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Ágrip 

Verkefnið Vistheimt með skólum er samvinnuverkefni Landverndar, Landgræðslu ríkisins 

og nokkurra grænfánaskóla. Opinber markmið verkefnisins eru að auka þekkingu og 

skilning nemenda, kennara og nærsamfélags skólanna á landeyðingu, loftslagsbreytingum 

og líffræðilegum fjölbreytileika og einnig á því hversu mikilvæg vistheimt er sem tæki til 

að takast á við vandamál sem tengjast þessum þáttum. Önnur markmið eru að gefa 

nemendum kost á að taka þátt í tilraunum og aðgerðum með beinum hætti og síðast en 

ekki síst að endurheimta örfoka land á Suðurlandi (Hvolsskóli, 2015 og Landvernd, e.d.-b). 

Ritgerð og rannsókn þessi snýst um að kanna árangur verkefnisins og sjá hvort 

markmiðum sem ætlað var að ná með verkefninu hafi verið mætt. 

Tekin voru viðtöl við þrjá kennara og þrjá nemendur frá tveimur af þátttökuskólum 

verkefnisins sem staðsettir eru á Suðurlandi og ennfremur var tekið viðtal við Rannveigu 

Magnúsdóttur sem er verkefnastjóri verkefnisins hjá Landvernd. Auk þess var 

spurningalisti lagður fyrir 28 nemendur í 8. bekk úr tveimur þátttökuskólum þar sem 

könnuð var þekking nemenda á hinum ýmsu umhverfismálum og hvort nemendur telji 

áhrif þessara umhverfismála mikil eða lítil nú á tímum. Þá var einnig kannað hvort 

nemendur telji að vandamál sem tengjast þeim umhverfismálum sem spurt var um muni 

fækka eða fjölga á næstu 20 árum og ennfremur voru spurningar sem snúa að almennum 

áhuga þeirra á náttúruvísindum og hversu vel þeir þekkja markmið verkefnisins 

Vistheimtar með skólum. Við gerð spurningalistans var byggt á spurningum úr öðrum 

rannsóknum sem aðalagaðar voru að þessari rannsókn. 

Niðurstöður úr matinu eru þær að þekking og áhugi nemenda hefur aukist á 

landeyðingu, loftslagsbreytingum og líffræðilegum fjölbreytileika en skilningur á þessum 

þáttum mætti vera betri. Kennarar og starfsmenn þeirra tveggja skóla sem tóku þátt í 

þessari rannsókn hafa aukið þekkingu sína og skilning gagnvart landeyðingu, 

loftslagsbreytingum og líffræðilegum fjölbreytileika en ekki er talið að verkefnið hafi haft 

áhrif á aðra starfsmenn eða nærsamfélagið. Viðhorf kennara til verkefnisins eru jákvæð 

og þeir telja að það hafi jákvæð áhrif á þekkingu, skilning og áhuga nemenda á 

landeyðingu, loftslagsbreytingum og líffræðilegum fjölbreytileika. Á grundvelli 

niðurstaðna má draga þá ályktun að verkefnið skili árangri með tilliti til aukinnar 

þekkingar nemenda og kennara sem koma að verkefninu en betur má ef duga skal þegar 

horft er til framtíðar og hvernig staðið verður að þróun verkefnisins í framhaldinu.  
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Abstract 

„It may be a rather small project but the objectives are ambitious: Assessment of the 

project Ecological Restoration in Schools, a collaboration between the Icelandic 

Environment Association, the Soil Conservation Service of Iceland, and a sample of 

Icelandic schools. 

The project Ecological Restoration in Schools is a collaboration between the Icelandic 

Environment Association, the Soil Conservation Service of Iceland, and a sample of 

Icelandic schools. This assessment aims to investigate the success of the project and 

determine to what extent the goals of the project have been met. The official objectives 

of the Ecological Restoration in Schools project are to increase knowledge among 

students, teachers and the local community about soil erosion, climate change and 

biological diversity as well as to demonstrate how critical ecological restoration is to 

these issues. Other objectives include giving students the opportunity to participate in 

experiments and activities, as well as restoring eroded land in South Iceland (Hvolsskóli, 

2015 and the Icelandic Environment Association, e.d.-b). 

Three teachers and three students from two of the participating schools were 

interviewed as well as Rannveig Magnúsdóttir the project manager at the Icelandic 

Environment Association. In addition, 28 8th grade students from two participating 

schools filled out a questionnaire. The questions were designed to test knowledge of 

various environmental issues and explore whether the students consider the impact of 

those issues to be significant. There are also questions that explore whether the students 

believe that effects of the environmental issues they were asked about will decrease or 

increase in the next 20 years. In additon, there were questions asking about their general 

interest in natural sciences and knowledge questions related to the objectives of the 

Ecological Restoration in Schools project. The questions were based on questions put 

forth in other studies but adapted to the objectives of this research.  

The results from the study show that knowledge and interest about soil erosion, 

climate change and biological diversity among students has increased, but there are still 

opportunities for improvement in their understanding. The teachers and employees 

participating in the project have gained better knowledge and understanding of soil 

erosion, climate change and bilogical diversity. It is not believed that other employees 

and the local community have been impacted by the project. Teachers have a positive 

additude towards the project, and they believe that it has a positive effect on knowledge, 

understanding and interest among students. Based on the results of this study, the 
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project is showing success in terms of inreased knowledge among students and teachers, 

but more should be done going forward.  
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 Inngangur  

Þegar ég var í grunnskóla var ekki mikið um það að kennarar skólans breyttu út frá 

hefðbundnum kennsluháttum og gerðu eitthvað sem okkur nemendum þótti spennandi. 

Alla mína skólagöngu lærði ég mest af því þegar ég fékk að snerta viðfangsefnið eða velta 

því fyrir mér og sjá með berum augum og veit að það átti við um fleiri. Í janúar 2015 hóf 

ég störf við Grunnskólann á Hellu og kynntist þar verkefninu Vistheimt með skólum sem 

skólinn tekur þátt í í samvinnu við Landvernd. Í verkefninu eru nemendur úti að læra um 

nærumhverfið og náttúruna, setja út tilraunareiti á örfoka landi þar sem reyndar eru 

mismunandi vistheimtaraðgerðir með sáningu og áburðargjöf og afraksturinn mældur og 

rannsakaður. Vistheimtaraðgerða meðferðir reitanna voru til dæmis lífrænn áburður, 

ólífrænn áburður, fræ með áburði og eingöngu moð.  Í upphafi fá nemendur fræðslu um 

verkefnið og tilgang þess í skólastofunni og í framhaldinu er farið út á vettvang og sjá 

nemendur um alla framkvæmd og vinnu undir leiðsögn kennara eða annarra sérfræðinga. 

Mér fannst nemendur hafa gaman af því að spreyta sig við verkefnið og auk þess lærðu 

þau mikið af því að greina plönturnar og sjá hvaða meðferðir virkuðu best við endurheimt 

gróðurs á örfoka landi. Einnig fengu nemendur kynningu á starfi Landgræðslunnar og 

rætt var um umhverfismál og umhverfisvandamál.  

Eitt af alþjóðlegum markmiðum varðandi framtíðina er að koma upp sjálfbæru 

samfélagi. Samfélag er talið sjálfbært þegar það hefur náð sjálfbærni með sjálfbærri 

þróun (Jeronen, Palmberg og Yli-Panula, 2017). Sjálfbær þróun er skilgreind sem þróun 

þar sem þörfum samfélagsins er mætt án þess að það skerði möguleika komandi 

kynslóða til að mæta sínum þörfum (World commission on environment and 

development, 1987). Eitt af markmiðum umhverfismenntar er að byggja upp getu til 

aðgerða er varða umhverfisvandamál hjá nemendum en til þess að ná því þarf að mennta 

nemendur til að geta tekið ábyrgar, persónulegar og samfélagslegar ákvarðanir er varða 

náttúruna (Jensen og Schnack, 1997, bls. 163-164). Til að nálgast það að gera samfélagið 

sjálfbært þurfum við að vita meira um náttúrulega ferla og hvernig þeir virka. Náttúran er 

undirstaða lífs okkar og ósjálfbær landnýting, landeyðing, loftslagsbreytingar og 

minnkandi lífbreytileiki eru því ógn við líf okkar sem og afkomenda okkar. Það hlýtur því 

að teljast mikilvægt að mennta nemendur og samfélagið allt um hvað hægt sé að gera og 

hvaða leiðir er hægt að fara til að snúa þessari þróun í rétta átt. Verkefni líkt og Vistheimt 

með skólum tekur á fjölmörgum þáttum er varða sjálfbæra þróun og getu til aðgerða. 

Verkefni af þessu tagi eru til þess fallin að ná árangri sé rétt staðið að þeim. Broda 

(2007) segir að með því að færa kennsluna út fyrir veggi skólans þá aukist námslegur 

árangur, nemendur séu áhugasamari og að þeim agavandamálum fækki sem þekkjast 
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innan skólastofunnar. Verkefni tengd útikennslu eru ekki síst sniðug vegna þess að þau 

gefa nemendum tækifæri til að breyta um umhverfi og vinnulag auk þess sem nemendur 

fá að nýta fleiri skynfæri og öðlast reynsluna og lærdóminn sjálf (Broda, 2007). Einnig er 

kveðið á um það í Aðalnámskrá grunnskóla að kennsla eigi ekki að vera einsleit heldur eigi 

bæði kennsluaðferðir og vinnubrögð að vera fjölbreytt. Nemendur eigi að geta gert sér 

grein fyrir þeim styrkleikum sem þeir búi yfir, þá bæði verklegri færni, verkþekkingu og 

fræðilegri þekkingu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Verkefni líkt og Vistheimt með 

skólum er ákjósanlegur vettvangur fyrir nemendur til að læra um sína styrkleika þar sem 

það gerir kröfur bæði um fræðilega þekkingu og verklega færni. 

Vistheimt með skólum er ætlað fyrir nemendur frá 5. – 10. bekk í grunnskóla en á 

síðari árum hafa einnig bæst við nemendur á framhaldsskólastigi.  Verklagið hjá 

þátttökuskólunum á Suðurlandi fer fram með þeim hætti að nemendur setja út ákveðna 

tilraunareiti á svæði sem valið hefur verið fyrir verkefnið. Í hvern tilraunareit eru gerðar 

ákveðnar vistheimtaraðgerða meðferðir, svo sem lífrænn eða ólífrænn áburður, fræ og 

áburður, molta o.fl. Nemendur gera síðan árlegar athuganir á gróðurfari reitanna sinna 

þar til við lok 10. bekkjar. Þannig fá nemendur þjálfun á vísindalegum aðferðum og vinna 

eftir ákveðnu skipulagi. Þau beita vísindalegum vinnubrögðum, mæla gróðurþekju og 

tegundafjölbreytni og skrá niðurstöður auk þess sem þau fá markvissa fræðslu um ýmsa 

umverfisþætti sem og kennslu í náttúrufræði t.d. landgræðslu, tegundafjölbreytni og 

mengun. Eftir að nemendur hafa skoðað gróðurþekju og tegundafjölbreytni þá nýta þeir 

sér tölvur til að bera saman gróðurþekju reitanna það árið við gróðurþekju fyrri ára. 

Verkefnið nær þannig að samþætta náttúrufræði við fleiri námsgreinar eins og 

upplýsinga- og tæknimennt og íslensku.  

Við undirbúning þessarar rannsóknar var haft samband við Landvernd og í samvinnu 

við þá var ákveðið að skoða hvernig verkefnið Vistheimt með skólum hefur gengið og að 

hvaða leyti markmiðum með því hafi verið náð. Aflað var gagna með viðtölum við 

nemendur og kennara í tveimur þátttökuskólum á Suðurlandi og einnig var lagður 

spurningalisti fyrir nemendur við lok áttunda bekkjar þar sem þekking nemenda, 

skilningur og viðhorf á landeyðingu, vistheimt, líffræðilegri fjölbreytni og 

loftslagsbreytingum var metið. Þá var almennt viðhorf til umhverfisvandamála og 

viðfangsefna náttúrufræðinnar skoðað.  

Það var von mín að niðurstöðurnar myndu gefa betri sýn á hvort verkefnið sé að skila 

tilætluðum árangri eða hvort það þurfi að einhverju leyti endurskoðunar við. Viðtölin 

ættu auk þess að gefa vísbendingar um viðhorf kennara og nemenda til verkefnisins og 

með því að taka viðtöl opnast möguleiki til að fram komi þættir sem rannsakandi hafði 

ekki gert ráð fyrir við undirbúning rannsóknarinnar.  
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Í Vistheimt með skólum er ætlunin að nemendur vinni sjálfstætt, læri að vinna á 

vísindalegan hátt og komist í snertingu við og öðlist þekkingu á sínu nærumhverfi. Til að 

skipuleggja slíkt starf með nemendum á mismunandi aldri þarf að hafa í huga hvernig 

þekkt er að börn tileinki sér þekkingu og mun því verða fjallað um hugmyndir þriggja 

kenningasmiða sem halda því fram að börn þurfi að fá að reyna á sig sjálf, fá að snerta og 

skoða til að þau læri sem mest. Einnig verður farið yfir inntak Aðalnámskrár sem er 

grundvöllur alls skólastarfs og fjallað sérstaklega um þá þætti sem snerta rannsóknina. Öll 

verkefni sem unnin eru á vettvangi skólanna þurfa að taka byggja á og samræmast þeim 

markmiðum sem kveðið er á um í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) og þá sérstaklega 

náttúrufræðihluta hennar. 

Ritgerðin skiptist í 9 kafla með undirköflum. Í kafla tvö er rætt um kenningar um nám 

og þroska barna. Í kafla þrjú verður sagt frá þeim kennsluaðferðum sem nýttar eru í 

verkefninu Vistheimt með skólum. Kafli fjögur fjallar um hvernig verkefnið tengist 

markmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla. Í kafla fimm er sagt frá verkefninu Vistheimt með 

skólum og í kafla sex er farið yfir það hvað þróunarverkefni séu og hvað einkenni þau. 

Sagt verður frá aðferðafræðinni rannsóknarinnar í kafla sjö og niðurstöður hennar 

kynntar í kafla átta. Í kafla níu eru umræður um niðurstöðurnar og lagt mat á þær með 

tilliti  til rannsóknaspurninganna. Að síðustu eru lokaorð en þar verður leitast við að 

draga saman það sem áður hafi komið fram og hverju rannsókn þessi hafi skilað.  

Rannsóknarspurningarnar eru:  

• Hvernig tókst að ná markmiðum verkefnisins Vistheimt með skólum í tveim af þeim 

grunnskólum sem tóku þátt í rannsókninnni?  

• Hver er þekking og skilningur nemenda sem tóku þátt í Vistheimt með skólum á 

landeyðingu, vistheimt, líffræðilegri fjölbreytni og loftslagsbreytingum og hver eru 

viðhorf þeirra gagnvart verndun umhverfisins, vistheimt, landgræðslu og 

loftslagsmálum? 

• Hver eru viðhorf kennara sem hafa tekið þátt í Vistheimt með skólum gagnvart 

verkefninu og hugsanlegum árangri þess? 
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 Kenningar um nám og þroska barna 

Hér verður fjallað um þær kenningar sem liggja að baki þeim kennsluaðferðum sem beitt 

hefur verið í útikennslu og þykja henta nemendum hvað varðar útinám, verklegt nám og 

þroska barna. Að mínu mati tengjast þessar kenningar allar uppbyggingu og innleiðingu 

verkefnisins Vistheimt með skólum þar sem höfðað er til vitundar nemenda og að þeir 

séu virkir þátttakendur í framkvæmdinni sem og úrvinnslunni.  

2.1 Að læra með því að gera 

John Dewey lagði áherslu á að barnið væri í brennidepli. Kenning hans „að læra með því  

að gera“ eða „learning by doing“ er vel þekkt meðal skólafólks og er ósjaldan vitnað til 

hennar þegar kennsluhættir eru til umfjöllunar. Með þessari kenningu heldur hann því 

fram að mesta námið fari fram þegar nemandinn framkvæmir eða gerir hlutinn, það er að 

þekkingarleit sé verkleg. Ef nemendur vinna einungis með texta eða heyra orðin en geta 

ekki tengt þau við reynslu sína þá eru þau orðin tóm. Þetta er eins og að lesa um að eldur 

sé heitur en maður gerir sér ekki grein fyrir því hversu heitur eða hættulegar hann er 

nema komast í tæri við hann. Nemendur þurfa því að fá að snerta, skynja og reyna sjálfir 

til að læra af reynslunni og fá þannig að vera þátttakendur í eigin námi. Dewey var ekki 

hlynntur utanbókarlærdómi þar sem hann taldi viðfangsefnið of fjarlægt nemandanum. 

Hann lagði áherslu á að kennarar kenndu ekki bara námsefnið, þeir þyrftu líka að kenna 

nemendum samfélagslega þátttöku, mikilvægi þess að fara eftir samfélagslegum reglum 

og hvernig náttúran er samofin samfélaginu.  Hann sagði mikilvægt að nemendur hefðu 

samskipti við annað fólk á meðan þeir ynnu verkefni sín því þannig myndu þeir læra mest 

og skipti það minna máli hvort þeir væru að vinna einstaklingsverkefni eða hópaverkefni. 

Þau þyrftu að læra að vinna saman og öðlast félagslegan þroska í gegnum verkefnin (Inga 

L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Samkvæmt Dewey þá læra nemendur ekki eingöngu af kennurum heldur þegar vel 

tekst til þá læri kennarar einnig af nemendum (Atli Harðarson, 2016). Með auknu lýðræði 

í námi gæti sú gagnvirkni aukist og komið til móts við áhersluatriði varðandi lýðræði í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013).  

Dewey vildi að áhugahvöt nemenda væri virkjuð og að starfið væri skipulagt út frá 

áhuga þeirra. Þegar nemendur hefðu áhuga á viðfangsefninu þá myndu þeir spyrja 

spurninga og vilja leita svara við þeim (Atli Harðason, 2016). Hann sagði einnig að 

kennarinn ætti að spyrja opinna spurninga til að virkja áhugahvötina og fá börnin til að 

íhuga svar við spurningunni og þá svara (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  
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Að sögn Dewey er hlutverk kennarans að vera leiðbeinandi og hann ætti að vera 

þátttakandi í náminu með nemendunum þannig að kennarinn og nemendur ynnu að 

verkefnunum saman. Þannig ætti kennarinn ekki að vera einvörðungu viskubrunnur sem 

eigi að ausa úr (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Ef við setjum kenningar 

Dewey í samhengi við þær kennsluaðferðir sem liggja að baki Vistheimt með skólum þá 

samræmast aðferðir útikennslu og verklegs náms vel kenningum Deweys. 

2.2 Að læra í þrepum 

Jean Piaget taldi að andlegur og vitsmunalegur þroski eða svokölluð skemu (e. Schemas) 

byggist upp í þrepum og á hverju þrepi gangi einstaklingurinn í gegnum miklar breytingar 

(Kincheloe og Horn, 2007; Powell og Kalina, 2009). Piaget sagði þrepin vera fjögur og að 

þau væru ekki samfellt ferli heldur tæki eitt við af öðru. Hann kallaði fyrsta þrepið 

skynhreyfiþrep (frá fæðingu til um 18 mánaða aldurs). Á þessu skeiði öðlast barnið smám 

saman færni til að geta munað eftir og hugsað um hlut þó svo að hluturinn sé ekki til 

staðar.  Annað þrepið kallaði hann foraðgerðaþrep (um 2 ára til 7 ára). Á þessu skeiði 

þróa börn með sér þann hæfileika að geta sett sig í annarra manna spor og horft á 

veröldina í breiðara samhengi en einungis út frá sjálfum sér, sjálflægni minnkar og víðsýni 

eykst. þriðja þrepið er þrep hlutbundinna aðgerða (frá 7 ára til um 11 ára). Á því þrepi 

fara börn að átta sig á meginreglum samfélagsins og rökhugsun tekur á sig mynd. Fjórða 

þrepið er þrep formlegra aðgerða (um 11 ára og áfram). Á þessu stigi sem stendur yfir til 

dauðadags þróast rökhugsun enn frekar og með aukinni hæfni til að eiga við fræðilega 

hluti getur einstaklingurinn unnið með kenningar og staðreyndir til að draga af þeim 

ályktanir. Á fjórða þrepinu á því einstaklingurinn að geta haft skipulagðari hugsun en 

einnig sveigjanlegri, flóknari og óhlutbundnari. Samkvæmt kenningum Piaget mun því 

einstaklingurinn á unglingsárum eiga að vera fær um að hugsa rökrétt og geta sett sig í 

aðstæður annarra og horft á veröldina í víðu samhengi (Blake og Pope, 2008; Powell og 

Kalina, 2009; Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Þessa eiginleika er mikilvægt 

fyrir nemendur að búa yfir þegar verkefni eins og Vistheimt með skólum er hleypt af 

stokkunum. Þegar valin eru viðfangsefni og kennsluaðferðir þá getur verið mikilvægt að 

skoða þrep Piaget til að vera viss um að efni og aðferðir henti þroska nemenda (Powell og 

Kalina, 2009). Nemendur sem taka þátt í Vistheimt með skólum eru 11 ára þegar 

verkefnið hefst og því allflestir komnir á þrep fjögur þar sem þeir eiga að geta sett sig í 

spor annarra, vera minna sjálfsmiðaðir og hugsað rökrétt og ættu viðfangsefni verkefna 

að miða við það.  

