með sér meira álag ef hann er ekki sjálfur að stýra utanaðkomandi 

verkefni. Eins og komið hefur fram er námskráin viðamikil og mörg hæfniviðmið sem þarf 

að rýna í. Samkvæmt fulltrúum skóla virðast kennarar enn vera að ná utan um það sem 

námskráin ætlast til af þeim og því er hægt að velta fyrir sér hvort aðilar í samfélaginu, sem 

þurfa ekki endilega að kynna sér námskrá, bæti því ofan á sitt starf.   

Fram kom að flestir umhverfisfræðsluaðilana voru að sýna mikið frumkvæði í sínu starfi 

þegar kemur að fræðslumálum og upplifðu margir hverjir að ef þeir væru ekki að sinna þessu 

hlutverki, þ.e. fræðslu til barna, myndi enginn gera það. Kom mér á óvart hvað fræðslumál 

virðast víða vera ómarkviss, t.d. hjá rótgrónum stofnunum sem þó hafa slíkt á stefnuskrá 

sinni. Það eru því sterkar vísbendingar um að umhverfisfræðsla utan skóla byggist um of á 

áhuga þeirra sem henni sinna.  

Þegar námskrá er lesin yfir, sést að auk þekkingar á hæfniviðmiðum, er ýmislegt sem þarf 

að huga að þegar kemur að samstarfi skóla og nærsamfélags. Lögð er áhersla á að kennari 

skapi vettvang sem kemur til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og því 



50 

þurfi að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni og starfshætti. Einstaklingsbundið nám gerir þær 

kröfur að kennari þekki vel nemendur til að sjá hvaða þarfir hver og einn hefur. Þá þekkingu 

á nemendum hefur nærsamfélag ekki. Gildi samstarfs umhverfisfræðsluaðila og skóla fælist 

því ekki endilega í beinni aðkomu umhverfisfræðsluaðila að umhverfismennt heldur því að 

geta lagt til verkefni sem nemendur vinna að í umsjá kennara. Ákjósanlegast væri að þau 

verkefni myndu lúta að raunverulegum umhverfisvandamálum svo börnin myndu upplifa að 

þau væru virkir þátttakendur í samfélaginu og væru að leggja eitthvað til lausna í átt að 

sjálfbærni.  

Það kom á óvart eins og áður hefur verið sagt að umhverfisfræðsluaðilar voru ekki að taka á 

móti nemendum í vettvangsnám, þar sem það átti við, og sumum hafði ekki dottið sá 

möguleiki í hug. Miðað við þann áhuga sem þeir sýndu á samstarfi við skólana þá liggur 

beinast við að það sé leiðin til að koma á tengingu við skólann sem væri svo hægt að byggja 

á síðar með frekara samstarfi. Umhverfisfræðsluaðilarnir komu flestir frá stofnunum þar sem 

auðvelt ætti að vera að útbúa verkefni fyrir nemendur sem tengja þá við samfélagið og gera 

þá að virkum þátttakendum. Ljóst er af þeim dæmum um þátttökunám sem gefin voru fyrr í 

þessari ritgerð og sbr. frásögn Evu af froskaverkefninu sem var mjög áþreifanlegt og vel 

fallið til að sýna börnum að aðgerðir þeirra geta skipt máli, að möguleikarnir eru víða. 

Það verður að hafa í huga að þessi rannsókn snýr að sýn umhverfisfræðsluaðila utan skóla 

þó tveir fulltrúar skóla hafi komið að borðinu. Umhverfisfræðsluaðilarnir upplifðu mikið 

álag innan kennarastéttarinnar og tímaskort sem þeir töldu vera eina ástæðu þess að samstarf 

gengi ekki sem skyldi. Það kom fram hjá nokkrum umhverfisfræðsluaðilanna að ein leið til 

að bæta samstarfið og umhverfismennt almennt væri að ráða verkefnastjóra sem myndi sinna 