Piaget sagði að einstaklingar nýti sér þá þekkingu sem þeir búa yfir til að byggja nýja á 

en þekking verði ekki til úr engu (Powell og Kalina, 2009; Kincheloe og Horn, 2007). Þetta 

er í anda hugsmíðahyggjunnar en hún gengur út á að einstaklingar verði að vera 
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þátttakendur í að byggja upp þekkingu sína og að ný þekking verði til með því að byggja 

ofan á þá þekkingu,reynslu og skilning sem einstaklingar búa þegar yfir. Einstaklingar 

byggja upp nýja þekkingu með samvinnu og og stuðningi annarra einstaklinga sem séu 

færari á því sviði sem um ræðir hverju sinni (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Piaget, 

Dewey og Vigotsky teljast allir til hugsmíðahyggjumanna (constructivista) (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2001; Vanderstraeten, 2002). Þannig fæðist einstaklingurinn með ákveðin 

skemu sem hann bætir svo í og byggir ofan á. Slík þekking eða færni er því eitthvað sem 

ekki er hægt að láta aðra fá eða aðskilja frá nemandanum því hver einstaklingur fyrir sig 

þarf að byggja upp sína eigin þekkingu til hafa skilning á efninu og til að geta nýtt sér 

hana. Því þurfa nemendur að taka virkan þátt í náminu og búa sér til sínar eigin 

skilgreiningar og hugtök  sem tengd eru fyrri þekkingu. Nám þar sem kennarinn er 

miðpunkturinn er því ekki vænlegt til árangurs fyrir nemendur. Kennarinn ætti að vera 

leiðbeinandi og aðstoðarmaður nemenda í námi sínu. Kennarar eigi að leitast við að gera 

námsumhverfi nemendanna þannig að þeir séu virkir þátttakendur en ekki einungis 

viðtakendur upplýsinga (Powell og Kalina, 2009; Kincheloe og Horn, 2007). Þannig 

samræmast bæði aðferðir útikennslu og verklegrar kennslu, kenningum Piaget þar sem 

gengið er út frá því að nemendur eiga að vera virkir þátttakendur og þurfa að nýta 

þekkingu sína sjálfir til að byggja meiri og nýrri þekkingu ofan á þá sem fyrir er. 

Samhljómur er milli kenninga Piaget og Millar (2004) um að læra með því að gera. Millar 

segir að þar sem umfjöllunarefni náttúrufræðinnar sé efnisheimurinn, þá sé röklegast að 

læra efni hennar með því horfa, snerta og fá að handleika raunverulega hluti og efni. 

Hann segir að við kennslu á náttúrugreinum þurfi að sýna hlutinn jafnframt því að segja 

frá honum. Hann veltir einnig fyrir sér spurningunni um það hvernig við (mannfólkið)  

færum heiminn inn í huga okkar. Með öðrum orðum, hvernig við byggjum líkan af 

umheiminum í huga okkar sem gerir okkur kleift að lifa með góðum árangri í honum og 

taka ákvarðanir þegar við þurfum eða viljum. Millar segir að Piaget svari þeirri spurningu 

ágætlega en Piaget heldur því fram að við byggjum sífellt flóknari líkan af umheiminum 

með því að bregðast við honum samkvæmt núverandi skilningi og samkvæmt þeim 

gögnum sem við öflum, breytum við svo líkaninu. Með þátttöku búum við til reynslu sem 

annað hvort samlagast núverandi mynd af umheiminum eða krefst breytinga á myndinni 

til að halda jafnvægi á milli innri og ytri veruleika. Í gegnum slíkar aðgerðir búum við til 

hugmyndir um hluti í umheiminum og ýmis náttúruleg ferli. Ef Piaget hefur rétt fyrir sér 

þá er sú hagnýta reynsla að fylgjast með og taka þátt í umheiminum, nauðsynleg fyrir 

aukinn skilning. Millar bætir svo við að þótt Piaget minnist ekki á samskipti milli fólks að 

þá séu umræður við aðra mikilvægar til að læra og byggja upp nýja þekkingu. Við segjum 

öðrum frá hugmyndum okkar og þeir segi frá sínum og ef þær passa saman þá getum við 

tileinkað okkur þær en ef ekki þá þarf að skoða þær betur. Það er því í gegnum samskipti 
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við aðra sem hugmyndir eru slípaðar til áður en hægt er að nota þær eða koma þeim frá 

sér (Millar, 2004). 

2.3 Að nýta svæði hins mögulega þroska 

Kenningin um félagslega hugsmíði er byggð á hugmyndum Lev Vygotskys. Hann víkkaði 

hugmyndir Piaget um samband náms og þroska og sagði þroska vera flókið gagnvirkt ferli 

þar sem innri og ytri þættir fléttast saman og greindi þannig á milli þroskunar og þroska. 

Þroskun er tengd þroskun taugakerfisins en þroski er samspil náms og líffræðilegs þroska 

(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Hann sagði einnig að aðferðir sem byggðu á því að 

prófa einstaklinginn væri ekki næg vísbending á þroska hans og nám heldur ætti að skoða 

það hvað nemandinn geti gert í raunverulegum aðstæðum og þá með aðstoð þeirra 

einstaklinga, tækja og tóla sem umhverfið bjóði upp á hverju sinni (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2010). Vygotsky talaði um svæði raunverulegs þroska (e. zone of actual 

development) og hins mögulega þroska (e. zone of proximal development) eða 

„þroskasvæðið“ til að útskýra kenningu sína (Meyvant Þórólfsson, 2003). Hugtakið um 

„þroskasvæðið“ bjó Vygotsky til í samhengi við hlutdeild náms í þroska barna (Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Til að hver nemandi þroskist sem hraðast og best þurfa 

aðstæður að vera réttar og viðfangsefni krefjandi en við hæfi. Það er að nemandi eigi að 

vinna á þroskasvæðinu til að hann þroskist sem best (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Kennarinn þarf því að geta metið raunverulega þroska nemandans og ýtt honum á svæði 

mögulegs þroska en veita honum þann stuðning sem hver og einn þarf til að geta leyst 

verkefnið. Athuga þarf að þroskasvæði nemenda eru misjafnlega stór og þarf því námið 

að taka mið af hverjum og einum einstaklingi. Nemandinn er þá miðdepill menntunar 

sinnar og fær þau áhöld sem hann þarf til þeirra verkefna sem á að leysa hverju sinni 

(Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Yfirfærði Lev Vigotsky þetta ferli á 

tungumálanám og sagði að tungumál barna væri mikilvægur grunnur til að læra nýtt mál 

og því væri samræður og samvinna mikilvæg í kennslu (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 

2010). Wellington og Osborne (2001) benda á að það sé mikilvægt að nemendur læri 

tungumál raungreina til að þeir geti tileinkað sér raungreinar. Vitsmunaþroski eflist því 

við félagsleg samskipti og beitingu tungumáls (Meyvant Þórólfsson, 2003). Með því að 

auka samræður milli kennara og annarra nemenda þá örvar kennarinn hugsun 

nemandans. Tungumálið er þá verkfæri sem er notað til að læra námsefnið og einnig 

almenn samskipti milli einstaklinga. Vygotsky sagði að börn afli sér þekkingar með því að 

læra af umhverfinu í samskiptum og samræðum en barnið tengir þann lærdóm viðaðra 

hluti og fyrri þekkingu í huga barnsins og þannig sé þekkingin komin til að vera og þrói 

áfram persónuleika barnsins (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2010).  
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2.4 Samantekt 

Ofangreindir fræðimenn og kennismiðir tengjast hugsmíðahyggju (constructivism) og 

segja að barnið eigi að vera í brennidepli. Það eigi að læra af reynslunni en ekki vera 

matað á upplýsingum eins og óvirkt ílát sem endalaust taki við. Þeir eru sammála um að 

börn læri mest þegar þau eiga í samræðum við aðra þegar þau vinna að verkefnum, ýmist 

í samvinnu með öðrum eða í einstaklingsverkefnum. Mikilvægt sé að þau fái sjálf að prófa 

sig áfram, gera mistök og læra af þeim.   

Dewey talar um mikilvægi þess að virkja innri áhugahvöt hjá nemendum og er 

samhljómur þar við kenningar Vygotsky og Piaget. Þar sem þeir halda fram að  nemendur 

byggi nýja reynslu og þekkingu á fyrri þekkingu og reynslu má líklega telja að ef börn hafa 

ekki áhuga á því sem þau eru að gera og ef þeim finnist verkefnin tilgangslaus þá eyði þau 

ekki orku í að byggja upp þekkkingu sína. 

Vygotsky, Dewey og Piaget eru ennfremur sammála að börn verði að fá verkefni við 

hæfi og til að þau þroskist og læri eins vel og mögulegt er þá verði þau að vinna á svæði 

raunverulegs þroska en ýta þeim aðeins út fyrir þægindarammann og inn á svæðið sem 

Vygotsky kallar „þroskasvæðið“.  
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 Kennsluaðferðir í Vistheimt með skólum 

Hér verður fjallað um þær kennsluaðferðir sem liggja að baki verkefninu Vistheimt með 

skólum og virðist nýttar við kennslu námsefnis verkefnisins. 

3.1 Útikennsla  

Ein af fjölmörgum skilgreiningum á útinámi er að það sé nám sem á sér stað utan veggja 

skólans og gildir þá engu hvort það eigi sér stað innan dyra eða utan dyra (Inga L. 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Nemandi lærir af kennara, samnemendum eða 

viðfangsefninu. Það skemmtilega við útinám er að oft lærist margt fleira en það sem 

kennarinn lagði af stað með. Hugtakið útikennsla felur í sér þrengri skilgreiningu en 

hugtakið útinám. Hugtakið útikennsla felur yfirleitt í sér kennslu sem fer fram utandyra. 

Það gerir ráð fyrir skýrt skipulögðu námi þar sem kennarinn velur atriði sem lögð eru til 

grundvallar náminu og felur því meira í sér þær aðferðir sem kennarinn beitir en það sem 

nemandinn gerir (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Hvort sem menn nota 

hugtakið útikennsla eða útinám fela hugtökin í sér að nemendur fá tækifæri til að virkja 

mörg skynfæri í viðfangsefnum sem tekist er á við utan veggja skólans. Gjarnan er gert 

ráð fyrir samvinnu nemenda, skipulega er ýtt undir ímyndunarafl og forvitni nemenda og 

markvisst er byggð brú milli þess sem er unnið úti og inni. Útinám og útikennsla getur 

höfðað til fleiri nemenda í bekknum og aukið virkni þeirra (Inga L. Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014).  

Vistheimt með skólum er nokkuð heildstætt verkefni með raunverulegum 

viðfangsefnum eins og vistheimtaraðgerðum nemenda í tilraunareitum og einnig 

mælingar á gróðurþekju þeirra. Í Aðalnámskrá grunnskóla er áhersla lögð á útikennslu 

sem þykir vel til þess fallin að búa til heildstæð og raunveruleg viðfangsefni fyrir 

nemendur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Í útikennslu fær nemandi að reyna á sjálfan sig og hæfni sína við annars konar 

aðstæður en inni í kennslustofunni og þannig verður hann tilbúnari til að takast á við 

þarfir samfélagsins þar sem hann hefur þegar fengið þjálfun í raunverulegum aðstæðum 

(Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Það að vera úti í náttúrunni hefur góð áhrif á heilsu, hreyfingu og hreyfiþroska 

nemenda (Burdette og Whitaker, 2005; Kozak og Elliot, 2011). Burdette og Whitaker 

segja einnig að nemendur sem fái að vera úti í náttúrunni og leika sér með öðrum, auki 

félagsþroska sinn, séu með meiri sköpunargleði og með meira ímyndunarafl en þeir sem 

dvelja minna úti (Burdette og Whitaker, 2005). Rannsóknir hafi einmitt sýnt að útikennsla 

auki félagslegan árangur nemenda þar sem hún byggist oft á tíðum á miklu samstarfi 
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nemenda (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Kristín Norðdahl, 2016). Börn 

sem leika sér úti í náttúrunni sýna jafnframt minni streitu, meira sjálfstæði og eru 

jákvæðari gagnvart öðrum börnum (Burdette og Whitaker, 2005). Þá hafa rannsóknir sýnt 

að útikennsla getur bætt námsárangur, bætt viðhorf nemenda til náttúrunnar og almennt 

leitt til betri hegðunar (Kozak og Elliot, 2011; Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014; Kristín Norðdahl, 2016). 

Útikennsla hentar mjög vel í kennslu í náttúrugreinum þar sem hæfni í 

náttúrugreinum felst ekki eingöngu í leikni og þekkingu heldur einnig í því hvaða augum 

nemendur líta á náttúruna, samfélag sitt, tækni og umhverfi. Samkvæmt rannsókn 

Kristínar Norðdahl (2016) þá líta grunnskólakennarar og leikskólakennarar svo á að 

viðhorf nemenda til náttúrunnar og umhverfis síns verði betra og í því að vera úti liggi 

mörg tækifæri til að læra að taka þátt í samfélagi. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla þá 

á námið að gera nemendum kleift að vita hvað þeir geta og vita og aukna getu til að nýta 

sér þekkingu sína og leikni til að hafa áhrif á og bæta umhverfi sitt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Til að nemendur nái þessu markmiði þá þurfa nemendur að fá 

tækifæri til að vera úti í náttúrunni og umhverfi sínu og skoða, upplifa og veita athygli en 

einnig viða að sér upplýsingum úr heimildum og eigin athugunum sem þeir þurfa að 

kynna fyrir öðrum. Nemendur þurfi einnig að fá að treysta á forvitni sína þannig að þeir 

nái þessu markmiði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Kirsti Pedersen Gurholt (2010) segir að alvarleiki umhverfisvandamála sem mannkynið 

standi frammi fyrir sé almennt mikið til umræðu og þar sé umræða um mikilvægi 

útikennslu og menntunar til sjálfbærni í lykilhlutverki þegar rætt er hvernig menntun eigi 

að takast á við þau vandamál. 

Tovey (2007) segir að nemendur sem ekki fái beina reynslu af náttúrulegu umhverfi 

séu ólíkleg til að öðlast innsæi og fá dýpri skilning á því, sem sé undirstaðan fyrir 

sjálfbæra þróun. Til að hægt verði að bjarga lífi okkar á jörðinni þá telji hún að börn þurfi 

að fá að rækta náið sambandi við jörðina, til að fá skilning á henni og til að þau nái að 

tengjast henni.  

Hugmyndafræði útináms og útikennslu felur í sér fjölbreyttar kennsluaðferðir, 

raunveruleg verkefni, kennslu til heilbrigðis, vellíðan, sjálfbærni og jafnrétti svo fátt eitt 

sé nefnt. Hugmyndafræði útináms tengist þannig kenningum Dewey, Piaget og Vygotsky. 

3.1.1 Kostir útikennslu 

Á undanförnum árum hefur útinám og útikennsla verið mikið rannsökuð. Dillon, 

Rickinson,Teamey, Morris, Choi, Sanders og Benefield tóku saman niðurstöður úr 150 

rannsóknum á útinámi og útikennslu sem fram fóru á árunum 1993 til 2003. Ástæða 
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þessarar samantektar er sú að vettvangsrannsóknarráð og samstarfsaðilar þess höfðu 

áhyggjur af ört fækkandi tækifærum enskra nemenda til útináms. Niðurstöður 

samantektar þeirra var sú að vel skipulögð og framkvæmd útikennsla og eftirfylgni með 

henni gefur nemendum tækifæri til að þróa kunnáttu þeirra og hæfni á annan hátt en 

með hefðbundinni kennslu innan skólastofunnar. Þar kemur einnig fram að 96% af 128 

fullorðnum og börnum muna síðar eftir vettvangsferðum eða útikennslu frá skólagöngu 

sinni (Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Choi, Sanders og Benefield, 2006). Svipað kom 

fram í rannsókn Brynju Stefánsdóttur og Meyvants Þórólfssonar (2016) en þau lögðu 

spurningalista fyrir 131 kennara af yngsta- og miðstigi grunnskóla. Þau komust að því að 

útikennsla á einnig á brattann að sækja á Íslandi því að einungis 6% nemenda fengju 

útikennslu vikulega, 24% einu til þrisvar sinnum í mánuði, 64% nemenda fá útikennslu í 

náttúrugreinum sjaldnar en einu sinni í mánuði og 7% aldrei (Brynja Stefánsdóttir og 

Meyvany Þórólfsson, 2016). 

Niðurstöður rannsóknar Sahrakhiz, Harring og Witte á tækifærum til náms í útikennslu 

sýndu að útikennsla bjóði upp á aukin tækifæri til náms og þannig bæti hún heilmiklu við 

hefðbundna kennslu. Þau fundu það út að nemendur fái heildræna líkamlega, 

vitsmunalega, skynjunarlega og félagslega örvun þegar þeir fái útikennslu. Þá sögðu þau 

að í útikennslu séu einnig fjölbreytt tækifæri til náms sem falla innan markmiða námskrár 

sem ekki var á skipulagi kennarans en fangi áhuga nemenda. Þau segja mikilvægt að 

kennarar grípi þau tækifæri sem gefist til að bæta við þekkingu og reynslu nemenda 

(Sahrakhiz, Harring og Witte, 2017). 

Í Kaliforníu var gerð rannsókn til að mæla muninn á námsárangri nemenda eftir því 

hvort skólinn kenndi með hefðbundnum kennsluaðferðum eða með aðferðum tengdum 

útikennslu. Niðurstöðurnar voru á þá leið að 72% nemenda sem kennt var með aðferðum 

útináms eða útikennslu gekk betur á stöðluðum prófum. Nemendur sem fengu að læra 

með útinámi eða fengu útikennslu gekk mun betur í náttúrufræði, stærðfræði og 

tungumálanámi ásamt því að þeir bjuggu yfir meiri almennri þekkingu. Það var mun betri 

agi meðal nemenda og mæting þeirra var einnig betri en annarra sem ekki fengu að læra 

með aðferðum útináms (SEER, 2000). Dennis Eaton (1998) fékk svipaðar niðurstöður en 

hann rannsakaði tólf nemendahópa. Sex hópar fengu útikennslu um vistfræði bjóra en 

sex hópar fengu hefðbundna kennslu um vistfræði bjóra. Allir tólf hóparnir bættu við 

þekkingu sína en námsárangur þeirra sem fengu útikennslu varð meiri en hinna sem ekki 

fengu slíka kennslu. 

Bogner (1998) gerði rannsókn á því hvort tíma varið til útikennslu hefði áhrif á viðhorf 

nemenda til náttúrunnar og náði rannsóknin til 700 nemenda á aldrinum 11-13 ára. Hann 

rannsakaði mun á tveimur útikennslu námskeiðum sem haldin voru í þjóðgarði í 
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Þýskalandi en skipulag þeirra byggði á sömu heimspeki og samskonar aðferðum. Hann 

fann það út að námskeið sem stóð yfir í einn dag hafði jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til 

náttúrunnar en viðhorf þeirra sem fengu fimm daga námskeið varð enn jákvæðara 

(Bogner, 1998). Mittelsteadt, Sanker og VanderVeer (1999) gerðu einnig rannsókn á því 

hvort viðhorf nemenda til náttúrunnar breyttist með útikennslu. Þau skoðuðu viðhorf 

nemenda til náttúrunnar á vísinda sumarnámskeiði sem stóð yfir í viku. Þau komust að 

því að nemendur fóru heim með mun jákvæðara viðhorf til náttúrunnar heldur en það 

sem þau höfðu við upphaf námskeiðsins. Í niðurstöðum kom einnig fram að 40% 

breytileikans í viðhorfi til mengunar í náttúrunni má skýra með því hvaða viðhorf  

nemendur hafa til útikennslu.  

Ballantyne og Packer (2002) komust að því í rannsókn sinni að nám í náttúrulegu 

umhverfi sé aðlaðandi fyrir nemendur og hvetji þá til umhugsunar um viðhorf sitt og 

hegðun gagnvart náttúrunni. Rannsókn þeirra var skipulögð þannig að Ballantyne og 

Packer lögðu spurningalista fyrir 580 einstaklinga á aldrinum 8-17 ára áður en 

útinámsferðir fóru fram. Spurningalistar voru lagðir fyrir nemendur fyrir og eftir að þeir 

tóku þátt í útinámsferðunum í fimm mismunandi námskeiðum sem haldin voru innan 

þjóðgarðs í suðaustur Queensland. Hvert námskeið tók þrjár klukkustundir en nemendur 

tóku einungis þátt í einu námskeiði af fimm. Niðurstöðurnar sýndu fram á mun á milli 

yngri nemenda og eldri nemenda. Yngri nemendur voru mun áhugasamari um ferðina og 

verkefnið sjálft heldur en eldri nemendur, 2% yngri nemenda samanborið við 33% eldri 

nemenda hlakkar til að komast út úr skólanum, 10% yngri nemenda samanborið við 21% 

eldri nemenda hlakkar til að læra um umhverfið og 79% yngri nemenda samanborið við 

20% eldri nemenda hlakkar til verkefnisins sjálfs. Þeir nemendur sem gerðu verkefni er 

tengdust ferðinni áður en þeir fóru í ferðina, hlökkuðu meira til en hinum sem ekki höfðu 

gert verkefni fyrir ferð. Þeir sem hins vegar höfðu áður farið á staðinn þar sem útinámið 

var hlökkuðu minna til en þeir sem ekki höfðu heimsótt þann stað. Af því má draga þá 

ályktun að við skipulagningu útináms þarf að hafa í huga að betra er að vita eitthvað um 

viðfangsefnið en jafnframt þarf að uppfæra það reglulega og brydda upp á nýjungum. 

Einnig komust þeir að því að verkefnið má ekki vera skipulagt of stíft því nemendur vilja 

hafa meira frelsi og áhrif á hvað þeir geri í námsferðum (Ballantyne og Packer, 2002). 

Kirsti Pedersen Gurholt (2010) benti á í grein sinni að áhugi vestrænna samfélaga á 

útikennslu sé að aukast þar sem börn fái nú orðið ekki tækifæri til að fara út í ósnortna 

náttúru. Þeim gefist ekki kostur á að læra um náttúruleg fyrirbæri þar sem þau koma fyrir 

og einnig sé mikil aukning á heilsutengdum vandamálum meðal barna, t.d. hreyfingarleysi 

og offita. White (2004) tók saman yfirlit á fræðigreinum er varða samneyti barna við 

náttúruna og áhrif þess á þroska barna og framtíð náttúrunnar. Hann sá þar ýmsar 
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greinar sem benda til að fækkandi tækifærum barna til útileikja og samneytis við 

náttúruna hafi ekki einungis slæm áhrif á vöxt, þroska og þekkingu barna heldur sé 

náttúran einnig að tapa á því. Í framtíðinni muni því verða sífellt fleiri sem ekki kunni að 

meta náttúruna og það leiði til þess að ofnotkun náttúruauðlynda og eyðing þeirra haldi 

áfram  (White, 2004). David Sobel (1996) segir að börn verði að fá tækifæri til líða vel í 

náttúrunni, tengjast henni og læra að elska hana áður en við getum beðið þau um að 

vernda og bæta hana. Í grein hans kemur fram að án jákvæðra tilfinninga til  náttúrunnar 

þá muni þekking á henni ekki aukast en ef einstaklingar læri fyrst að þykja vænt um hana 

þá muni þekking á henni fylgja í kjölfarið. Sobel bætti einnig við að það sé einmitt oftast 

vandamálið, við séum að reyna að auka þekkingu og ábyrgð nemenda á náttúrunni áður 

en þeir fái tækifæri til tengjast henni tilfinningalega (að elska hana) (Sobel, 1996). 

Útikennsla úti í ósnortinni náttúru er því mikilvæg fyrir framtíð hennar í heimi þar sem 

tækifærum til samneytis við náttúruna fara fækkandi. 

Erik Mygind (2016) gerði rannsókn á því hvort útikennsla í einn dag í hverri viku geti 

aukið möguleika á meiri hreyfingu (e. physical activity) nemenda í dönskum grunnskóla. 

Niðurstöður hans voru á þá leið að þá daga sem nemendur fengu útikennslu þá hreyfðu 

þeir sig almennt ekki meira en á venjulegum skóladegi. Hinsvegar þá var mikil aukning á 

hreyfingu nemenda í þeim útikennslutímum sem voru haldnir úti á grænum svæðum 

(Mygind, 2016). Dettweiler, Becker, Auestad, Simon og Kirsch (2017) gerðu rannsókn á 

mismuni á streitu í skóla eftir því hvort nemendum var kennt eftir námskrá í útikennslu 

eða inni í hefðbundnu skólaumhverfi. Niðurstöður þeirra voru svipaðar og Myginds með 

tilliti til mismunar á hreyfingu þar sem nemendur í útikennslu hreyfðu sig mun meira en 

nemendur sem var kennt inni. Niðurstöður þeirra gáfu einnig til kynna að útikennsla hafi 

jákvæð áhrif á streitu nemenda samanborið við þá nemendur sem fengu kennslu inni í 

skólanum (Dettweiler o.fl., 2017).  

Dillon o.fl. (2006) segja auk ýmissa persónulegra ástæðna (t.d. hvernig nemendum 

finnst best að læra, fyrri þekking, hræðsla og fóbíur) þá eru nokkrar af aðal hindrunum 

útikennslu eftirfarandi: 

• Skortur á sjálfstrausti kennarans 

• Hræðsla og áhyggjur af öryggi og heilsu nemenda 

• Kröfur námskrárinnar 

• Tímaskortur, skortur á áhöldum og stuðningi (Dillon o.fl., 2006). 

Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir tóku viðtöl við kennara í sjö grunnskólum og 

tveimur háskólum. Með viðtölunum vildu þær fá upplýsingar um stöðu útikennslu á 

Íslandi. Í þeirri rannsókn kom fram að oft á tíðum væri útikennslan krefjandi en þegar upp 
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er staðið væri erfiðið vel þess virði og þar var það aðallega viðhorf kennarans sem skipti 

sköpum (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

3.2 Verkleg kennsla og verklegt nám 

Verkleg kennsla er mikilvæg þar sem nemendur fá að læra um náttúruleg efni og hluti 

með því að koma við og  hagræða þeim til að sjá sjálfir hvað gerist og þannig auka 

þekkingu sína og skilning. Verkleg kennsla getur aukið metnað og áhuga nemenda á 

vísindum og þannig virkað námshvetjandi á þá. Þeir verði áhugasamari við að afla sér 

nýrrar þekkingar á sviði raungreina, taki ábyrgð á eigin hæfni í að framkvæma athuganir 

og verða gagnrýnni á niðurstöður þeirra (Musasia, Ocholla og Sakwa, 2016). Sú handbók 

sem mikið er notuð í skólum þegar valdar eru kennsluaðferðir er bók Ingvars 

Sigurgeirssonar Litróf kennsluaðferðanna (1999)  en þar segir að verkleg kennsla geti 

verið margskonar. Hún byggi á fjölbreyttum kennsluháttum og þar á meðal á 

vettvangsferðum. Verkleg kennsla á að efla skapandi hugsun nemenda, þroska sjálfstæð 

vinnubrögð og stuðla að jákvæðum viðhorfum til vinnunnar. Einnig þykir verkleg kennsla 

efla fagleg viðhorf nemenda. Kennarar eiga að vera fyrirmyndir og leiðbeina nemendum 

þurfi þeir aðstoð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þessi hugmyndafræði samræmist 

kenningum þeirra fræðimanna sem nefndir hafa verið hér að ofan.  

Á Íslandi er hlutur verklegrar kennslu afskaplega lítill en niðurstöður rannsóknar 

Brynju Stefánsdóttur og Meyvants Þórólfssonar (2016) voru á þá leið að kennarar nýttu 

sér verklega kennslu eða tilraunir í einungis 2% tilfella vikulega og ekki nema í 26% tilfella 

einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði.  Þeir kennarar sem nýttu sér aldrei verklega 

kennslu voru 11 %  og 61 % kennara nýttu sér hana sjaldnar en einu sinni í mánuði. 

3.3 Fyrirlestrar/hefðbundin kennsla 

Fyrirlestur eru gömul kennsluaðferð sem er þekkt frá dögum rómverja. Þessi aðferð er 

mikið notuð við kennslu á eldri stigum á Íslandi, þ.e. í háskólum eða í framhaldsskólum. Í 

grunnskólum er hins vegar algengara að nýta sér stutta fyrirlestra eða svokallaðar 

innlagnir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Ingvar Sigurgeirsson (1999) komst að því að á 

miðstigi grunnskóla voru smáfyrirlestrar notaðir í um 16% af kennslustundum. Misjafnt er 

hvort nemendur taki þátt í fyrirlestrum með spurningum eða umræðum eða hvort 

fyrirlesarinn heldur einræðu yfir nemendum. Fyrirlestrar eru hinsvegar mjög umdeildir 

sem kennsluaðferð og falla oft á því að fyrirlesararnir ætli sér að fara yfir of mikið efni í 

stuttum tíma. Nemendur eru auk þess oftast óvirkir þar sem lítils er krafist af þeim nema 

að sitja og taka við þeirri þekkingu sem fyrirlesarinn vill að þeir öðlist. 
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Hinsvegar þá geta fyrirlestrar verið góðir ef þeir eru rétt uppbyggðir. Stuttir, 

hnitmiðaðir og lifandi fyrirlestrar sem innihalda umræður eða einhverja samantekt þar 

sem nemendur þurfa að nýta þekkingu á efninu. Það eykur skilning á efni fyrirlestursins 

og einnig líkurnar á að nemendur tileinki sér þekkinguna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Brynja Stefánsdóttir og Meyvant Þórólfsson (2016) komust að því að 42% kennara á 

yngsta- og miðstigi grunnskóla nýttu sér fyrirlestra eða innlögn í hverri viku við kennslu 

náttúrugreina, 37 % einu til þrisvar sinnum í mánuði, 18% sjaldnar en einu sinni í mánuði 

og aðeins 2% aldrei. Það gerir fyrirlestra eða innlagnir að næst algengustu 

kennsluaðferðirnar á yngsta- og miðstigi grunnskóla á þeim tíma er rannsóknin var gerð 

en umræður, sem 72% kennara nýttu sér í hverri viku, voru algengari (Brynja 

Stefánsdóttir og Meyvant Þórólfsson, 2016). 

3.4 Samantekt 

Útinám eða útikennsla fer fram utan veggja skólans þar sem miklir möguleikar eru á 

fjölbreyttum námstækifærum. Skynfæri nemenda eru virkjuð og hvatt er til samvinnu 

nemenda (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Burdette og Whitaker, 2005; 

Sahrakhiz, Harring og Witte, 2017). Margir benda á að útikennsla geti m.a. bætt viðhorf 

nemenda almennt, aukið hreyfingu þeirra, hegðun, námsárangur og líðan (Dettweiler 

o.fl., 2017; Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Burdette og Whitaker, 2005; 

Mygind, 2016) . Nemendur sem fá endurtekna útikennslu öðlast mun jákvæðari viðhorf 

til náttúrunnar og verndun hennar(Sobel, 1996; Ballantyne og Packer, 2002; Bogner, 

1998; Mittelsteadt, Sanker og VanderVeer, 1999). Verkleg kennsla fléttastt inn í 

útikennslu þar sem nemendur fá að koma við, handleika og horfa á alvöru hluti og efni. 

Aðferðir verklegrar kennslu og þá einnig útikennslu falla vel að hugmyndafræði Piaget, 

Vygotsky og Dewey sem var umfjöllunarefni í fyrri kafla. Á Íslandi eru stuttir fyrirlestrar 

næst algengasta kennsluaðferðin á yngsta- og miðstigi grunnskóla en vel skipulagðir 

fyrirlestrar þar sem umræður og verkefni fylgja geta verið áhrifaríkir (Brynja Stefánsdóttir 

og Meyvant Þórólfsson, 2016; Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 
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 Aðalnámskrá grunnskóla  

Aðalnámskrá grunnskóla er ætlað að vera stefnumarkandi fyrir allt nám og starf sem á sér 

stað innan grunnskóla landsins. Grunnskólum er skylt að haga skipulagi sínu samkvæmt 

Aðalnámskránni (lög um grunnskóla nr.91/2008). Sérstök áhersla er lögð á grunnþætti 

menntunar og eiga þeir að lita allt starf skólanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2013) stendur að skólar eigi að viðhafa 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og nýta fjölbreytt verkefni í kennslunni. Það sé gert til að sem 

flestir nemendur fái verkefni við hæfi og þannig sé orðið við sem bestri velferð hvers 

einstaklings sem og alhliða þroska og menntun. Þar kemur einnig fram að skólastarfið eigi 

að stuðla að þátttöku nemenda í lýðræðissamfélagi í skólanum og utan hans og að 

grunnþættir menntunar eigi að vera sýnilegir í skólastarfinu, t.d. í vali á kennsluaðferðum, 

viðfangsefnunum og þeim leikjum sem eru skipulagðir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Í greinahluta námskrárinnar segir að það þurfi þekkingu, leikni og hæfni til að geta 

tekið þátt í samfélagi sem byggist á upplýstum ákvörðunum og umræðum. Þekking 

verður ekki eingöngu til í gegnum beinar athuganir heldur þurfa nemendur að nota 

ímyndunaraflið, sköpunarmátt sinn og upplifun og mælst er til þess að nemendur taki 

þátt í verkefnum þannig að verkleg færni þeirra aukist ásamt félagsfærni, frumkvæði og 

ábyrgð. Með virkri þátttöku og frelsi til að velja viðfangsefni og verklag eiga nemendur að 

fá aukið frumkvæði, aukna ábyrgð og styrkja verklega færni sína sem og félagsfærni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Til að nemendur öðlist þekkingu og leikni í 

náttúrugreinum þá þurfa þeir að fá að fara út í náttúruna og umhverfi sitt og veita því 

athygli (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Útikennsla er leið til að ná þessum markmiðum 

eins og fjallað er um í kafla 3.1. 

Eins og ég kom inn á hér að ofan þá ber grunnskólum að fara eftir Aðalnámskránni við 

gerð sinnar eigin skólanámskrár og því ættu allir nemendur grunnskóla að fá svipaða 

menntun í grunninn þannig að nauðsynlegt er að nálgast kennslu almennt þannig að hún 

taki á mörgum þáttum úr Aðalnámskránni (lög um grunnskóla nr.91/2008). Hæfniviðmið 

náttúrugreina er skipt í tvo flokka, annars vegar hæfniviðmið um verklag og hins vegar 

hæfniviðmið úr völdum viðfangsefnum. Hæfniviðmið verklags skiptast í: getu til aðgerða, 

nýsköpun og hagnýtingu þekkingar, gildi og hlutverk vísinda og tækni, vinnubrögð og 

færni í náttúrugreinum og svo efling ábyrgðar á umhverfinu (sjá töflu 1). Hæfniviðmið um 

viðfangsefni skiptast svo í: að búa á jörðinni, lífsskilyrði manna, náttúra Íslands, heilbrigði 

umhverfisins og svo samspil vísinda, tækniog þróunar í samfélaginu (tafla 2). Hæfniviðmið 
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flokkanna þurfa að tengjast og fléttast saman. Hæfniviðmiðin eru skilgreind út frá þeirri 

hæfni sem nemendur eiga að vera búnir að ná í náttúrugreinum við lok 4., 7., og 10. 

bekkjar. Hér verður þó einungis fjallað um þau viðmið sem nemendur eiga að hafa náð 

við lok 10. bekkjar. Séu töflur 1 og 2 skoðaðar sést að hægt er að nýta þær við 

skipulagningu náms og ekki síst við skipulagningu námsmats þannig að úr verði skýrara og 

gagnsærra námsmat fyrir alla og ekki síst framhaldsskólana (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). Ef Aðalnámskráa grunnskóla (2013) er skoðuð má sjá að markmið verkefnisins 

Vistheimt með skólum tengist 56 atriðum hæfniviðmiða um verklag og viðfangsefni. Í 

töflum 1 og 2. eru þau atriði er tengjast markmiðum verkefnisins og Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013). 

Tafla 1. Hæfniviðmið um verklag í náttúrugreinum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

Námsþáttur 

verklags 

Við lok 7. bekkjar getur 

nemandi: 

Við lok 10. bekkjar getur 

nemandi: 

Geta til aðgerða ➢ Greint og sagt frá 

hvernig 

tækninotkun og 

sjálfvirkni getur 

aukið eða dregið úr 

lífsgæðum íbúa og 

umhverfi þeirra 

➢ greint þarfir fólks í 

nánasta umhverfi 

sínu og tjáð 

hugmyndir sínar um 

lausnir 

➢ rætt mikilvægi 

samvinnu í 

samstilltum 

aðgerðum sem 

varða eigið 

umhverfi 

➢ tekið afstöðu til 

málefna sem varða 

heimabyggð með 

því að vega og meta 

ólíka kosti 

➢ Greint stöðu mála í 

eigin umhverfi og 

aðdraganda þess, í 

framhaldi skipulagt 

þátttöku í aðgerðum 

sem fela í sér 

úrbætur 

➢ tekið þátt í og útskýrt 

reynslu sína og 

niðurstöðu af 

þátttöku í aðgerðum 

sem varða náttúru og 

samfélag 

➢ tekið rökstudda 

afstöðu til málefna og 

komið með tillögur 

um hvernig megi 

bregðast við 

breytingum en um 

leið tekið mið af því 

að í framtíðinni er 

margt óvisst og flókið 

Nýsköpun og 

hagnýting 

þekkingar 

➢ Unnið undir 

leiðsögn í hópi eftir 

verkaskiptri 

tímaáætlun við að 

hanna umhverfi, 

hlut eða kerfi 

➢ Tekið þátt í  skipulagi 

og unnið eftir verk- 

og tímaáætlun hóps 

við að hanna 

umhverfi, hlut eða 

kerfi 

Gildi og hlutverk 

vísinda og tækni 

➢ Gert sér grein fyrir 

mikilvægi gagna og 

➢ Metið gildi þess að 

upplýsingum um 
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líkana við að 

útskýra hluti og 

fyrirbæri  

➢ lesið og skrifað um 

hugtök í 

náttúruvísindum 

vísinda- og 

tækniþróun sé miðlað 

á skýran hátt 

➢ beitt algengustu 

hugtökum og heitum 

í náttúrugreinum 

unglingastigsins 

➢ skýrt með dæmum 

hvernig 

náttúruvísindi, tækni, 

menning, heimsmynd 

mannsins og náttúran 

hafa áhrif hvert á 

annað 

➢ unnið með samþætt 

viðfangsefni með 

vinnubrögðum 

náttúrugreina og 

tekið gagnrýna 

afstöðu til 

siðferðilegra þátta 

tengdum náttúru, 

umhverfi, samfélagi 

og tækni 

Vinnubrögð og 

færni í 

náttúrugreinum 

➢ Framkvæmt og 

útskýrt einfaldar 

athuganir úti og 

inni 

➢ beitt vísindalegum 

vinnubrögðum við 

öflun einfaldra 

upplýsinga innan 

náttúruvísinda og 

útskýrt ferlið 

➢ kannað 

áreiðanleika 

heimilda með því 

að nota bækur, 

Netið og aðrar 

upplýsingaveitur  

➢ sett fram og rætt 

niðurstöður 

athugana á skýran 

og skipulegan hátt 

➢ hlustað á, metið og 

rætt hugmyndir 

annarra 

➢ Framkvæmt og 

útskýrt sérhannaðar 

eða eigin athuganir 

úti og inni 

➢ lesið texta um 

náttúrufræði sér til 

gagns, umorðað hann 

og túlkað myndefni 

honum tengt 

➢ beitt vísindalegum 

vinnubrögðum, s.s. 