þeim málaflokki. Krefjandi verk væri að koma á samstarfi og ekki síður að halda því 

gangandi og kvartað var yfir því stundum dyttu verkefni niður við starfsmannabreytingar 

innan skólanna. Fulltrúar skólanna voru sammála þessu og sú hugmynd hafði til að mynda 

verið rædd innan Egilsstaðaskóla að ráða inn sérstakan náttúrugreinakennara sem tæki þessi 

mál að sér með umsjónarkennurunum. Ástæða þess var sú að fulltrúi Egilsstaðaskóla hafði 

áhyggjur af minnkandi áhuga nemenda skólans á náttúrufræði og vildi sporna við þeirri 

þróun. Að ráða verkefnastjóra sem sinnti umhverfismennt myndi leysa ýmsar hindranir sem 

fram hafa komið. Til að mynda væri starfið ekki byggt eins mikið upp á áhuga einstakra 

aðila og ákveðinn tengiliður sem umhverfisfræðsluaðilar myndu nálgast myndi auðvelda 

þeim sjálfum vinnuna til muna miðað við þann tíma sem þeir upplifðu að hefði farið í að ýta 

við kennurum. 

Fram hefur komið að umhverfismennt þurfi að nálgast á heildrænan hátt. Aðild 

Djúpavogshrepps að Cittaslow er áhugaverð í þessu samhengi. Hugmyndafræði Cittaslow 

byggir mikið til á sjálfbærni og þannig er lögð áhersla á sjálfbæra þróun inn í alla anga 

samfélagsins. Ef allir stefna í átt að sama markmiði, heimili, atvinnulíf og þar á meðal skólar 

mætti draga þá ályktun að umhverfismennt og menntun til sjálfbærni gæti blómstrað. 

Fulltrúar frá Egilsstaðaskóla og Djúpavogsskóla voru valdir fyrir þessa rannsókn því 

skólarnir eru ólíkir bæði að stærð en einnig eru áherslur þeirra á umhverfismál ólík þar sem 

Djúpivogur er bæði Grænfánaskóli og svo aðili að Cittaslow. Þó innlegg þeirra í þessa 

rannsókn hafi verið í smátt í sniðum mátti greina að óverulegur munur var á skólunum hvað 

varðar umhverfismennt. Aðgengi skóla að hinum ýmsu þáttum í nærumhverfi skiptir 

höfuðmáli bæði þegar kemur að útinámi og þátttökunámi og sést það þegar þessir tveir skólar 

eru bornir saman. Egilsstaðaskóli var mun betur tengdur við samfélagið vegna stærðar 

bæjarfélagsins og þeirra stofnana og fyrirtækja sem þar eru, en nemendur Djúpavogsskóla 
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virtust nýta náttúruna í meira mæli. Það verður áhugavert að fylgjast með því hvaða áherslur 

koma inn í skólann á næstu árum með Cittaslow Education.  

Eins þarf að hafa í huga það sem kom fram hjá fulltrúa Egilsstaðaskóla um frelsi kennarans 

til að móta sína kennslu. Hvernig er hægt að auka líkur á því að kennari tengi sína kennslu 

út í samfélagið eða farið með hana út úr skólastofunni? Áhersla á þemakennslu innan skólana 

gæti mögulega liðkað fyrir þar (sbr. Katrín Sigurbjörg Sveinsdóttir, 2014). Hvernig sem því 

líður bendir allt til þess að samstarfsverkefni þurfi að undirbúa sérstaklega vel og með góðum 

fyrirvara. Kennarinn þarf einnig að hafa yfirsýnina og þekkingu á viðfangsefninu frá upphafi 

til enda því hann kemur svo til með að styðja nemandann í framhaldinu og ýta undir að sú 

reynsla sem hann aflaði sér verði menntandi reynsla.  

Það má velta fyrir sér takmörkunum samstarfs þegar litið er til áherslna menntunar til 

sjálfbærni. Menntun til sjálfbærni hvetur til tengsla við samfélagið en eins leggur hún áherslu 

á að nemandi komi að því að móta sitt nám sjálfur og að hverjum nemanda sé mætt á eigin 

forsendum. Þessi skilyrði er erfitt að uppfylla í samstarfi umhverfisfræðsluaðila og kennara. 