tilraunum og 

athugunum á 

gagnrýninn hátt við 

öflun upplýsinga 

innan náttúruvísinda 

➢ gefið skýringar á og 

rökrætt valið efni úr 

athugunum og 

heimildum  

➢ dregið ályktanir af 

gögnum og gefið 

ólíkar skýringar með 

því að nota ólík 

sjónarhorn. 
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Ábyrgð á 

umhverfinu 

➢ Tekið eftir og rætt 

atriði í umhverfi 

sínu, gert grein fyrir 

áhrifum þeirra á 

lífsgæði íbúa 

➢ lýst dæmum af 

áhrifum af gjörðum 

mannsins á náttúru 

og manngert 

umhverfi í 

heimabyggð og á 

Íslandi, sagt frá 

hugsanlegri þróun í 

framtíðinni 

➢ tekið þátt í og sýnt 

hæfni í samvinnu er 

lýtur að umbótum í 

heimabyggð  

➢ gert grein fyrir eigin 

lífssýn og skilningi á 

samspili 

náttúrunnar, 

mannsins og 

heilbrigði eigin 

líkama 

➢ tekið þátt í að 

skoða, skilgreina og 

bæta eigið 

umhverfi og 

náttúru 

➢ Tekið eftir og rætt 

atriði í umhverfinu 

sínu, gert grein fyrir 

áhrifum þeirra á 

lífsgæði og náttúru, 

sýnt umhverfinu 

umhyggju  og rökrætt 

eigin skoðun á því 

➢ skoðað og skráð 

atburði eða fyrirbæri 

sem snerta samspil 

manns og umhverfis, 

í framhaldi tekið 

virkan þátt í 

gagnrýnni umfjöllun 

um málið og gert 

tillögur um aðgerðir 

til bóta 

➢ sýnt fram á getu til að 

vinna að umbótum í 

eigin sveitarfélagi eða 

í frjálsum 

félagasamtökum 

➢ rætt af skilningi eigin 

lífssýn og ábyrgð 

innan samfélags og 

tekið dæmi úr eigin 

lífi 

➢ tekið þátt í að skoða 

og skilgreina stöðu 

umhverfismála á 

heimsvísu og rætt um 

markmið til umbóta 

  

 

Tafla 2. Hæfniviðmið viðfangsefna í náttúrugreinum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Námsþáttur 

viðfangsefna 

Við lok 7. bekkjar getur 

nemandi: 

Við lok 10. bekkjar getur 

nemandi: 

Að búa á 

jörðinni 

➢ Framkvæmt og lýst eigin 

athugunum á jarðvegi, 

veðrun, rofi og 

himingeimnum  

➢ útskýrt hvernig Ísland 

byggist upp, hvernig 

landslag þess og 

jarðvegur breytist,  

➢ Útskýrt og rætt 

ástæður 

náttúruverndar 

➢ útskýrt breytingar á 

landnotkun og tengsl 

þeirra við 

jarðvegseyðingu og 

orkuframleiðslu 
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➢ rætt um hvernig 

ræktanlegt land er notað 

og ýmsar hliðar 

landnotkunar og 

verndunar gróðurs 

➢ útskýrt árstíðabundið 

veðurlag og 

loftslagsbreytingar, 

ástæður og afleiðingar 

Lífsskilyrði 

manna 

➢ Útskýrt lífsskilyrði 

manna og helstu 

áhættuvalda í 

umhverfinu 

➢ Lýst hringrás efna og 

flæði orku í náttúrunni, 

útskýrt ljóstillífun og 

bruna og gildi þeirra 

Náttúra Íslands ➢ Lýst reynslu sinni, 

athugun og upplifun af 

lífverum í náttúrulegu 

umhverfi 

➢ lýst einkennum plantna 

og dýra, stöðu þeirra í 

náttúrunni, tengsl þeirra 

innbyrðis og við 

umhverfi sitt 

➢ lýst ólíkum vistkerfum á 

heimaslóð eða við Ísland 

➢ útskýrt hvernig aðlögun 

lífvera að umhverfinu 

gerir þær hæfari til að 

lifa af og fjölga sér  

➢ Gert grein fyrir eigin 

athugunum á lífverum, 

hegðun þeirra og 

búsvæðum 

➢ útskýrt þarfir ólíkra 

lífvera í ólíkum 

vistkerfum 

➢ útskýrt hugmyndir um 

náttúru val, hæfni, 

aðlögun og arfbundinn 

breytileika 

Heilbrigði 

umhverfisins 

➢ Gert grein fyrir notkun 

manna á auðlindum,  

➢ dregið ályktanir af 

tilgangi flokkunar 

úrgangs  

➢ útskýrt þjónustu sem 

náttúrulegir ferlar veita 

➢ Gert grein fyrir 

verndun og nýtingu 

náttúruauðlinda í 

tengslum við sjálfbæra 

þróun 

➢ sagt fyrir um þjónustu 

sem náttúrulegir ferlar 

veita 

Samspil 

vísinda, tækni 

og þróunar í 

samfélaginu 

 ➢ Úskýrt forsendur 

vistvænnar hönnunar 

4.1 Geta til aðgerða 

Eins og fram kom í kaflanum hér að ofan þá er lagt upp með að nemendur í 

náttúrugreinum öðlist getu til aðgerða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Hér á eftir verður rætt um umhverfismennt sem menntun til sjálfbærrar þróunar líkt 

og Rauch og Steiner (2006) leggja til eftir áherslubreytingar frá umhverfismennt yfir í 

menntun til sjálfbærrar þróunar. Þessi áherslubreyting varð eftir ráðstefnu sem hafði 

yfirskriftina „Umhverfið og sjálfbær þróun“, dagskrá 21 sem haldin var í Ríó árið 1992. Í 

einföldum skilningi þá er menntun til sjálfbærar þróunnar skilgreind sem: „útvíkkun á 
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hefðbundinni umhverfismennt með því að leggja sérstaka áherslu á þátttöku og getu til 

aðgerða“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður Pálsdóttir, Björg 

Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Þórunn Reykdal, 2008).  

Soren Breiting og Finn Mogensen (1999) segja að árangur menntunar til sjálfbærrar 

þróunnar sé ekki einungis mældur í því hversu vel gengur að auka útbreiðslu hennar 

heldur sé árangur framtíðar hennar byggður á því hversu vel tekst að auka gæði og virkni 

hennar. Þeir segja einnig að allt of mörg kennslufræðileg atriði hafi verið sett í flokk 

umhverfismenntar og að skerpa þurfi á námsmarkmiðum. Þeir sögðu að Í flokknum eigi 

að vera málefni sem fjalla um misnotkun manna á auðæfum náttúrunnar og hvað við 

getum gert til að yfirstíga og koma í veg fyrir hana í framtíðinni (Breiting og Mogensen, 

1999). Félagarnir Soren Breiting og Finn Mogensen segja að menntun til sjálfbærrar 

þróunar teljist þannig séð ekki vera náttúrumennt þar sem náttúran sjálf eigi í engum 

vandræðum, heldur noti samfélag manna náttúruna á rangan hátt sem valdi 

vandkvæðum fyrir líf okkar nú á tímum og í framtíðinni. Náttúran verði umhverfi þar sem 

við höfum aðgang að auðlindum og treystum á heilsueflandi umhverfi hennar bæði nú og 

í framtíðinni (Breiting og Mogensen, 1999). Þrátt fyrir að einungis séu nítján ár síðan 

Breiting og Mogensen skrifuðu grein sína þá hafa áherslur á menntun til sjálfbærrar 

þróunar tekið nokkrum breytingum. Samkvæmt Kozak og Elliot (2011) þá þarf að 

skipuleggja kennslu með það í huga að efla þátttöku nemenda og að það nám sem fram 

fer sé tengt samfélagi þeirra og þeim umhverfisvandamálum sem eru alvarleg og í 

umhverfi þeirra. Þeir segja að það séu fjórir meginþættir sem þurfa að smella saman til 

að þetta lærdómssamfélag verði að veruleika og til að sameiginlegt sjónarmið náist í 

heiminum um menntun til sjálfbærrar þróunar. Þau atriði sem þurfa að smella saman 

eru: tenging umhverfis-, hagfræðis- og samfélagstengdra vandamála innan og þvert á 

námsgreinar, tenging nemenda við hvern annan, við heimilislíf þeirra, við skólann þeirra, 

við umhverfi þeirra og við samfélag þeirra, tenging þekkingar, hæfni og viðhorfs nemenda 

í gegnum þátttöku og aðgerðir og það að tryggja merkingabært samhengi í framkvæmd 

náms til læsis, talnalæsis, þróun persónuleika nemenda og annarra markmiða menntunar 

(Kozak og Elliot, 2011). 

Kozak og Elliot (2011) segja að með því að læra í sínu umhverfi þá aukist geta 

nemenda til sjálfstæðrar hugsunar og þrautalausna. Þeir benda einnig á að nám utan 

skólastofunnar auki möguleika til notkunar fjölbreyttra kennsluaðferða sem muni ná til 

breiðari hóps nemenda (Kozak og Elliot, 2011). Eins og áður hefur komið fram þá fellur sú 

nálgun að markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2013) sem ætti að ýta undir það að 

gera menntun til sjálfbærrar þróunar að mjög ákjósanlegum þætti í grunnskólum 

landsins. 
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Lausn umhverfisvandamála er mjög flókin þar sem mismunandi sjónarmið um nýtingu 

auðlinda takast á og það gerir lausn þeirra vandamála erfið og vandmeðfarin. Sjónarmiðin 

geta verið a.m.k. þrenns konar. Þar má nefna að ákveðin óræðni geti verið innra með 

einstaklingnum sjálfum þar sem óskir og hræðsla um skert lífsgæði eigast við. Ennfremur 

þá eru misjöfn sjónarmið meðal mismunandi samfélagshópa eða einstaklinga og einnig 

misjöfn sjónarmið innan stoða samfélaga eins og milli stjórnmálasviðsins og 

markaðssviðsins. Ef menntun til sjálfbærrar þróunar á að fást við alvöru 

umhverfisvandamál þá þurfa nemendur að geta komið auga á vandamálin, rætt um þau 

og greint misjöfn sjónarmið og dregið ályktanir um hvernig þau geti haft áhrif á 

framtíðina (Breiting og Mogensen, 1999).  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2007) segir „geta til aðgerða felur í sér þjálfun í 

lýðræðislegum vinnubrögðum og áhuga og vilja til að taka þátt í samfélaginu“. Breiting og 

Mogensen (1999) ásamt Jensen og Schnack (1997) segja að til að þjálfa getu nemenda til 

aðgerða þá þurfi þeir að þróa hæfni þeirra og vilja til að taka þátt í samfélagslegum 

ákvörðunum um nýtingu auðlinda og því hversu háð við erum því að nýta hana (Breiting 

og Mogensen, 1999; Jensen og Schnack, 1997). Önnur leið í menntun til sjálfbærrar 

þróunar er að vinna nær einvörðungu að breytingu á hegðun sem gæti hjálpað í 

baráttunni við umhverfisvandamál núna og einnig þegar litið er til framtíðar meðal 

annars með ábyrgri vatnsnotkun svo eitthvað sé nefnt. Mat á árangri samkvæmt þessari 

leið myndi þá felast í því hversu vel tekst til að breyta hegðun nemenda og lausn 

vandamálsins er gefin þeim fyrirfram. Eins og áður hefur komið fram þá er tilgangurinn sá 

að nemendur öðlist getu til aðgerða að þeir geri sér betur grein fyrir vandamálinu og 

reyni að leita leiða til að bæta vandamálið sjálfir eða samfélagslega og að stefna aðgerða 

þeirra sé ekki fyrirfram ákveðin heldur eigi þeir að geta sjálfir fundið lausnina (Breiting og 

Mogensen, 1999). 

Hugtakið „geta” tengist því að vilja og geta verið virkur þátttakandi og hugtakið 

„aðgerð” er tengt hegðun, viðfangsefnum, hreyfingum, ávönum og loks aðgerðum. Þegar 

hugtakinu geta til aðgerðar er púslað saman þá er lögð áhersla á að heildarmyndin verði 

sú að allar aðgerðir séu vísvitandi og að hægt sé að útskýra með rökum af hverju 

aðgerðarinnar er þörf og hvert hún á að leiða en ekki bara hvað var gert og afleiðingar 

þess.  Með öðrum orðum,  að afleiðingar aðgerða séu ekki tilviljanakenndar (Jensen og 

Schnack, 2006). 

Á Íslandi hófst tilraun til að mennta nemendur eftir þeim leiðum sem kveðið er á um í 

getu til aðgerða með nýrri Aðalnámskrá grunnskóla árið 2011. Í Aðalnámskránni (2013) 

segir að náttúran á Íslandi hafi ákveðna sérstöðu í heiminum sem gefi nemendum 

ýmiskonar tækifæri til náms. Traustur skilningur á náttúrugreinum viðheldur og eflir 
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áhuga og forvitni nemenda á þeim sjálfum, umhverfi sínu og því sem náttúran hefur upp 

á að bjóða. Nemendur eiga að geta gert sér grein fyrir því hvernig maður og náttúra vinna 

saman og sú hæfni hjálpar þeim að skilja samfélag nútímans og til að taka ákvarðanir sem 

varða náttúruna sem byggðar eru á skynsemi. Þekking og skilningur nemenda á sjálfbærri 

þróun á að eflast við að nemendur fái möguleika á að taka sína eigin afstöðu til og 

rökræða álitamál er tengjast sjálfbærri þróun ásamt umgengni, verndun og nýtingu 

auðlinda náttúrunnar. Í Aðalnámskránni (2013) segir einnig að það þurfi að mennta 

nemendur til að skynja betur umhverfi sitt og þjálfa þá í að greina betur aðstæður sínar. 

Einnig segir þar að við Íslendingar séum hluti af samfélagi fleiri þjóða og að börn okkar 

eigi að vita að ákvarðanir manna hafi áhrif á sameign okkar allra sem búum á jörðinni og 

að náttúra sé viðkvæm og að nálgast þurfi þessa sameign af bæði virðingu og gát. 

Menntun til sjálfbærrar þróunar á að mennta nemendur við að huga að umhverfi sínu og 

sýna því virðingu. Í náttúrugreinum í íslenskum grunnskólum eiga lýðræðisleg vinnubrögð 

að vera einkennandi og nemendur eiga að fá að taka þátt í að móta umhverfi sitt, hanna, 

kanna og framkvæma hugmyndir sínar í þágu umhverfis síns og nýta við það mismunandi 

leiðir við að afla upplýsinga og vinna úr þeim. Nemendur eiga að finna hjá sér að þeir geti 

séð hvernig samfélagið og umhverfi þeirra spilar saman, kannað hið óþekkta, aukið við 

þekkingu sína og öðlast getu til aðgerða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 168 og 177).  

Aðferðir í menntun til sjálfbærrar þróunar sem vinna eftir hugmyndum getu til 

aðgerða eru taldar vera samfelldari og samkvæmari í rökum sínum og einnig samþykktari 

út frá lýðræðissjónarmiðum heldur en aðrar leiðir í umhverfismenntun. Þær virðast 

einnig virka betur þegar það kemur að stærri og meira aðkallandi umhverfisvandamálum 

fyrir þá kynslóð sem er að þroskast án þess að vera eldsneyti fyrir sinnuleysi og sjálfselsku 

hennar (Breiting og Mogensen, 1999).  

4.2 Samantekt 

Allir grunnskólar á Íslandi eiga að skipuleggja starf sitt og nám samkvæmt þeirri 

Aðalnámskrá sem er í gildi hverju sinni. Öll verkefni sem unnin eru í grunnskólum þurfa 

því að taka mið af markmiðum hennar og þar kemur fram að kennsluhættir skuli vera 

fjölbreyttir til að sem flestir nemendur fái nám við hæfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Þar er lögð áhersla á grunnþætti menntunar sem lita eigi allt skólastarfið og einnig er lögð 

áhersla á að nemendur taki þátt í heildstæðum verkefnum með raunverulegum 

viðfangsefnum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þar henta aðferðir útikennslu og 

menntunar til sjálfbærni mjög vel til að ná þeim markmiðum. Vistheimt með skólum er 

einmitt verkefni með raunverulegum viðfangsefnum sem meðal annars snúa að 

sjálfbærni og getu til aðgerða. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) þá eiga 

nemendur að öðlast getu til aðgerða og tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð. Menntun til 
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sjálfbærrar þróunnar þar sem nemendur vinna með alvöru umhverfisvandamál, þjálfar þá 

í að koma auga á vandamál, ræða þau og greina mismunandi sjónarmið samfélagshópa 

og hvernig þau geti haft áhrif á framtíðina. Menntun til sjálfbærni samræmist því 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla að flestu leyti og því áhugaverður kostur sem 

hluti af náttúrufræðimenntun. 
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 Vistheimt með skólum 

Verkefnið sem þessari rannsókn er ætlað að meta er kallað Vistheimt með skólum. 

Vistheimt með skólum er verkefni sem tengist stærra alþjóðlegu verkefni sem kallast 

Skólar á grænni grein (Landvernd, 2013). Skólar sem taka þátt í Skólum á grænni grein 

hafa möguleika á að taka þátt í Vistheimt með skólum en vistheimt er einmitt eitt af 

þemum verkefnisins Skólar á grænni grein. Bæði verkefnin tengjast mörgum þáttum og 

áhersluatriðum Aðalnámskrár grunnskóla (2013). 

5.1 Um Vistheimt með skólum 

Vistheimt með skólum er langtímaverkefni Landverndar og nokkurra skóla í samvinnu við 

Landgræðslu ríkisins og hófst árið 2013. Í upphafi voru þátttökuskólarnir þrír, 

Grunnskólinn á Hellu, Hvolsskóli og Þjórsárskóli. Árið 2016 bættust síðan fleiri skólar við 

og þar á meðal tveir framhaldsskólar. Verkefnið hefur verið fjármagnað með arfi frá 

Áslaugu Hafliðadóttur og styrkjum frá t.d. umhverfis- og auðlindaráðuneytinu (Rannveig 

Magnúsdóttir og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 2017). Verkefninu er ætlað að auka 

þekkingu og skilning nemenda, kennara og nærsamfélags skólanna á landeyðingu, 

loftslagsbreytingum og líffræðilegum fjölbreytileika. Einnig er því ætlað að vekja til 

vitundar um hversu mikilvæg vistheimt er sem tæki til að takast á við vandamál tengd 

landeyðingu, loftslagsbreytingum og minnkun á lífbreytileika. Önnur markmið eru einnig 

að gefa nemendum kost á að taka þátt í tilraunum og aðgerðum með beinum hætti (efla 

getu til aðgerða), gefa út kennslu- og fræðsluefni um vistheimt og síðast en ekki síst að 

endurheimta örfoka land á Suðurlandi (Landvernd, 2015 og Landvernd, e.d.-b).  

Fulltrúar frá Landvernd, grunnskólunum þremur á Suðurlandi og Landgræðslu ríkisins 

eru í samstarfshópi sem markar stefnu verkefnisins og þróar verkefnið áfram. Einnig 

hefur Landbúnaðarháskóli Íslands unnið með hópnum við gerð fræðsluefnis sem tengist 

verkefninu (Landvernd, 2015). Vistheimt með skólum hófst með heilsdagsnámskeiði 

haustið 2013 fyrir kennara um vistheimt. Þar fengu kennarar fræðslu um ástæður 

loftslagsbreytinga, taps á lífbreytileika og landeyðingar og tengingu þar á milli. Haustið 

2014 var síðan haldið annað námskeið með kennurum þar sem þeir voru þjálfaðir í 

plöntugreiningu og aðferðafræði þeirra tilrauna sem framkvæmdar eru. Þá var ritið „Að 

lesa og lækna landið” kynnt fyrir kennurum en því riti er ætlað að auka þekkingu og 

skilning kennara á ástandi lands og hvernig hægt sé að vinna að vistheimt. Þetta rit eftir 

Ólaf Arnalds og Ásu L. Aradóttur var auk þess send á öll lögbýli, skóla og bókasöfn 

landsins (Landvernd, 2015). 
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Áður en nemendur fara á vettvang fá þeir fyrirlestra um viðfangsefni verkefnisins. 

Tilraunir nemenda eru svo unnar þannig að nemendur í 5. bekk setja niður tilraunareiti 

að vori á gróðursnauðu landi undir leiðsögn kennara, starfsfólks Landgræðslu ríkisins og 

Landverndar. Tilraunareitirnir eru einn sinnum tveir metrar með eins meters millibili og 

tíu reitir raðast saman í blokk. Blokkirnar eru fjórar eða fimm en það fer eftir fjölda 

nemenda í hverjum bekk. Eins metert bil er á milli blokkanna en það þýðir að það er eins 

meters bil á milli allra reita í tilrauninni. Þessi bil eru einnig hugsuð sem vinnupláss, sjá 

Mynd 1. Þessir reitir eru skipulagðir með aðferðafræði sem er alþjóðlega viðurkennd til 

notkunar í plöntuvistfræði (Landvernd, 2015). 