Ekki var farið djúpt í áherslur menntunar til sjálfbærni í þessari rannsókn en það væri 

spennandi rannsóknarefni að skoða hvernig samstarfi við nærsamfélag þarf að vera háttað til 

að sú menntun leiði til sjálfbærni. 

Ljóst er að taka þarf tillit til fjölmargra þátta ef samstarf skóla og samfélags á að skila sínu. 

Samstarfið hefur ýmsa kosti í för með sér eins og að sýna nemanda að hann er virkur 

þátttakandi í lýðræðissamfélagi sem og það ýtir mögulega undir verklega færni og áhuga á 

þeim áskorunum sem við er að etja í sambúð manns og náttúru. Hvað þetta samstarf leggur 

svo til menntunar til sjálfbærni er óljóst og því er það fyrst og fremst 

umhverfisfræðsluaðilana að kynna sér námskrána og ekki síður þær áherslur sem menntun 

til sjálfbærni byggir á. Fyrsta skrefið í átt að betra samstarfi gæti verið að 

umhverfisfræðsluaðilar komi á reglulegri starfsfræðslu og kynni nemendum þann vettvang 

sem vinnur með náttúru og umhverfismál. Þar væri kominn góður samstarfsflötur til að 

byggja á og tækifæri fyrir nemendur að taka þátt í raunverulegum verkefnum sem efla getu 

þeirra til aðgerða.  
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7 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita skilnings á upplifun umhverfisfræðsluaðila á 

samstarfi þeirra við grunnskóla og hvaða gildi aðkoma þeirra hefur í því samstarfi. 

Rannsóknin leiddi saman hugmyndir og kenningar úr umhverfissiðfræði, umhverfissálfræði, 

menntunarfræði og landfræði til að þjóna þessu markmiði en ekki er um kennslufræðilega 

rannsókn að ræða þó umhverfismennt skipi hér mikilvægan sess. 

Niðurstöður benda til að umhverfisfræðsluaðilar í nærsamfélagi hafi ákveðið gildi þegar 

kemur að umhverfismennt barna. Í fyrsta lagi koma þeir að fræðslunni með áhuga á 

viðfangsefninu sem mótast í gegnum sterka umhverfisvitund og náin tengsl við náttúruna. 

Þeir koma inn með faglega þekkingu úr starfi sínu og geta boðið nemendum að takast á við 

raunveruleg verkefni sem eflir borgaralega ábyrgð þeirra og einnig getu til aðgerða ef rétt er 

staðið að fræðslunni. Að auki bjóða þeir upp á öðruvísi kennsluumhverfi, oft utandyra, og 

aðrar aðferðir en tíðkast í hefðbundinni kennslu í skólastofu. Þó einhverjar hindranir séu í 

vegi fyrir því að samstarf milli nærsamfélags og skóla, blómstri, eru það í mörgum tilfellum 

hindranir sem auðvelt er að yfirstíga ef vilji er fyrir hendi.  Samstarf við skólana er þó 

eitthvað sem þarf að undirbúa vel og ekki síst ef samstarfið á að leggja eitthvað til 

sjálfbærnimenntunar nemanda. 

Fyrirbærafræðileg nálgun og aðferðir grundaðrar kenningar hentuðu vel fyrir þessa 

rannsókn. Að beita frestun bauð upp á ný sjónarhorn og þannig voru þemu að mótast allt þar 

til síðasta viðtali var lokið. Að vera með tvo ólíka hópa þátttakenda var áskorun og eftir á að 

hyggja hefði mátt afmarka þá betur, þ.e. jafnvel beita öðrum aðferðum á fulltrúa skólanna 

þar sem þau viðtöl voru annars eðlis og ekki fullkomlega grunduð í gögnunum heldur 

endurspegluðu frekar sýn á gögn sem urðu til eftir viðtöl við umhverfisfræðsluaðilana. Í 

upphafi rannsóknar var þó markmiðið að nota aðferðir grundaðrar kenningar fyrir öll gögn 

en spurningar vöknuðu í viðtölunum við umhverfisfræðsluaðilana sem mér þótti áhugavert 

að fá svör við hjá fulltrúum skólanna svo niðurstöður myndu hafa enn frekara hagnýtt gildi.  