Reitirnir frá svo mismunandi Vistheimtaraðgerða meðferðir. Meðferðirnar eða öllu 

heldur vistheimtaraðgerðirnar sem hver bekkur setur út eru: tilbúinn áburður, tilbúinn 

áburður og melgresisfræ, tilbúinn áburður og grasfræ, hesta- eða kindaskítur, reiturinn 

þakinn heyi, molta/viðarkurl/moð (mismunandi eftir skólum) og  svo viðmiðunarreitur 

sem er með engri meðferð. Reitirnir raðast tilviljanakennt í blokkirnar þannig að hverri 

meðferð er gefin tala sem sett er á blað, öllum blöðunum er blandað saman og síðan er 

dregið um röðun í reitina. Sama er gert fyrir allar blokkirnar og í hverri blokk eru 

afgangsreitir sem eru geymdir til næstu ára (Landvernd, 2015).  

Lagt er upp með að nemendur fari út á hverju hausti þangað til þeir útskrifast úr 

grunnskóla til að mæla og athuga reitina sem þeir lögðu niður í fimmta bekk. Auk þess 

bera nemendur aftur áburð á þá reiti sem áburður var borinn á þegar þeir fara í fyrsta 

sinn að mæla reiti sína að hausti í sjötta bekk. Nemendur mæla þá gróðurþekju í 

reitunum með fimm tveggja metra sniðum sem lögð eru eftir endilöngum 

tilraunareitunum. Verkfærið er sleði sem er með götum með 20 cm millibili og prjónn 

Mynd 1. Skipulag tilraunareita nemenda (Landvernd, 2015, mynd 3). 
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sem stunginn er niður í gegnum götin, sjá Mynd 2. Ef prjónninn lendir á plöntu þá er hún 

tegundagreind og skráð niður, ef pinninn lendir á meðferðarefnivið þá er það skráð sem 

svo og ef pinninn snertir engar plöntur þá er það skráð niður sem ógróið. Sama plantan er 

einungis skráð einu sinni. Þessi aðferð er viðurkennd í plöntuvistfræði og kallast 

oddamæling. Í hverjum reit er prjóninum stungið 50 sinnum niður en hver punktur 

samsvarar til 2% af þekju reitsins. Tegundirnar eru greindar í mosa, grös/starir/sef, fléttur 

og annað er greint nánar í tegundir. Einnig eru áform um að dýralíf reitanna verði skoðað 

og að nemendur reikni út kolefnisbindinguna sem hlýst af aðgerðum þeirra (Landvernd, 

2015 og Rannveig Magnúsdóttir, 2018). 

Innan skólastofunnar er vinnunni haldið áfram. Niðurstöður eru skráðar og settar upp 

í töflureikni þannig að hægt sé að bera saman niðurstöður athuganna á ári hverju. Þá 

ræða nemendur sín á milli og vinna verkefni þar sem þeir hugleiða hvað hafi gerst og af 

hverju, eftir að þeir settu niður reitina. Þar sem vistheimt er langtímaaðgerð þá eru fyrstu 

árin einungis vísbendingar fyrir komandi ár og því fylgjast nemendur með reitunum á ári 

hverju út grunnskólann en eftir að þeir útskrifast þá er áfram fylgst með reitunum 

(Landvernd, 2015; Rannveig Magnúsdóttir, 2017). 

Öllum skólunum hefur verið úthutað landi við Þjófafoss en það er örfoka land þar sem 

nemendur munu ásamt fleirum vinna að því að endurheimta birkiskóg. Er það unnið í 

tengslum við svokallað Hekluskógaverkefnið sem útvegar birkiplönturnar og áburðinn. 

Einnig er að koma nýr flötur í Vistheimt með skólum, en nokkrir skólar eru farnir að skoða 

endurheimt votlendis (Rannveig Magnúsdóttir, 2018). 

Mynd 2. Verkfærið sem notað er við mælingar á gróðurþekju 
reitanna (Rannveig Magnúsdóttir, 2017). 



 

38 

 

Verkefnið er þróunarverkefni en Landvernd telur að sú reynsla sem komin er með 

verkefninu hafi á undanförnum árum búið til ákveðið módel að umhverfisfræðslu með 

tilliti til vistheimtar í grunnskólum. Samstarfshópur verkefnisins samanstendur af 

fulltrúum frá Landvernd, Landgræðslu ríkisins, Grunnskólanum á Hellu, Hvolsskóla og 

Þjórsárskóla. Hópur þessi hefur átt í góðu samstarfi við að búa til stefnu fyrir verkefnið og 

skilgreina hvaða hlutverki því er ætlað að gegna. Hópurinn var einnig ráðgefandi fyrir 

námsefnið sem Landvernd gaf út í tengslum við verkefnið í byrjun þessa árs og heitir 

„Vistheimt á gróðursnauðu landi” og þá var hann einnig ráðgefandi vegna rits Ólafs og 

Ásu (Landvernd, 2015). 

Námsefnið „Vistheimt á gróðursnauðu landi” er á rafrænu formi og einnig er til 

kennsluefni sem styðst við ritið „Að lesa og lækna landið” og nefnt var hér að ofan. 

Kennsluefninu er ætlað að vera notað samhliða vinnu á vettvangi og sem ítarefni bæði 

fyrir og eftir. Þar er farið almennt yfir þekkingaratriðin þ.á.m. hringrásir vatns, 

næringarefna og kolefnis, frost og frostlyftingu, hvað vistheimt er, jarðvegseyðingu, 

lífbreytileika, loftslagsbreytingar og gróðurhúsaáhrif. Einnig eru þar önnur verkefni bæði 

bókleg og verkleg sem reyna á skilning nemenda á þessum atriðum, leiðbeiningar á 

uppsetningu tilrauna og notkun verkfæra og hvernig staðið er að tölfræðilegri úrvinnslu 

eftir mælingar á vettvangi ásamt mögulegum umræðuefnum um niðurstöðurnar 

(Landvernd, 2015 og Rannveig Magnúsdóttir, 2017). 

Verndari verkefnisins er dr. Jane Goodall en nemendur kynntu henni verkefnið á 

Roots & shoots viðburði Landverndar 2016 (Landvernd, 2018). Roots & shoots verkefni 

snúast um að einstaklingar beri virðingu og samhug fyrir öllu lífi, viðhafi skilning á 

mismunandi skoðunum og menningu og hvetji aðra einstaklinga til aðgerða til að gera 

jörðina að betri stað fyrir fólk, dýr og umhverfið (The Jane Goodall Institute, e.d.). 

Vistheimt með skólum er fyrsta Roots & shoots verkefnið hérlendis (Landvernd, 2018). 

5.2 Skólar á grænni grein 

Vistheimt með skólum er verkefni sem tengist öðru verkefni sem ber heitið Skólar á 

grænni grein. Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni sem er stýrt af samtökum sem 

kallast Foundation for Environmental Education (FEE). Á ensku er verkefnið kallað Eco 

schools og eru 51.000 skólar í 67 löndum þátttakendur í því. Markmið verkefnisins Skólar 

á grænni grein er að efla umhverfisvitund og sjálfbærni innan skóla. Verkefnið er unnið 

með stefnunni menntun til sjálfbærrar þróunar og á grunni getu til aðgerða sem snýst um 

að virkja nemendur í sjálfstæða vinnu og til að vinna með skólasamfélaginu í heild sinni 

(Eco-Schools, 2014 og Katrín Magnúsdóttir, 2017).   
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Til að fá Grænfánann sem er viðurkenning Skóla á grænni grein, þarf skólinn að ganga 

í gegnum sjö skref. Fyrsta skrefið er að stofna umhverfisnefnd innan skólans, skref tvö er 

mat á stöðu umhverfismála, skref þrjú er að gera áætlun um aðgerðir og markmið, skref 

fjögur er eftirlit og endurmat á settum markmiðum og aðgerðum, skref fimm er að vinna 

að námsefnisgerð og tengja verkefnið við grunnþættina úr Aðalnámskrá, skref sex er að 

upplýsa skólasamfélagið um vinnu skólans við sjálfbærni- og umhverfismál innan hans og 

skref sjö er að setja skólanum umhverfissáttmála. Þegar skólar hafa gengið í gegnum 

skrefin sjö þá fá þeir afhentan Grænfána til að flagga næstu tvö árin ásamt 

viðurkenningarskjali (Katrín Magnúsdóttir, 2017 og Eco-schools, 2014).  

Á hverju tímabili velja skólar sér eitthvað þema eða þemu til að vinna með. Þemun 

eru tólf talsins og tengjast þau öll innbyrðis og einnig grunnþáttum Aðalnámskrár 

grunnskóla. Þemun tólf eru: átthagar og landslag, orka, hnattrænt jafnrétti, vatn, 

lýðheilsa, lífbreytileiki, neysla og úrgangur, náttúruvernd, loftslagsbreytingar og 

samgöngur og síðast en ekki síst vistheimt (Katrín Magnúsdóttir, 2017) en það er einmitt 

umfjöllunarefni þessarar rannsóknar. 

5.3 Samantekt 

Vistheimt með skólum er samvinnuverkefni sem er ætlað að auka þekkingu og skilning 

nemenda, kennara og nærsamfélags þátttökuskóla á á landeyðingu, loftslagsbreytingum 

og líffræðilegum fjölbreytileika. Því er jafnframt ætlað að vekja athygli á því hversu 

mikilvæg vistheimt er sem tæki til að takast á við vandamál tengd landeyðingu, 

loftslagsbreytingum og minnkun á lífbreytileika. Verkefnið gefur nemendum einnig kost á 

að taka þátt í raunverulegum aðgerðum til handa náttúrunni og umhverfinu sínu og í 

leiðinni að græða upp örfoka land (Landvernd, 2015). Verkefnið er þróunarverkefni 

(Landvernd, 2015) og er jafnframt fyrsta Roots & shoots verkefnið hérlendis (Landvernd, 

2018). Þeir skólar sem taka þátt í verkefninu Vistheimt með skólum eru jafnframt Skólar á 

grænni grein. Vistheimt er eitt af þemum í því verkefni og þannig tengjast Skólar á grænni 

grein og Vistheimt með skólum innbyrðis. Skólar á grænni grein starfa eftir stefnunni 

menntun til sjálfbærrar þróunar og á grunni aðferða til að efla getu til aðgerða (Eco-

Schools, 2014 og Katrín Magnúsdóttir, 2017).  

  



 

40 

 

 Þróunarverkefni 

Verkefnið Vistheimt með skólum er þróunarverkefni eins og áður hefur komið fram. 

Þróunarverkefni er skilgreint sem „skipulegar aðgerðir sem beitt er tímabundið þar sem 

markmið er skilgreint fyrirfram og leitast er við að finna nýjar og betri leiðir í framkvæmd 

eða skapa betri starfsskilyrði” (Guðrún Kristinsdóttir, 1998 bls. 9). Það skiptir miklu máli 

að áhersla sé lögð á hagnýt atriði þegar unnið er með þróunarverkefni, en áður en lagt er 

af stað þarf að skoða þau fræði sem liggja til grundvallar og byggja svo hagnýtu atriðin á 

þeim. Þróunarverkefni eru mjög fjölbreytt að gerð og stærð (Guðrún Kristinsdóttir, 1998; 

Lodico o.fl., 2006). Öll þróunarverkefni eiga það samt sameiginlegt að þau taka einhvern 

tíma og þá mögulega einhver ár.  það þarf að setja fram markmið með verkefninu, útvega 

fé og aðföng fyrir verkefnið, tryggja vinnufrið til að sinna því og loks skrá og meta 

verkefnið þannig að hægt sé að fá heildarmynd yfir verkefnið og hverju það skilar. Þeir 

sem vinna að þróunarverkefnum þurfa að vita nákvæmlega hvaða þörf verkefnið er verið 

að uppfylla og  hvers vegna unnið er að því með þessum hætti (Guðrún Kristinsdóttir, 

1998).  

Þegar allir þættir þróunarverkefnis (yfirsýn yfir verkefnið, markmið, grunnhugmyndin, 

aðferð, mat á verkefninu og miðlun niðurstaðna til annarra) vinna saman í einni heild þá  

getur verkefnið gefið þær niðurstöður sem vonast var eftir. Þegar nákvæmlega er vitað 

hvert er viðfangsefni þróunarverkefnisins þá er hægt að fara að móta verkefnið. Sumar 

hugmyndir falla um sjálfar sig þegar á byrjunarreit en aðrar ná á næsta stig og 

starfsáætlun er gerð fyrir verkefnið í framhaldinu. Góð starfsáætlun er nauðsynleg fyrir 

framvindu verkefnisins þegar fram í sækir og hnökrar fara að koma í ljós. Þegar búið er að 

gera starfsáætlun þá segir Guðún Kristinsdóttir að mikilvægt sé að hefja vinnu við 

framkvæmd verkefnisins eins fljótt og auðið er á meðan áhugi sé á málefninu og það enn 

ofarlega í hugum fólks (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). 

Mikilvægur hluti þróunarverkefna er að bregðast við þeim vandamálum sem upp 

koma og sníða sér stakk eftir vexti. Gott er að hafa í huga að það heppnast ekki öll 

þróunarverkefni og að „mistök” séu oft á tíðum einnig niðurstaða í sjálfu sér en þá þurfi 

að kynna þær líka fyrir fleirum.  

Í lokin er mikilvægt að meta verkefnið og skrifa skýrslu en um það verður nánar fjallað 

hér á eftir. Miðlun reynslu af þróunarverkefnum er afar mikilvæg og þau rædd í víðu 

samhengi svo sem eins og hvort og þá hvernig þau hafi haft áhrif til annarra aðila en þessi 

miðlun getur farið fram með ýmsum hætti svo sem með óformlegu spjalli eða fyrirlestri 
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auk útgáfu skýrslunnar. Guðrún Kristinsdóttir minnir einnig á að mikilvægt sé að hafa 

gaman af verkefninu (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). 
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 Aðferðafræði 

Þegar verkefni eru metin þá þarf að gæta þess að sem flestir þættir verkefnisins séu 

skoðaðir. Við öflun gagna þessari rannsókn var ákveðið að vinna að mestu leyti með 

aðferðir eigindlegra rannsókna í formi viðtala en einnig var lagður fyrir spurningalisti og 

var lýsandi tölfræði notuð við greiningu hans. Tekin voru viðtöl við verkefnastjóra 

verkefnisins hjá Landvernd, þrjá kennara og þrjá nemendur sem tekið hafa þátt í 

Vistheimt með skólum. Viðtölin voru tekin til að fá dýpri skilning og innsýn í verkefnið, 

hvað fælist í því, árangur þess og hvort og þá hvernig þyrfti að breyta eða bæta það. 

Spurningalisti var lagður fyrir 28 nemendur í áttunda bekk í tveimur af þeim grunnskólum 

sem hafa tekið þátt í verkefninu. Spurningalistinn var hugsaður þannig að hann væri til 

hliðsjónar við mat á þekkingu, viðhorf og skilning nemenda og myndi leggja þannig grunn 

að mati á árangri verkefnisins er snýr að nemendum.  

7.1 Mat á þróunarverkefnum 

Eins og áður hefur komið fram þá er mat mikilvægur þáttur í þróunarverkefnum og þarf 

að vera hluti af því frá upphafi, ekki síst upp á gagnaöflun og söfnun upplýsinga. Mat á 

þróunarverkefnum geta gagnast mörgum aðilum, t.d. öðrum sem vinna að samskonar 

eða svipuðum verkefnum og ekki síður þeim sem koma að verkefninu sjálfu. Stundum 

getur reynst farsælt að fá utanaðkomandi aðila til að sjá um matið því oft sannast að 

„glöggt er gests augað“. Þegar fram fer mat á verkefnum getur það hjálpað til við að 

koma reglu á þau um leið og ýmis mikilvæg atriði geta komið fram í dagsljósið. Mat getur 

verið tvennskonar. Annars vegar er það mat á framvindu verkefnisins þar sem skoðað er 

t.d. hvernig námið og starfið gengur og hinsvegar mat á útkomu þess þar sem skoðað er 

hvort og þá hvað hafi áunnist. Mat sem leggur áherslu á að meta afrakstur verkefnis er 

oft gefið upp í tölum og þá unnið með megindlegum aðferðum. Mat sem leggur áherslu á 

framvindu getur tekið á huglægum þáttum verkefnis, upplifanir og slíkt og er þá gefið í 

orðum og unnið með eigindlegum aðferðum. Þegar framvinda er metin þá er hægt að 

skoða hver staðan er og hvort þurfi að breyta markmiðum eða aðferð á meðan verkefni 

stendur. Hægt er að nota eigindlegar og megindlegar aðferðir samhliða en það þarf að 

vera augljóst af hverju önnur aðferðin er notuð frekar en hin eða þær báðar (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998; Lodico o.fl., 2006). 

Helstu aðferðir sem notaðar eru við mat á þróunarverkefnum eru viðtöl, 

spurningalistar, dagbækur og tilviksathuganir (Guðrún Kristinsdóttir, 1998; Lodico o.fl., 

2006). Misjafnt er hvort rannsakendur noti stöðluð próf sem hafa þá gengið í gegnum 
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prufunarferli eða hvort þeir búi til sín eigin próf til að safna gögnum. Stöðluð próf gefa 

yfirleitt stöðluð svör og meta t.d. afrek, persónuleika, áhuga og hegðun. Slík próf eru 

oftast lögð fyrir við upphaf þróunarverkefna til að geta mælt breytingu. Óstöðluð próf eru 

oftast búin til af rannsakendunum sjálfum til að nota við mat á verkefni þeirra og miðast 

við þarfir mats á þessu tiltekna verkefni (Lodico o.fl., 2006). Einnig er gögnum safnað á 

formi mynda, myndbanda, hljóðupptaka og annarra muna þannig að auðveldara verði að 

meta verkefnið og miðla niðurstöðum þess til annarra. Miklu máli skiptir að velja aðferð 

sem hentar við þær áherslur sem lagt er upp með matinu. Einnig þarf að hafa í huga að 

niðurstöður verða aldrei betri en gögnin sem safnað er þannig að vanda þarf til verka 

þegar spurningalisti eða viðtalsrammi er búinn til eða hvað eigi að vera skoðað og skráð 

þegar tilviksathugun er gerð (Guðrún Kristinsdóttir, 1998; Lodico o.fl., 2006). 

Eftir að búið er að safna saman gögnum þarf að vinna úr þeim en þau eru skráð, 

flokkuð og svo fer greining fram. Við gagnaöflunina sjálfa eru oft notaðar hljóðupptökur, 

myndbönd og minnispunktar sem þarf að skrá eins fljótt og hægt er eftir að athugun 

lýkur. Misjafnt er hvort gögnin séu afrituð frá orði til orðs eða hlustað sé á upptökurnar, 

gögnin flokkuð og skráð jafnóðum í skýrslu. Hægt er að líta á þessi hráu gögn sem bita úr 

púsli og þegar búið er að skrá og flokka púslin er loks hægt að púsla þeim saman. Þá er að 

túlka gögnin eins vel og mögulegt er þannig að öll púslin myndi sameiginlega mynd. Í 

lokin er myndin svo skráð, sýnd öðrum og kynnt þannig að m.a. sé hægt að læra af 

þróunarverkefninu og aðrir geti nýtt sér það kjósi þeir svo (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). 

7.2 Eigindleg aðferðafræði  

Eigindleg aðferðafræði er að sögn Kvale (2007) aðferð til að rannsaka heiminn utan 

tilraunastofu, skilja, lýsa og jafnvel útskýra samfélagsleg viðfangsefni á margvíslegan hátt. 

Með því að greina reynslu fólks með eigindlegum aðferðum, hversdagsþekkingu og sögu, 

félagslegar tengingar, samskipti og fleira gefur meiri dýpt en þegar það er gert með 

megindlegum aðferðum.   

Eigindleg aðferð er lifandi rannsóknaraðferð á þann hátt að lagt er upp með einhverja 

rannsóknarspurningu en þegar rannsóknin er hafin þá getur hún breyst eða þróast með 

rannsókninni (Kvale, 2007). Lodico, Spaulding og Voegtle (2006) segja að einkennandi sé 

fyrir eigindlega aðferðafræði að gagnasöfnun hennar sé sveigjanleg og náttúruleg og nýti 

sér ekki fyrirfram útbúin tæki til að safna gögnum. Eigindlegum gögnum sé oft safnað í 

formi orða eða mynda eða jafnvel bæði. Miklu máli skipti að vinna eftir aðferðum vísinda 

og vera eins hlutlaus í garð rannsóknarefnisins og hægt er. Gögnum þarf að vera safnað 

skipulega og þau skráð af nákvæmni (Lodico o.fl., 2006, bls. 116).  
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7.2.1 Þátttakendur 

Viðtölin voru tekin við verkefnastjóra Vistheimtar með skólum hjá Landvernd, þrjá 

kennara og þrjá nemendur sem hafa tekið þátt í verkefninu. Þátttakendur voru valdir 

með markmiðsúrtaki til að fá viðmælendur sem þekkingu hefðu á verkefninu. 