Sú rannsókn sem hér hefur verið reifuð rannsakar aðkomu umhverfisfræðsluaðila í 

nærsamfélaginu að umhverfismennt. Gildi rannsóknarinnar er að fá fram sjónarhorn 

umhverfisfræðsluaðila á samstarf þeirra við skólana og er það von mín að verkefnið verði 

innlegg í umræðu um umhverfismennt almennt og hvernig nærsamfélag gæti komið að 

umhverfismennt á farsælan hátt. Greinilegt er að umhverfisfræðsluaðilarnir hafa miklar og 

metnaðarfullar hugmyndir og óskandi er að þeir finni þeim farveg, umhverfismennt til heilla. 

Annmarkar þessarar rannsóknar er að eingöngu var talað við átta umhverfisfræðsluaðila og 

var reynt að hafa hópinn sem fjölbreyttastan. Eftir á að hyggja hefði það gefið meiri innsýn 

í sjónarhorn þessa hóps, hefðu þátttakendur verið fleiri. Þessi rannsókn dregur einungis fram 

sjónarhorn umhverfisfræðsluaðila utan skóla en rödd kennara fær ekki að heyrast þar sem 

ekki er um samanburðarrannsókn að ræða. Í nokkrum tilfellum hefði verið hægt að nýta 

grundaða kenningu betur þegar unnið var með sjónarhorn umhverfisfræðsluaðilana, 

sérstaklega þar sem þeir lýstu sinni sýn á kennarastarfið. Mjög áhugavert væri að sjá 

sjónarhorn kennara til samanburðar, bæði upplifun þeirra á samstarfi um umhverfismennt og 

hvort þeirra umhverfisvitund hefur áhrif á þeirra kennsluhætti.  Eins væri áhugavert að kafa 

dýpra í fræðsluáherslur umhverfisfræðsluaðila og bera þær saman við þær kröfur sem 
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menntun til sjálfbærni gerir til náms, til að mynda hvað varðar umbreytandi nám og getu til 

aðgerða.  

 

Eigi umhverfismennt og menntun til sjálfbærni að vísa veginn til sjálfbærra lífshátta, þarf 

aðkomu úr mismunandi áttum því ljóst er að leiðin þangað er löng og flókin. Fulltrúi 

Egilsstaðaskóla talaði um nauðsyn þess að „kjarna græna hugsun“ inn í skólastarfið sem ég 

hygg vera rétt. Hugmyndafræði Cittaslow gengur skrefi lengra og leggur áherslu á sjálfbærni 

inn í allt samfélagið. Tel ég að Djúpavogshreppur sé með aðild sinni að Cittaslow að fikra 

sig inn á áhugaverða slóð sem við hin ættum jafnvel að feta líka.  

Þá erum við komin aftur að steininum sem minnst var á í upphafi þessarar ritgerðar. Ef 

umhverfismennt er sinnt markvisst, heildrænt og af alúð þar sem allir eru meðvitaðir um 

ábyrgð sína; stjórnvöld, sveitarfélög, skólar, atvinnulíf og foreldrar, þá er ég þess fullviss að 

fleiri steinar fara að rata aftur á rétta staði.  
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Viðauki - Viðtalsrammar 

Viðtalsrammi I  

Viðtalsrammi fyrir starfsmenn stofnana sem sinna umhverfisfræðslu grunnskólabarna 

Markmið – Rannsóknin beinist að: 

• Inntaki umhverfisfræðslu sem börn fá utan skólastofnana út frá sjónarhóli þeirra sem fræða 

• Reynslu af því fræðslustarfi 

• Framtíðarsýn fræðslunnar út frá sjónarhóli þeirra sem fræða 

• Bakgrunni þeirra sem fræða börnin. 