Einstaklingar voru valdir á þeim grunni að hafa tekið þátt í Vistheimt með skólum og að 

þeir séu í skólunum tveim sem samþykktu þátttöku í rannsókninni. Allir sem haft var 

samband við til að fá í viðtöl voru tilbúnir til að koma og hitta á mig þrátt fyrir að vera í 

sumarfríi.  

Í rannsókninni eru kennurum og nemendum gefin dulnefni í því augnamiði að ekki sé 

hægt að rekja svörin til þeirra en hafa þarf í huga að í litlu samfélagi getur verið erfitt að 

tryggja þátttakendum nafnleysi. 

Rannveig er verkefnastjóri Landverndar. 

Jóhanna er umsjónarkennari og náttúrufræðikennari sem hefur tekið þátt í verkefninu 

frá upphafi, undirbúið nemendur áður en farið er út, alltaf farið með nemendur út á 

vettvang, séð um úrvinnslu og er í samráðshópi um verkefnið. 

Brynja er náttúrufræðikennari sem hefur tekið þátt í verkefninu frá upphafi, undirbúið 

nemendur áður en farið er út, alltaf farið með nemendur út á vettvang, séð um úrvinnslu 

og er í samráðshópi um verkefnið. 

Anna er kennari sem hefur undirbúið hóp sinn og farið einu sinni út á vettvang með 

hóp að setja niður tilraunareiti. 

Hildur er nemandi í 5. bekk og hefur því farið einu sinni út á vettvang þegar 

tilraunareitir voru settir niður. 

Þór er nemandi í 8. bekk sem fór í 5. bekk að setja niður tilraunareiti og mismunandi 

vistheimtaraðgerðir í þá. Hann missti af því þegar farið var út að mæla reitina en vann úr 

niðurstöðum mælinganna. 

Pálína er nemandi í 8. bekk sem fór í 5. bekk að setja niður tilraunareiti og meðferðir í 

þá. Hún hefur þrisvar sinnum farið út að mæla reitina og unnið úr niðurstöðum 

mælinganna. 

7.3 Gagnaöflun 

7.3.1 Viðtöl 

 Í eigindlegri aðferðafræði eru viðtöl ein af rannsóknaraðferðunum (Kvale og Brinkmann, 

2009; Lodico o.fl., 2006, bls. 116). Viðtöl eru ein algengasta leiðin til gagnaöflunar í 

eigindlegum rannsóknum (Lodico o.fl., 2006, bls. 121). Viðtal er samtal tveggja eða fleiri 

aðila sem hefur tilgang og fyrirfram ákveðið markmið (Kvale og Brinkmann, 2009; Lodico 
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o.fl., 2006, bls. 121) en ekki bara samtal sem hefur hvorki aðdraganda né fræðilegan 

tilgang. Viðtal er þannig séð aðferð þar sem spyrjandinn nýtir sér hlustunar og 

spurnaraðferðir til að rannsaka viðfangsefnið. Í viðtölum eru því ekki allir þátttakendur 

jafn hátt settir, spyrjandinn stjórnar og leiðir samtalið til að fá svör við þeim spurningum 

sem hann þarf að fá svör við (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Til að viðtöl gefi svör við þeim spurningum sem lagt var af stað með þá þarf 

rannsakandinn að þekkja vel til efnisins sem rætt er um. Ef rannsakandi hefur ekki góða 

þekkingu á efninu þá getur hann átt erfitt með að leiða viðtalið áfram og fá fram 

skoðanir, þekkingu og reynslu þess sem hann er að ræða við (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Hægt er að velja viðmælendur á ýmsan hátt en sú aðferð sem oftast er notuð í 

eigindlegri aðferðafræði er markmiðsúrtak (e. Purposeful sampling). Þá eru viðmælendur 

valdir á þeim grunni að þeir hafi þekkingu eða reynslu á viðfangsefninu sem um ræðir 

(Lodico o.fl , 2006, bls. 140)  

Reynt var eftir fremsta megni að hafa andrúmsloft viðtalanna afslappað og þægilegt 

svo viðmælendur væru líklegri til að tjá sig óhikað.  

7.3.2 Viðtalsrammar: Uppbygging og val á spurningum 

Áður en viðtölin voru tekin þá voru gerðir viðtalsrammar með fyrirfram ákveðnum 

spurningum. Spurningarnar voru hálf opnar þannig að þær gáfu möguleika til að útvíkka 

umræður og ná dýpri skilningi á viðfangsefninu. Reynt var að forðast spurningar sem 

einungis var hægt að svara með já eða nei (Kvale, 1996). Spurningarnar þjóna þeim 

tilgangi að opna umræður um ákveðið efni en góður spyrill nýtir svo svör þátttakandans 

og spyr spurningar út frá þeim. Þannig verður viðtalið meira eins og samtal milli aðila en 

ekki eins og viðtal með einungis spurningum og svörum (Lodico o.fl., 2006, bls. 121). 

Rannsóknarviðtölin í þessu verkefni voru beggja blands, bæði þar sem fyrirfram 

ákveðnum spurningum var varpað fram og einnig var um að ræða óformlegt samtal 

(Kvale, 1996; Lodico o.fl., 2006, bls. 124). Samkvæmt Kvale & Brinkmann (2009) og Lodico 

og félögum (2006, bls. 124) þá er mikilvægt að hafa viðtalsramma tilbúinn fyrir viðtal 

þannig að viðtalið gefi svör við þeim spurningum sem leitast var við að fá svör við. 

Mögulegt er að viðtalið fari um víðan völl og margt verði enn ósvarað eftir viðtalið ef 

rannsakandinn styðst ekki við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma. Mack, Woodsong, 

MacQueen, Guest og Namey (20015) segja að með því að nýta sér náttúrulegt flæði 

viðtals þá getur maður oft fengið meira út úr viðtalinu heldur en ef viðtalsramminn er of 

stífur. Eina sem þarf að huga að í slíkum viðtölum sé að passa að öllum spurningum verði 

svarað þótt röð spurninga sé riðluð (Mack, N. o.fl.2005). Hugsunin með að hafa 

viðtalsramma bæði með fyrirfram ákveðnum spurningum og einnig með möguleika á 
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óformlegu samtali var sú að þá væri hægt að fá náttúrulegra samtal við viðmælendur og 

betra flæði í viðtalinu.  

Þrír viðtalsrammar voru gerðir, einn fyrir verkefnastjóra verkefnisins, einn fyrir 

kennarana og einn fyrir nemendur. Við gerð og notkun viðtalsrammanna nýtti ég mér þá 

reynslu sem ég hef eftir nám mitt úr B. Sc. námi mínu í búvísindum og þá reynslu sem ég 

hef öðlast við landgræðslu heima hjá mér ásamt þeirri reynslu sem rúm 3 ár af kennslu 

barna hafa fært mér. Þessi reynsla kom mér vel við gerð spurningalistans og einnig í 

umræðum í viðtölunum um þau þekkingaratriði sem rætt er um. Viðtalsramminn fyrir 

viðtalið við verkefnastjórann (viðauki A) var saminn með það í huga að fá meiri 

upplýsingar um sögu og tilurð verkefnisins, markmið með því, hlutverk þátttakanda og 

hvernig það er uppbyggt. Einnig var spurt um hvað verkefnastjóranum fyndist að mætti 

breyta eða bæta, hvernig henni fyndist þau hafi náð markmiðum sínum og hverjir séu 

kostir og gallar við verkefnið. Viðtalsramminn fyrir viðtöl við kennara (viðauki B) var 

miðaður að upplifun þeirra á verkefninu og þeirra hlutverk í því. Spurt var m.a. um það 

hvort þekking og skilningur þeirra hafi aukist á viðfangsefnum verkefnisins, hvort þau hafi 

orðið vör við einhver áhrif á nemendur, skólastarfið eða aðra kennara, kosti og galla 

verkefnisins og hvort þau myndu vilja sjá einhverjar breytingar á því. Viðtalsrammi fyrir 

nemendaviðtölin (viðauki D) var tvískiptur. Annars vegar var spurt um verkefnið sjálft en 

hins vegar um það sem þau hafi lært með þátttöku sinni í verkefninu. Spurt var í fyrri 

hluta viðtals um þeirra hlutverk í verkefninu, hverju mætti breyta eða bæta, hvað þeim 

fyndist best við verkefnið og fleira slíkt. Í seinni hluta viðtals voru spurningar um áhuga, 

þekkingu og skilning nemenda á viðfangsefnum verkefnisins. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 29. júní til 31. júlí 2018. Í viðtölunum voru teknar 

vettvangsglósur og þau hljóðrituð á síma rannsakanda. Um leið og hægt var eftir hvert 

viðtal þá var viðtalið afritað orð frá orði inn í textavinnsluforritið Word. Þegar 

gangaöfluninni var lokið þá var komið að úrvinnslunni. Öll gögnin voru lesin vandlega og 

niðurstöður dregnar saman í þemu. Þemun gáfu skýrari mynd af því helsta sem kom fram 

í viðtölunum, hvað hafi verið sameiginlegt í svörum viðmælenda. Helstu niðurstöður eru 

dregin saman í niðurstöðukaflann hér á eftir og rædd í umræðukafla. 

Við gagnaöflun var eftir fremsta megni reynt að gæta hlutleysis og ekki vera leiðandi í 

spurningum til að hafa ekki áhrif viðmælandan og með því leitast við að fá sem 

réttmætastar niðurstöður eins og Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) 

leggja upp með til að tryggja réttmæti. Einnig var leitast við að skoða gögnin frá sem 

flestum sjónarhornum og jafnframt vera ávallt meðvituð um hvað væri verið að skoða og 

af hverju, til að réttmæti niðurstaðna yrði sem mest (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Úrtakið var frekar lítið en reynt var að tryggja samræmi úrtaks, 
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gagnasöfnunar og gagnagreiningar en það eru spurningar sem Sigríður og Sigurlína segja 

rannsakendur verði að spyrja sig að þegar réttmæti rannsókna sé metið (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þar sem þessari rannsókn var einungis 

ætlað að vera mat á verkefninu Vistheimt með skólum er ekki leitast við að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar en þær gefa okkur þó góðar vísbendingar til að meta 

verkefnið Vistheimt með skólum.  

 

7.3.3 Spurningalistinn: Uppbygging og val á spurningum 

Nemendur í áttunda bekk tveggja þátttökuskóla Vistheimtar með skólum svöruðu 

spurningalistanum sem lagður var fyrir rafrænt með forritinu Google Docs. 

Spurningalistinn var settur saman af lokuðum spurningum í bland við opnar spurningar 

(sjá viðauka D). Opnu spurningarnar voru flokkaðar eftir svörum nemenda en þannig var 

hægt að bera svör þeirra saman. Markmið spurninganna var að mæla þekkingu, skilning 

og viðhorf nemenda á viðfangsefnunum. 

Hluti spurninganna var þýddur úr PISA könnun frá árinu 2015 (OECD, e.d.) og hluti 

þýddur upp úr Rose könnun sem Kristján Ketill Stefánsson (2006) þýddi og lagði fyrir 

nemendur. Þá var hluti spurninganna fenginn og aðlagaður að efni þessarar rannsóknar 

frá Rannveigu Magnúsdóttur en hún lagði þær fyrir nemendur sem fyrstir tóku þátt í 

verkefninu árið 2014. Opnu spurningarnar voru valdar til að kanna frekar þekkingu, 

viðhorf og skilning nemenda. Lokuðu spurningarnar gefa takmarkaðar vísbendingar um 

þekkingarlegu atriðin einar og sér.  

Grétar Þór Eyþórsson (2013) bendir á að opnar spurningar séu betri en lokaðar þegar 

það eru svo mörg möguleg svör að erfitt gæti reynst að gera lista yfir þau. Einnig þegar 

rannsakendur vilja heyra hversu mikilvæg málefnin eru fyrir þá sem spurningarnar eru 

lagðar fyrir eða þegar þeir vilja fá dýpri svör en lokuðu spurningarnar gefa kost á. 

Kostir lokaðra spurninga eru þeir að auðvelt og fljótlegt er að vinna úr niðurstöðum 

þeirra. Til að lágmarka huglægt mat svarenda þá er kostur að gefa upp magnviðmið í 

svörunum. Þá geta svarendur gefið skýrari svör en á móti kemur að suma hluti man fólk 

ekki endilega langt aftur í tímann og þá virka flokkaðir matskvarðar betur (Grétar, 2013). 

Ég tel nemendur ekki endilega hafa lagt nákvæmlega á minnið hversu oft þeir hafi heyrt 

talað um þau atriði sem ég spyr um og því var tekin sú ákvörðun að notast við flokkaðan 

matskvarða í þeim spurningum. 

Leiðbeiningar og fyrirmæli rafrænna spurningalista þurfa að vera skýr og auðveld þar 

sem erfitt er að spyrja framkvæmdaraðila spurninga á meðan á fyrirlögn stendur. Orðalag 

þarf að vera einfalt og skýrt. Reynt var að forðast aðstæður sem gætu höfðað til 
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samþykkishneigðar fólks en það er þegar fólk hneigist frekar til þess að svara játandi en 

neitandi og því geta já/nei spurningar valdið skekkju við gagnasöfnun  (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013).  

Spurningar eitt og tvö á listanum voru valdar til að geta borið saman nemendur eftir 

skóla og síðan eftir því hvort munur væri á kynjum. 

Spurningum þrjú og níu var ætlað að kanna almennt viðhorf nemenda til 

náttúruvísinda og viðfangsefna náttúrufræðanna. 

Spurning fjögur var sett í spurningalistann til að kanna þekkingu nemenda á 

viðfangsefnum verkefnisins Vistheimt með skólum en spurningar fimm til og með átta 

könnuðu þekkingu og skilning nemenda á viðfangsefninu. Þær voru hafðar opnar til að fá 

dýpri svör frá nemendum. 

Spurning tíu var til að sjá viðhorf nemenda til umhverfismála. Þ.e. hvort nemendur 

væru almennt bjartsýnir eða neikvæðir á þróun mála. 

Spurningar þrjú, fjögur og tíu voru þýddar að öllu leyti eða að hluta til upp úr PISA 

könnun frá árinu 2015 (OECD, e.d.). Spurningar fjögur, sex og sjö voru unnar upp úr 

spurningalista fengnum frá verkefnastjóra verkefnisins Vistheimt með skólum sem hún 

lagði fyrir nemendur vistheimtarverkefnisins í fimmta bekk vorið 2014. Spurning níu var 

þýdd úr spurningalista ROSE verkefnisins (Kristján Ketill Stefánsson, 2006). Spurningum 

fimm og átta bætti ég svo við til að fá meiri vitneskju um þekkingu nemenda á 

viðfangsefnum verkefnisins. 

Gögn sem fengust úr spurningakönnuninni voru slegin inn í töflureikniforritið Excel. 

Þar voru niðurstöður dregnar saman og sett upp í töflur og súlurit sem koma fram í 

niðurstöðukafla rannsóknarinnar. 

7.3.4 Óformlegar samræður 

Þegar ég var að vinna að rannsókninni þá fannst mér fólk í samfélagi skólanna almennt 

ekki hafa hugmynd um verkefnið Vistheimt með skólum þannig að ég ákvað að gera 

óformlega könnun. Ég ræddi við fjóra aðila í nærsamfélagi skólanna um það hvort þeir 

kannist við verkefnið og hver markmið þess séu. Þrír aðilanna sem ég ræddi við eiga 

nemendur sem taka þátt í verkefninu. 

7.4 Siðferðileg álitamál vegna rannsóknarinnar 

Rannsakandi hefur starfað við báða grunnskólana sem taka þátt í rannsókninni. 

Rannsakandi var meðvitaður um það gæti mögulega haft einhver áhrif á framvindu 

rannsóknarinnar eða niðurstöður en reyndi að gæta þess í hvívetna að það hefði ekki 
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áhrif á túlkun gagna né svör þátttakenda. Þessi reynsla nýttist engu að síður við 

skipulagningu rannsóknarinnar svo sem val á spurningum og við gerð viðtalsramma. 

Í upphafi viðtalanna þá var aflað upplýsts samþykkis frá þátttakendum 

rannsóknarinnar (sjá viðauka F, G og H). Einnig var fengið upplýst samþykki frá foreldrum 

nemendanna sem tóku þátt (sjá viðhengi H). Póstur var sendur á foreldra þeirra nemenda 

sem svöruðu spurningalistanum þar sem þeir voru beðnir um að láta vita vilji þeir ekki að 

barnið þeirra taki þátt. Efst á spurningalistanum var nemendum gefinn kostur á að taka 

ekki könnunina en ef þeir héldu áfram þá væri litið svo á að þeir samþykktu þátttöku í 

rannsókninni. Þá var líka fengið samþykki hjá skólastjórum skólanna til að fá að leggja 

spurningalista fyrir nemendur þeirra (sjá viðhengi xx). Samkvæmt Guðrúnu Kristinsdóttur 

(2017) þá snýst upplýst samþykki fyrst og fremst um virðingu fyrir einstaklingnum og sé 

ekki bara tæknilegt atriði sem þurfi að haka við til að geta framkvæmt rannsóknir.  

Þar sem börn eru sjálfstæðir einstaklingar og þátttakendur í eigin lífi þá er mikilvægt 

að þeir fái að tjá sig um líf sitt og þau málefni sem þau varðar. Það er því okkar 

rannsakenda að taka tillit til barnanna og fá þeirra svör og álit á því sem þau varðar. Á 

sama tíma þarf þó að tryggja öryggi þeirra og rétt við rannsóknir (Guðrún Kristinsdóttir og 

Hervör Alma Árnadóttir, 2015). Því var mikilvægt að afla einnig samþykkis nemenda áður 

en þau tóku þátt en ekki einungis samþykki foreldra þeirra. 

Mikilvægt er að kynna vel fyrir þátttakendum í hverju þátttaka þeirra felst, bæði 

meðhöndlun á gögnum og þeirri áhættu sem felst í þátttökunni (Mack, Woodsong, 

MacQueen, Guest og Namey, 2005). Þar sem svör verkefnastjóra Landverndar og 

kennaranna voru rekjanleg þá voru þeir upplýstir um það í upphafi viðtala og þeir 

skrifuðu undir upplýst samþykki eftir að hafa verið gefinn kostur á að hætta við þátttöku 

vegna þess sem þeir og gerðu. Kennararnir eru ekki nafngreindir en líklegt að þeir þekkist 

þar sem um lítið samfélag er að ræða. Á eyðublaðinu kemur fram hvert markmið 

rannsóknarinnar er, áætluð lengd viðtalsins, að þátttakandi geti neitað að svara einhverri 

tiltekinni spurningu, að viðtölin væru hljóðrituð, að gögnum verði eytt eftir vinnslu 

ritgerðarinnar og að þátttakandi geti yfirgefið rannsóknina hvenær sem er. Þeim var 

einnig boðið að fá að lesa yfir ritgerðina áður en hún verður útgefin þannig að þau geti 

endurskoðað samþykki sitt. Með þessu tel ég að þau siðferðismál er varða persónuvernd 

séu í góðum farvegi og ekki sé brotið á neinum einstaklingi með birtingu niðurstaðna. 

Samkvæmt lögum 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, þá þarf 

ekki leyfi persónuverndar né þarf að tilkynna rannsókn sé spurningalistinn sem lagður er 

fyrir þátttakendur þannig að hann innihaldi engar persónugreinanlegar upplýsingar (lög 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.77/2000).  
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Í gildandi Vísindasiðareglum Háskóla Íslands eru 5 grunngildi siðareglna nefnd. 

Grunngildin fimm eru þessi:  

• Virðing fyrir manneskjunni 

• Velferð 

• Skaðleysi 

• Réttlæti 

• Heiðarleiki og vönduð vísindaleg vinnubrögð 

Þessi grunngildi miða öll að því að þátttakendur hljóti ekki skaða af þátttöku sinni í 

rannsókninni, að borin sé virðing fyrir þátttakendum og að rannsóknin hafi heiðarleika og 

heilindi í fyrirrúmi (Vísindasiðanefnd, 2016).  Það er mat mitt að þessi rannsókn sé unnin 

samkvæmt þessum viðmiðum. 