Fyrri hluti. Starf viðmælanda 

• Segja frá því starfi sem viðkomandi vinnur sem tengist fræðslu barna. Hvers konar 

verkefni. Hvað er á bak við það hvaða verkefnum er sinnt. Hvað er áhugaverðast. Hvað 

gefur mest. Hvað er mikilvægast. Hvernig hefur starfið þróast. Stefna í fræðslustarfi. Er 

farið eftir stefnunni. Markmið. Leiðir að markmiðum. Framtíðarsýn. Hvað er framundan. 

Hvernig er stuðningurinn. Hver er með frumkvæðið. Hvernig er tekið í frumkvæði.  

• Hvernig er samstarf við skólana. Frumkvæði hverra. Samfella í fræðslunni. Hvernig gengur 

að fara inn í skólana með fræðslu. Hverjar eru helstu hindranir í því samstarfi. Hverjar eru 

lausnir við þeim hindrunum að mati viðmælenda. Menntun til sjálfbærni í aðalnámskrá, 

hvernig komið þið að því. Er eitthvað sem má bæta við þetta? 

Seinni hluti. Viðmælandinn sjálfur 

• Segðu mér frá þér. Hvaðan kemurðu. Fjölskylda. Skóli. Framhaldsnám. Áhugamál. Gildi 

viðkomandi. Hvaðan kemur áhugi á umhverfismálum. Hvers vegna ertu í þessu starfi. 

Mannstu eftir einhverri eftirminnilegri upplifun í náttúrunni sem situr í þér og þú vilt segja 

mér frá? Hlusta vel og kafa djúpt. 

Lok viðtals 

• Er eitthvað eftir sem þú vilt bæta við? 

• Má ég hafa samband aftur ef mig vantar svör við fleiri spurningum sem gætu sprottið upp 

við vinnsluna? 

 

 

 

 

Viðtalsrammi VIII  
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Umhverfismennt í samstarfi nærsamfélags og skóla 

Rannsóknarspurningar í apríl 2018: 

• Hvað í lífsferli fólks styrkir mögulega umhverfisvitund þess? 

• Hverjar eru áherslur umhverfisfræðsluaðila í nærsamfélagi í umhverfismennt 

barna hér á landi? 

• Hvernig er samstarfi skóla og samfélags um umhverfismennt háttað? 

Markmið – Rannsóknin beinist að: 

• Samstarfi samfélags og skóla, umfangi, hindrunum og lausnum  

• Hvað er áhugi þeirra á umhverfismálum/náttúru sprottinn? 

Fyrri hluti. Starf viðmælanda 

• Segja frá því starfi sem viðkomandi vinnur sem tengist fræðslu barna.  

o Í hverju felst fræðslan? Áherslur í fræðslunni 

o Tengsl við aðalnámskrá?  

o Er stefna sem farið er eftir? 

 

• Hvernig er samstarf við skólana ef það er. 

o Frumkvæði hverra er þetta samstarf.  

o Hefur þú sóst eftir samstarfi? Hvernig hefur verið tekið í það? 

o Er samfella í fræðslunni?  

o Hvernig gengur að fara inn í skólana með fræðslu.  

o Hverjar eru helstu hindranir í því samstarfi.  

o Hvernig mætti bæta samstarfið. 

o Menntun til sjálfbærni í aðalnámskrá, hvernig komið þið að því. Er eitthvað sem 

má bæta við þetta? 

 

• Framtíðarsýn. Hvernig sérðu framtíðina varðandi þessa fræðslu. Ertu með hugmyndir?  

Seinni hluti. Viðmælandinn sjálfur 

• Segðu mér frá þér. Leyfa að flæða 

o Hvaðan kemur þú? 

▪ Fjölskylda. Skóli. Áhugamál. Gildi viðkomandi. 

o Hvaðan kemur áhugi á umhverfismálum eða náttúru? 

o Hvað langar þig mest að gera ef þú fengir að ráða? 

o Eftirminnileg upplifun úr náttúrunni  

o Hvers vegna sækir þú í náttúruna? Hvað ertu að gera þar? Hvað færðu út úr því? 

Lok viðtals 

• Er eitthvað eftir sem þú vilt bæta við? 

 