Þegar rannsóknir eru gerðar með börnum þá þarf að gæta þess að fá upplýst 

samþykki frá foreldrum eða forsjáraðila, samþykki frá viðkomandi barni ef það er 

nægilega þroskað til að geta svarað og umsagnar vísindasviðanefndar. Það er hins vegar 

svo að ef rannsókn felur ekki í sér áhættu eða tjón fyrir barnið þá er hægt að fá 

undanþágu frá því að þurfa upplýst samþykki foreldra eða forráðamanna 

(Vísindasiðanefnd, 2014). Þessi rannsókn felur ekki í sér áhættu eða né möguleika á tjóni 

gagnvart þátttakendum þó þótti rétt að leita samþykkis foreldra og forráðamanna með 

pósti sem sendur var til að upplýsa foreldra og forráðamenn allra sem svöruðu 

spurningalistanum um markmið rannsóknarinnar og þeim gefinn kostur á að draga sitt 

barn úr henni. Auk þess sem foreldrar þeirra barna sem komu í viðtal gáfu skriflegt 

samþykki sitt. 
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 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til 

rannsóknaspurninganna þriggja.  

Niðurstöðurnar eru byggðar á viðtölum sem tekin voru í júlí 2018 og spurningalista er 

lagður var fyrir nemendur áttunda bekkjar í tveimur grunnskólum í maí 2018. Við 

spurningalistanum bárust svör frá 28 nemendum af 41 úr skólunum tveimur en það er 

einungis 68% svarhlutfall. Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt en 14 strákar tóku þátt og 14 

stelpur en tveir hafa ekki skilgreint kyn sitt. 

Ákveðin þemu í niðurstöðum komu fram við greiningu gagnanna. Þemun eru fjögur: 

1) Almennt um verkefnið 2) Árangur og áhrif verkefnisins, 3) Námsefnið og 4) Mögulegar 

breytingar við framkvæmd og kennslu verkefnisins.  

8.1 Almennt um verkefnið 

Hér verður farið yfir sögu verkefnisins eins og hún er samkvæmt viðmælendum, markmið 

með verkefninu Vistheimt með skólum og hver hlutverk viðmælenda séu samkvæmt 

þeirra tilfinningu í verkefninu. 

8.1.1 Upphaf og rekstur verkefnisins Vistheimt með skólum 

Í viðtali við Rannveigu var spurt hvernig verkefnið varð til. Hún sagði að þau hafi fengið 

arf frá Áslaugu Hafliðadóttur sem hafi verið skilyrtur í að græða upp örfoka land á 

Suðurlandi en kom í raun kennslu og börnum ekkert við. Hún var bara mikil 

áhugamanneskja um að græða upp land. Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem var þá 

nýtekinn við sem framkvæmdastjóri, hefur mikinn áhuga á svona vistheimtarpælingum 

og kom með þessa hugmynd og ábyggilega í samtstarfi við Kristínu Svavarsdóttur hjá 

Landgræðslunni um að gera meira úr þessu. Þannig að í stað þess að senda bara tíu 

manns út til að græða upp land þá var búið til menntaverkefni sem þetta varð svo að 

lokum. Þá var haft samband við upphafsskólana þrjá hvort þeir væru tilbúnir til að taka 

þátt í þessu en það var einhverjum mánuðum áður en hún byrjaði. Rannveig 

Magnúsdóttir mætti þá í rauninni beint á fyrsta fundinn þar sem hún, Guðmundur Ingi og 

Kristín ákváðu hvernig reitirnir og verkefnið ætti að vera. Frumkvæðið kemur því frá 

Landvernd og Landgræðslunni.  

Launakostnaður er ekki tekin af þessum arfi heldur er styrkurinn sem árlega er sótt 

um frá hinu opinbera notaður í það. Arfurinn borgar þau aðföng sem þarf fyrir 

tilraunirnar (t.d. ólífræna áburðinn, fræ, bönd og flögg). Skólarnir hafa sjálfir komið með 
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mold, skít og moltu. Moltan hefur verið búin til í skólunum sjálfum en skítur og mold 

fengist gefins í nærsamfélagi skólanna. 

8.1.2 Markmið með verkefninu 

Eins og kom fram hér að ofan í kaflanum Vistheimt með skólum þá eru opinber markmið 

með verkefninu að auka þekkingu og skilning nemenda, kennara og nærsamfélags 

skólanna á landeyðingu, loftslagsbreytingum og líffræðilegum fjölbreytileika og mikilvægi 

vistheimtar sem verkfæri til að sporna á móti umhverfisvandamálum auk þess að gefa 

nemendum tækifæri á að vinna raunveruleg verkefni og græða upp örfoka land í leiðinni. 

Þegar Rannveig var spurð um það hvert markmiðið með verkefninu sé, hún svaraði: 

„Höfuðmarkmiðið er auðvitað bara að berjast gegn loftslagsbreytingum. 

Loftslagsbreytingarnar eru svo stór hluti og lífbreytileikinn, með því að vera að eyða landi 

þá erum við að missa lífbreytileika”. En hún sagði að markmiðin með verkefninu séu mörg 

en helst snúist það um að auka þekkingu og skilning kennara, nemenda og 

nærsamfélagsins á vistheimt. Það er gert með verklegum æfingum sem ganga út á að 

setja út tilraunareiti með mismunandi meðferðum. Verkefnið er margslungið þar sem 

einnig er verið að hjálpa kennurum. Eitt af markmiðum verkefnisins sé einnig að koma inn 

þekkingu á vistheimtaraðgerðum og vistheimt almennt. Það er að koma inn þekkingu á 

gróður- og jarðvegseyðingu, loftslagsbreytingum og lífbreytileika. Þessi stóru 

umhverfismál eru þau sem við höfum haft áhyggjur af að séu ekki að síast inn í nám 

barna. „Þetta verkefni er svona tæki til að auka getu kennara til að kenna það og 

nemenda til að læra” segir hún. Hún sagði einnig að þau séu búin að gera námsefni fyrir 

þennan hluta verkefnisins, gróðursnauða hlutann, en að stærri partur af verkefninu sé að 

fara út og græða land. Það er þó einungis einn skólinn búinn að fara og gera það. Þá fara 

nemendur inn í land hjá Þjófafossi og taka þar þátt í Hekluskógaverkefninu. „Það er stór 

hluti af verkefninu að þau fari og geri raunverulegar aðgerðir, hitt er tilraun sem þau læra 

af en hitt er svona alvöru” sagði Rannveig og sama kom fram í viðtalinu við Brynju þar 

sem hún sagði þetta um þátttöku skólans í Hekluskógaverkefninu: „það verður að hafa 

eitthvað svona framhalds þannig að þau nýti þekkinguna sem þau fengu hér í litlu 

reitunum okkar í Hvolsskóla á stærra svæði”.  

Rannveig talar um að kennarar séu einnig markhópur verkefnisins þar sem að þannig 

komist þekkingin frekar til skila til nemendanna. Í verkefninu Skólar á grænni grein hafa 

þau fengið þau viðbrögð frá kennurum að þeir treysti sér ekki í að kenna þessi stóru og 

flóknu umhverfismál. Skólar eiga að velja sér eitt eða fleiri þemu til að vinna með í tvö ár. 

Tvö af tíu þemum verkefnisins eru loftslagsbreytingar og lífbreytileiki en þau eru aldrei 

valin. Hún segir jafnframt að það þurfi að gefa kennurum tól í hendurnar til að treysta sér 

í að matreiða þessi flóknu málefni fyrir börn. Kennarar velji frekar þema um samgöngur 
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enda mun auðveldara að koma því frá sér heldur en að útskýra einhverjar hringrásir, 

lífbreytileika og gróðurhúsaáhrif. Auk þess taldi hún að þeir sem kenna náttúrufræði séu 

ekkert endilega menntaðir sem náttúrufræðikennarar né heldur náttúrufræðikennarar 

með mikinn náttúrufræðigrunn. Fulltrúar frá Landgræðslu ríkisins sem eru menntaðir 

sérfræðingar í þessum landgræðslufræðum hafa séð um alla fræðslu fyrir kennarana til 

að reyna að fræða þá eins mikið og hægt er segir Rannveig. 

Rannveig sagði að með því að mennta nemendur í þessum stóru umhverfismálum þá 

fáum við nemendur upp allt skólakerfið og út á vinnumarkaðinn sem eru meðvitaðir um 

þessi stóru umhverfismál. Við erum núna með stjórnmálamenn sagði hún sem vita ekki 

hvað loftslagsbreytingar eru og hafa engan skilning á því hvað það er en taki samt 

ákvarðanir sem skipta miklu máli fyrir líf okkar á jörðinni. Einhverjir af þessum 

nemendum sem taka þátt í verkefninu verða ef til vill síðan stjórnmálamenn og þekkingin 

þá komin áfram. ‚‚Kannski er þetta frekar lítið verkefni en markmiðin eru háleit” sagði 

Rannveig. 

Rannveig talaði einnig um að þekkingin sem verið er að reyna að koma inn sé sú að 

það sé ekki nóg að fara bara út og planta bara einhverju og svo bara ekkert, eða girða 

bara landið af þannig að engin beit verði á svæðinu. Það mun ekkert gerast með þannig 

aðgerðum enda sé landið fast í sama farinu þar sem vatnið helst ekki í engum jarðvegi og 

þegar næringarefnahringrásirnar séu rofnar þá nái gróður ekki fótfestu. Það þurfi að 

koma með næringarefni (lífrænan- eða ólífrænan áburð) á staðinn þannig að fræ geti 

spírað og lifað. Þá sé von til þess að á endanum komist á heilbrigð hringrás næringarefna 

með dýrum og plöntum. Nemendur eiga einnig að vita eftir þátttöku í verkefninu að 

ósjálfbær landnýting (t.d. skógarhögg og ofbeit) eða náttúruhamfarir (t.d. eldgos) eins og 

hefur átt sér stað á Íslandi frá víkingatíma hafi skilið landið okkar eftir í sárum. Þannig eigi 

þeir að vita að með slíkri ósjálfbæru landnýtingu þá verði loftslagsbreytingar og í kjölfarið 

þá minnki lífbreytileikinn. 

8.2 Árangur og áhrif verkefnisins 

Í þessum kafla verður leitast við að koma fram með mat viðmælenda á árangri 

verkefnisins. 

8.2.1 Að tengja það sem gert er úti við umfjöllun inni 

Jóhanna umsjónar- og náttúrufræðikennari segir að hlutverk sitt sé að fara út á hverju ári 

með nemendurna, setja upp svæðin og  greina plönturnar með nemendum. Verkefnið og 

úrvinnslan hefur verið á hennar herðum frá upphafi verkefnisins en hún hefur verið að 

setja fleiri kennara inn með það að markmiði að flétta fleiri námsgreinar og aðila við 

verkefnið. Hún hefur verið í samráðshópnum fyrir verkefnið og var meðal þeirra sem las 
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yfir námsefnið sem var gefið út. Fræðslan sem Jóhanna fékk ásamt öðrum kennurum í 

upphafi verkefnisins hefur nýst henni sem meiri þekking á flestum sviðum uppgræðslu og 

einnig sem aukin þekking á gróðurþekjunni. 

Brynja segir að hún hafi séð um verkefnið fyrir sinn skóla frá upphafi og er einnig með 

í samráðshópnum fyrir verkefnið. Hún fari með nemendum að setja út reitina líkt og 

Jóhanna og sinni úrvinnslunni með þeim. Í vor tók umsjónarkennari fimmta bekkjar þó 

mun meiri þátt í verkefninu og mun verða svo áfram. 

Anna fór sem umsjónarkennari út með hóp. Hún sá um undirbúning nemenda áður en 

þau fóru út og mældi upp og setti í reitina með nemendum. 

Rannveig sagði að kennarar teikni allt upp inn í skólastofu fyrir nemendur þ.e. hvað 

það þurfi marga reiti og fari yfir námsefnið. Þetta er endurtekið eins oft og þurfa þykir. 

Því næst er farið út á vettvang þar sem kennarar og hún stundum einnig, fari með 

nemendum, setji út reitina og mæli hversu mikið eigi að fara í hvern reit og hvað. Næsti 

hluti er að læra um plöntur og vinna verkefni um þær áður en farið er út og mælt á 

haustin. Eftir að komið er inn þá er unnið að úrvinnslu inni með nemendum og umræður 

verða um efnið og þær breytingar sem orðið hafa á reitunum. Einnig gætu kennarar 

unnið fleiri ítarverkefni með nemendum sem eru útlistuð í bókinni. Þá er lagt upp með að 

kennarar mæti á námskeið og fræðslufundi sem Landgræðsla ríkisins, Landvernd og 

Landbúnaðarháskóli Íslands sjá um. 

Nemendur voru spurðir um það hvað þeirra hlutverk hafi verið í verkefninu. Hildur 

svaraði: „Ég setti svona skít og áburð í reitina og gerði reitina, við gerðum reyndar 

eiginlega bara allt öll saman. Lærðum um orku eitthvað áður en við fórum út og það var 

sagt okkur hvernig ætti að gera reitina og hvað eigi að setja í þá”. Pálína svaraði á 

svipuðum nótum nema að hún hefur farið oftar út á vettvang en Hildur og því voru 

mælingarnar hluti af hennar svari: ‚,Við förum þú veist með spítur og settum aðrar spítur 

ofan í gat og þurftum að nefna á hvað spítan lenti á, t.d. ekkert eða auð jörð og svoleiðis. 

Skrifa svo á blað og setja í tölvu. Í 5. bekk gerðum við það og vorum einhversstaðar rétt 

hjá Landgræðslunni, vorum einhvers staðar þar. Vorum að setja alls konar svona í jarðveg 

svona fræ og eitthvað og gá hvað kæmi upp og plöntur eitthvað, man eftir því. Bjuggum 

til reitina og settum í þá”. Þór hafði minna um efnið að segja en svaraði: „Þegar við fórum 

fyrst út þá var verið að gróðursetja og setja skít á þarna, man ekki hvort við bjuggum til 

reitina”. Greinilegt er að nemendur almennt muni það sem þau hafi gert í verklega hluta 

verkefnisins en að tilgangur aðgerða þeirra sé ekki eins ferskur í minni þeirra.  

Kennararnir töluðu ekkert um fræðsluhlutverk sitt í verkefninu umfram það að hafa 

staðið að undirbúningi nemenda áður en þeir fara á vettvang. Þeir töluðu nær eingöngu 
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um það sem þeir fara og gera, t.d. skipuleggja og sinna verklega hlutanum með 

nemendum sem og úrvinnslu. 

Svipað og með kennarana þá töluðu nemendur nær eingöngu um það sem þeir gerðu 

úti á vettvangi og svo inni í tölvu. Það er eins og þau telji jafnvel að fræðslan sem þau hafi 

fengið inni áður og eftir vettvangsvinnuna hafi ekki verið hluti af verkefninu eða að þau 

hreinlega átti sig ekki á því. Kennslan inni blandist þá mögulega bara saman við 

hefðbundinn skóladag þeirra og sé þá ekki jafn spennandi. 

8.2.2 Áhugi nemenda og viðhorf  

Í viðtölunum var spurt um hvort kennarar hafi séð eða orðið varir við einhver áhrif á 

nemendur eftir þátttöku í verkefninu. En kennararnir nefndu allir að áhugi nemenda á 

viðfangsefnum verkefnisins hafi aukist og Anna sagði að sér finndist verkefnið ýta undir 

áhuga nemenda á þeim og náttúrufræði og þá ýti það einnig undir áhuga nemenda á 

plöntum, lífrænum- og ólífrænum áburði og landvernd. Hins vegar hafi hún ekki orðið vör 

við áhrif verkefnisins á annað nám nemenda. Þegar kennararnir voru síðan spurðir um 

það hvort áhugi nemenda á landeyðingu, landgræðslu, lífbreytileika og 

loftslagsbreytingum hafi aukist þá voru þeir allir sammála um að svo sé. Jóhanna sagði 

auk þess að nemendur séu meðvitaðri um náttúruna eftir þátttöku í verkefninu. 

Anna nefndi að þau hafi farið seint út að vori að setja upp tilraunareitina og því lítill 

tími eftir af skólaárinu. Ef tíminn hefði verið meiri þá hefði kannski verið meira gert úr 

verkefninu þar sem nemendur voru áhugasamir um það. Í viðtalinu við Rannveigu kom 

einnig upp umræða um tímalengd innan verkefnisins en á öðrum nótum. Rannveig sagði 

að þegar það sé ekki hasar í gangi í vinnunni úti á vettvangi og maður nái að setjast með 

þeim og spjalla að þá séu þau mjög móttækileg fyrir upplýsingum. Það sé hins vegar ekki 

hægt ef það er endalaus hasar. Nemendur hafi því áhuga á að hlusta og læra en knappur 

tími skemmi þar fyrir. 

Allir kennararnir héldu að nemendum þætti verkefnið skemmtilegt og var það sama 

upp á teningnum þegar rætt var við nemendur, en tveir af þremur sögðu að sér þætti 

skemmtilegt að taka þátt í svona verkefnum. Sex af sjö viðmælendum voru því sammála 

um að nemendum almennt þætti verkefnið skemmtilegt því Rannveig sagði einnig að hún 

hafi ekki fengið neitt neikvætt um verkefnið fra nemendum en margt jákvætt. Henni 

finnist nemendur hafa tekið mjög vel í verkefnið og 95% nemenda verið jákvæð þótt 

auðvitað séu þau misjafnlega ánægð. 

Tveir af þremur nemendum sögðust hugsa meira um umhverfi sitt og hafa aukinn 

áhuga á að flokka rusl eftir þátttöku sína í verkefninu. Pálína sagði að hún passi að flokka 

ruslið og að hún hafi þar að auki verið í grænfánanefnd á seinasta ári í skólanum sínum. 
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Hildur sagði „Já, ég gróðurset fleiri blóm. Fannst t.d. mjög leiðinlegt þegar mamma sagði 

að við værum ekki að fara til Guðmundar að kaupa blóm og eitthvað. Ég er mikið að 

flokka plastið eftir að plasttunnan kom en systir mín hún er ekki byrjuð á því og ég alveg 

þú verður að flokka plast!” Hildi finnst auk þess mikið vera af plasti út í búð, það sýnir 

jákvæð áhrif á viðhorf hennar til verndunar náttúrunnar. Þór sagðist flokka rusl heima og 

hafa áhuga á að bæta landið en segist samt ekki hugsa meira út í það eftir þátttöku í 

verkefninu. 

Á spurningalistanum var spurt var um það hversu sammála eða ósammála nemendur 

væru eftirfarandi spurningum um sig, sjá Error! Reference source not found.. Þar kom í 

ljós að nemendur eru frekar neikvæðnir í garð náttúruvísinda, sama hvort það sé 

lærdómslega, lestrarlega, vinnulega eða áhugalega.  
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Spurning níu var fjölvalsspurning sem ætluð var til þess að spyrja nemendur hversu mikinn áhuga þau hefðu á að læra um eftirtalin atriði innan 

náttúrufræðinnar, sjá Error! Reference source not found..
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Niðurstöður þessarar spurningar benda til að nemendur skólanna tveggja hafi 

almennt ekkert mikinn áhuga á að læra um þau atriði sem spurt var um á 

spurningalistanum. Mestan áhuga hafa þau þó á að læra um dýr í nágrenni þeirra og 

hvernig eigi að vernda dýr og plöntur í útrýmingarhættu. Ásamt þeim atriðum sem hafa 

bein áhrif á þau sjálf eins og til dæmis jarðskjálfta og eldgos. Hinsvegar virðast nemendur 

hafa aukinn áhuga á viðfangsefnum verkefnisins eftir þátttöku í því samkvæmt 

viðtölunum. Nemendum þyki verkefnið einnig skemmtilegt og viðhorf þeirra til 

náttúrunnar hafi í flestum tilvikum orðið jákvæðara. Þá hugsa þau meira um áhrif sín og 

annarra á náttúruna samkvæmt viðtölunum en nemendur voru eins og áður sagði 

neikvæðari í svörum á spurningalistanum. 

8.2.3 Þekking og skilningur nemenda tekur tíma  

Í tveimur af þremur viðtölum við kennarana kom smá hik á þá þegar umræðan barst út í 

þekkingu og skilning nemenda á landeyðingu, lífbreytileika og loftslagsbreytingum. Eftir 

smá umhugsun þá voru þeir þó sammála um að þekking og skilningur hafi aukist. Brynja 

svaraði því til að þekking og skilningur hafi aukist en það gæti verið betra. Hún bætti svo 

við: „Það er rosalega mikilvægt, sérstaklega í undirbúningnum hvað þau séu að fara að 

gera og af hverju til að festa þetta inn. Ekki bara fara og gera þetta og fara svo heim aftur 

og svo gleyma þau því”. Hún hélt áfram og sagði að þegar nemendurnir finni hvað þeir 

séu að gera þá fari þeir að hugsa meira um umhverfisvernd og uppgræðslu. Jóhanna 

sagði: „Þekkingin síast inn, maður bara sér það ekki alveg strax. Það er svo náttúrulega 

misjafnt eftir börnum”. Hún sagði einnig að þau viti meira en þau geta sett niður á blað 

en geti verið betra því hjá þeim komi margir kennarar að verkefninu og það vanti stefnu 

fyrir verkefnið a.m.k. innan skólans. Anna sagði hiklaust að þekking og skilningur 

nemenda hafi aukist en hún hafi ekki orðið vör við áhrif verkefnisins á annað nám 

nemenda fimmta bekkjar en þau hafi eins og áður kom fram farið frekar seint út að vori 

og því lítið reynt á jákvæðu áhrif verkefnisins á annað nám nemenda. 

Rannveig, eins og Brynja, telur að hægt sé að gera mun betur í að nemendur fái 

þekkingu sem hægt sé að yrða en ekki bara, ég veit hvað ég á að gera, þekkingu. Þær 

kannanir sem Landvernd hafi lagt fyrir nemendur hafi ekki komið vel út með tilliti til 

þekkingar og skilnings en mögulegt sé að þau geti notað orðin þótt þau geti ekki útskýrt 

þau á blaði. Þau hafi skilning á hvað gerist, áburður settur á og landið verður betra, þótt 

þau geti ekki endilega sagt hvað vistheimt eða sjálfbærni sé. Þar kæmi nýja verkefnabókin 

mögulega sterk inn þar sem hugtökin séu feitletruð í textanum og aðeins útskýrð þar. Það 

er einmitt vonin að með bókinni fái nemendur meiri kennslu og menntun. Rannveig sagði 

að spyrji maður nemanda sem hefur verið í verkefninu í eitt ár þá veit hann ekkert 
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endilega mikið um vistheimt en nemandi sem búinn er að vera í fjögur til fimm ár ætti að 

vita mun meira. Rannveig sagði það vera muninn á fræðslu og menntun. Fræðsla er 

eitthvað sem nemendur fá einu sinni en menntun er gegnsýrð í námskrána.   

Þegar nemendur voru spurðir út í það hvort þekking og skilningur þeirra á 

landeyðingu, landgræðslu, lífbreytileika og loftslagsbreytingum hafi breyst eftir þátttöku í 

verkefninu þá voru stúlkurnar báðar sammála um að hafa lært eitthvað á verkefninu en 

Þór kvaðst ekki hafa lært neitt og muna ekkert. Pálína sagðist hafa lært nöfnin á sumum 

plöntum og svoleiðis og bætti svo við „hef lært alveg fullt sko”. Hildur sagðist hafa lært að 

græða upp landið og hafa meiri skilning á viðfangsefnunum. 

Í viðtölum við nemendur spurði ég hvort þau geti sagt mér hvað landeyðing, 

landgræðsla, lífbreytileiki og loftslagsbreytingar séu. Tveir af þremur nemendum reyndu 

að svara spurningunum en þeir áttu mjög erfitt með að koma þekkingu sinni í orð. Þór 

svaraði nei við öllu og sagðist ekki hafa hugmynd um neitt af þessu. Svör Pálínu og Hildar 

voru svona: 

• Landeyðing- Pálína: „Það bara eyðist landið, eða þú veist gróðurinn er ekki og 

sandur og eitthvað. Stundum kemur vindur og feykir því í burt og fólk að labba á 

gróðrinum og bílar gera eitthvað”. Hildur: „þegar eldgos kemur eða eitthvað og 

landið skemmist”. 

• Landgræðsla- Pálína: „já þá er verið að græða landið”. Hildur: „ Ég held að það sé 

svona þegar verið er að græða upp landið, eða þú veist eitthvað svona að setja 

áburð á landið og þá kemur gras”. 

• Lífbreytileiki- Pálína: „nee bara breyta lífi eða eitthvað”. Við meiri umræður þá vissi 

hún samt meira en hún hélt t.d. að á sandi væri lítið af lífi en meira þar sem það 

væri gróður. Hildur: „Eiginlega ekki eða kannski, eitthvað svona breytist náttúran, 

kemur meiri gróður og eitthvað þannig”. 

• Loftslagsbreytingar- Pálína: „bara breyta loftinu í kringum gróðurinn og svoleiðis. 

Plöntur gera súrefni og eitthvað”. Hildur: umm, það er eitthvað um tré og plöntur.
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Spurning fjögur á spurningalistanum var þekkingarlegs eðlis og nemendur þar beðnir um að meta vitneskju sína og getu til að útskýra hugtök 

tengd vistheimt og umhverfismálum. Í flestum tilvikum telja nemendur sig hafa heyrt um fyrirbærin en að þau gætu ekki útskýrt um hvað þau 

snúast. Nokkuð var um að nemendur höfðu aldrei heyrt um fyrirbærin, t.d. höfðu 18 nemendur aldrei heyrt getið um landhnignun og til dæmis 

var einungis einn nemandi sem sagðist þekkja og geta útskýrt nokkuð vel hvað rofabarð sé, sjá Mynd 5.
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Spurning fimm var þrískipt, a, b og c. A hlutinn var lokuð spurning um það hversu 

mikilvægt þau telja að græða upp örfoka land. Þar svöruðu sex nemendur eða 21,4% 

svöruðu að þeim þyki það mjög mikilvægt, 19 nemendur eða 67,9% sögðu það mikilvægt, 

tveir nemendur eða 7,1% ekki mikilvægt og einn nemandi eða 3,6% sagði það alls ekki 

mikilvægt, sjá Mynd 6.  

B hlutinn var opin spurning þar sem nemendur voru beðnir um að útskýra nánar hvers 

vegna þeim þyki það mikilvægt eða ekki mikilvægt að græða upp land. Svör nemenda 

voru flokkuð í þrjá flokka eftir þekkingu og skilningi þeirra. Svör 13 nemenda flokkuðust í 

engin þekking eða skilningur, svör 12 nemenda fóru í lítil þekking eða skilningur og svör 

þriggja nemenda sýndu góða þekking eða skilning, sjá Error! Reference source not 

found..   

Í C hluta var spurt um hvað nemendur myndu gera til að græða upp landið, hér áttu 

nemendur að geta nýtt sér þekkingu sína úr verkefninu. Svörin voru flokkuð og voru mjög 

mismunandi. Fjórir nemendur svöruðu ekki spurningunni, 10 sögðust ekki vita hvað þeir 

myndu gera, 10 nemendur sögðust myndu gróðursetja eða planta trjám. Einn nemandi 

myndi setja meiri sand, annar segir að hann myndi setja kúk á grasið og þá sagðist einn 

dreifa fræjum og áburði. Einn nemandi svaraði „Ég persónulega mundi vilja nota 

Mynd 6. Mikilvægi þess að græða upp örfoka land að mati 
nemenda. 
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melgresi, lúpínu og vallhumal til að græða upp sand. Þegar örlítill jarðvegur væri kominn 

mundi ég planta trjám”. 

Spurning sex var tvískipt, a og b hluti. A hlutinn var lokuð spurning um hversu 

mikilvæg vistheimt sé að þeirra mati. Sjö nemendur eða 25,0% svöruðu að þeim þyki hún 

mjög mikilvæg, 13 nemendur eða 46,4% sögðu hana mikilvæga, fjórir nemendur eða 

14,3% ekki mikilvæga og fjórir nemendur eða 14,3% alls ekki mikilvæga, sjá Mynd 7.  

B hlutinn var opin spurning þar sem nemendur voru beðnir um að útskýra nánar hvers 

vegna vistheimt sé mikilvæg eða ekki mikilvæg. Fjórir nemendur kusu að svara ekki þeirri 

spurningu. Einn nemandi sagði „Því Ísland er með stærstu eyðimörk í Evrópu og ég væri 

til í að það væri ekki þannig”. Fimm svöruðu því til að þeim væri alveg sama eða vissu ekki 

af hverju. Hinir 18 nemendurnir svöruðu til dæmis að hún væri mikilvæg til að bjarga 

landinu, til að græða landið, það er gott fyrir náttúruna, það er erfitt að gera það, til að 

jörðin yrði ekki ógeðsleg eða eyðilegðist, fyrir heilbrigða jörð og svo svöruðu nokkrir á þá 

leið að hún væri mikilvæg fyrir náttúruna. 

Spurning sjö var eins uppbyggð og spurning sex. Þar var spurt um það hversu 

mikilvægur líffræðilegur fjölbreytileiki væri að þeirra mati. Í a hluta svöruðu átta 

nemendur eða 28,6% svöruðu að þeim þyki hann mjög mikilvægur, 14 nemendur eða 

50,0% sögðu hann mikilvægan, fimm nemendur eða 17,9% ekki mikilvægan og einn 

nemandi eða 3,6% alls ekki mikilvægan, sjá Mynd 8. 
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Mynd 7. Mikilvægi vistheimtar að mati nemenda. 

Mynd 8. Mikilvægi líffræðilegs fjölbreytileika að mati 
nemenda. 
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Í B hluta voru nemendur beðnir um að útskýra nánar hvers vegna hann væri 

mikilvægur eða ekki mikilvægur. Sex nemendur kusu að svara ekki spurningunni. Einn 

nemandi svaraði þar „Í fyrsta lagi auðgar hann náttúruna og í öðru lagi er hann 

mikilvægur fyrir hana”. Átta nemendur sögðust ekki vita hvers vegna hann væri 

mikilvægur eða væru alveg sama. Fjórir nemendur svöruðu á þá leið að hann væri 

mikilvægur og sex svöruðu á þá leið að hann væri mikilvægur svo það væri ekki allt eins. 

Tveir nemendur sögðu að hann væri mikilvægur til að viðhalda lífinu og einn sagði að 

annars væri heimurinn leiðinlegur. 

Spurning átta var um hvort nemendur telji sig geta breytt einhverju í baráttunni við 

aukin gróðurhúsaáhrif. Fjórir nemendur kusu að svara ekki þessari spurningu, þrír sögðu 

já og einn í viðbót svaraði „já, rækta tré”. Einn nemandi svaraði að skólar gætu það og 

annar sagði „hætta að nota bíla”. Einn nemandi svaraði „PLANTA FLEIRI TRJÁM!!!!!!!!” en 

fjórir sögðust ekki vita, einn sagði „já og nei” og 12 nemendur sögðu hreint nei. 

Spurning 10 var um það hvort nemendurnir telja að vandamálum tengd eftirfarandi 

umhverfismálum muni fækka eða fjölga á næstu 20 árum. Nemendur voru svartsýnir á 

umhverfismálin og meiri hluti nemenda taldi að umhverfisvandamálum myndi fjölga á 

næstu 20 árum, sjá Mynd 9. 

Tveir af þremur kennurum töluðu um að umræður skapist meðal nemenda um 

viðfangsefni verkefnisins. Brynja sagði nemendur í grænfánanefnd skólans ræði um 

Vistheimt með skólum á fundum sínum og sagði svo einnig: „Þau skilja betur af hverju t.d. 

við viljum ekki bara hafa lúpínu alls staðar”. Jóhanna nefndi þá að nemendur hennar hafi 

spáð í landslagsbreytingum en það sé ekki mjög djúpt. Það sýnir okkur þó að nemendur 
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hafi einhverja þekkingu og skilning á viðfangsefnunum þannig að þeir geti rætt um 

viðfangsefni verkefnisins þótt það risti ekki mjög djúpt. 

Rannveig var mjög ánægð með að sjá nemanda sem var mjög erfiður inni í skólastofunni 

og truflandi, koma út á vettvang vera þar mjög duglegann, ná öllu strax og læra helling. 

„Þetta hefur kennt mér líka það að svona verkefni geta hjálpað svona einstaklingum sem 

fúnkera ekki í skólastofunni en geta fullkomlega lært hluti ef þeir eru í öðrum aðstæðum. 

Það að sitja og hlusta á kennarann mala það er ekki málið en að fá að fara út í náttúruna 

skrifa eitthvað niður og mæla og eitthvað svona það er málið. Af því að þessir krakkar 

halda að þau séu heimsk í skólastofunni” sagði Rannveig. Hún segir jafnframt að þetta 

verkefni hafi opnað augu hennar fyrir því að þarna sé komið tæki fyrir stóran hluta 

nemenda til að blómstra og læra eitthvað alvöru og nýtt. Það geti haft jákvæð áhrif inn í 

skólastofuna ef þeim gengur vel í úti.  

Þessar niðurstöður segja okkur að verkefnið sé að skila aukinni þekkingu á 

viðfangsefnum en nemendur geti ekki tjáð öðrum þekkingu sína nema þá á mjög 

einfaldan hátt.  Skilningur á viðfangsefnunum virðist ekki hafa aukist mikið en þó eitthvað 

og nemendur viti almennt lítið um það hvað hægt sé að gera til að sporna við 

umhverfisvandamálum.   

8.2.4  Þekking og skilningur kennara og annars starfsfólks 

Í markmiðum verkefnisins kemur fram að því sé ætlað að auka þekkingu og skilning 

kennara og nærsamfélagsins á landeyðingu, loftslagsbreytingum, líffræðilegum 

fjölbreytileika og mikilvægi vistheimtar sem verkfæri til að sporna á móti 

umhverfisvandamálum.  

Kennararnir voru allir sammála um að þekking þeirra og skilningur á landeyðingu, 

lífbreytileika og loftslagsbreytingum hafi aukist. Jóhanna sagði „minn skilningur hefur 

dýpkað. Ég hef miklu meiri kunnáttu á þessu en ég hafði eftir að hafa verið að vasast í 

þessu og lesa yfir þetta námsefni sem búið er verið að búa til” og Anna svaraði 

spurningunni á þessa leið: „Jájá, það er líka fróðlegt að skoða hina reitina þú veist og sjá 

hvað kemur best út og líka bara kannski þessi vinnubrögð, ég hef ekkert prufað svona 

vísindaleg vinnubrögð. Þetta var bara mjög skemmtilegt”.  

Kennararnir sem rætt var við telja að þekking og skilningur annarra kennara og 

starfsfólks sem ekki hafi farið með nemendum út á vettvang hafi ekki bæst eftir þátttöku 

skólans í verkefninu. Það kom mér ekki á óvart þar sem ég hef starfað við báða 

grunnskólana í þessari rannsókn og heyrði afskaplega lítið rætt um verkefnið þar. 

Jóhanna nefndi að kannski hafi þekking og skilningur örlítið bæst hjá þeim sem aðeins 

hafi komið að verkefninu en alls ekki mikið. Anna segir að flest allir kennarar í hennar 

skóla viti þó hvar staðsetningin á verkefninu sé og hvernig það virki og að í vor hafi verið 
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haldinn smá fræðslufundur fyrir kennarana í hennar skóla. Í forvitni minni þá ræddi ég við 

nokkra aðila í nærsamfélagi skólanna og mér heyrðist fáir hafi heyrt um verkefnið og enn 

færri viti út á hvað það gengur. Meira að segja foreldrar þeirra barna sem hafa farið vissu 

ekki út á hvað verkefnið gengur né hvar tilraunareitirnir séu staðsettir. 

Haldin hafa verið tvö stór námskeið til að auka þekkingu og skilning kennara þar sem 

farið var yfir öll viðfangsefni verkefnisins, þ.e. gróðureyðingu, vistheimt, 

loftslagsbreytingar og lífbreytileika. Þar voru einnig unnar verklegar æfingar og alls kyns 

vinnustofur. Í Kjölfarið var svo farið út með nemendur á vettvang. Þeir kennarar sem eru 

að fara með nemendur út á vettvang hafa þó ekkert endilega fengið þessa fræðslu og 

Rannveig taldi að mögulega þyrfti að meta stöðuna á þörfinni fyrir annað námskeið 

fljótlega, sér í lagi núna eftir að námsefnið fyrir miðstig sé komið út. Það er þó munur á 

skólunum þar sem þeir eru misstórir og misjafnlega margir sem koma að verkefninu 

hverju sinni. Einn skólinn er t.d. mun stærri en hinir og þar er þörfin meiri fyrir aukna 

fræðslu. Skólarnir þyrftu mögulega að láta vita þegar þörf væri á að fá meiri fræðslu fyrir 

kennarana segir Rannveig. Hún segir að þeir kennarar sem hafi komið að verkefninu með 

þeim hafi verið áhugasamir og að það sé mjög mikilvægt upp á að verkefnið deyi ekki út. 

Skólastjórnendur og sveitarfélög hafi einnig verið áhugasöm og verið viljug til að hjálpa á 

vettvangi, fá tíma í dagsskipulagi nemenda sem og við að fá skólabíla til að ferja 

nemendur til og frá verkefnastöðum. Þá hafi skólastjórar allra skólanna tekið þátt í 

verkefninu með nemendum. 

8.2.5 Samþætting við annað skólastarf og námsgreinar 

Verkefnið hefur almennt ekki verið samþætt mikið með öðru starfi innan skólanna en það 

er þó að byrja í öðrum skólanum. Jóhanna sagði að það sé farið að samþætta verkefnið 

markvissara til dæmis stærðfræðinni og náttúrufræðinni þannig að úrvinnslan þegar 

komið er inn í skólann með niðurstöður mælinga sé á höndum fleiri aðila sagði Jóhanna. 

Til dæmis þá eru niðurstöður mælinganna unnar í Excel í stærðfræðitímum með 

stærðfræðikennurum og plöntugreiningin unnin í náttúrufræðitímum með 

náttúrufræðikennurum. Pálína sem er nemandi Jóhönnu sagði einmitt í hennar viðtali að 

þau færu út sama í hvaða tíma þau væru og að úrvinnslan úr mælingunum væri unnin 

bæði í náttúrufræði og stærðfræðitímum. Brynja segir verkefnið almennt ekki hafa verið 

fléttað saman við annað starf í hennar skóla að öðru leyti en að þetta vorið hafi 

umsjónarkennari tekið meiri þátt en hefur verið hingað til sem dreifi vinnunni aðeins. Það 

hafi komið til vegna nýja námsefnisins og að nú hafi umsjónarkennari undirbúið 

nemendur áður en farið var út en áður voru umsjónarkennarar meira eins og 

hjálparmenn. Þeir hafi komið með en svo var þeirra hlutverki lokið. Með þessu móti 

verða þeir virkari þátttakendur. Jóhanna talar um að verkefnið geti ekki verið á höndum 
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fárra aðila eins og hefur verið og það sama kom upp í viðtalinu við Brynjar. Hann bætti 

við að allir sem færu með krökkunum út á vettvang þyrftu að vera búnir að setja sig inn í 

efnið og undirbúa sig vel. Anna benti á að þrátt fyrir samþættingarleysið þá samþættist 

það þó að einhverju leyti óbeint inn í annað nám og skólastarf vegna almennrar vitneskju 

sem nemendur fengju vegna þátttöku sinnar. 

Almennt hafi kennararnir þó ekki orðið varir við áhrif á skólastarfið að öðru leyti, 

nema að Jóhanna nefnir að þau hafi fengið alls konar tækifæri vegna verkefnisins. Til 

dæmis að hitta Jane Goodall á ráðstefnu sem haldin var af Landvernd og Landgræðslu 

ríkisins og kynna þar verkefnið. Nemendur hafi því mögulega orðið meðvitaðri um 

verkefnið en það hafi ekki haft bein áhrif á skólastarfið þannig séð. Brynjar segir svipaða 

sögu en nemendur skólans hans fóru einnig á ráðstefnurnar og síðan hafi hann og 

nemendur verið að kynna verkefnið fyrir innlendum- og útlendum gestum skólans ásamt 

því að fara með þá að tilraunareitunum, sýna þá og útskýra hvað sé þar á seiði.  

Í tengslum við að nemendur Jóhönnu hafi spáð í landslagsbreytingum þá finnst henni 

að það mætti bæta því meira inn í verkefnið hjá eldri nemendum ásamt því að tengja 

betur við náttúrufræðina eða líffræðikennsluna. „Þetta er ekki komið alla leið, er í þróun” 

sagði Jóhanna jafnframt um verkefnið. 

Verkefnið virðist ekki fléttast mikið inn í almennt skólastarf né samþætta margar 

kennslugreinar saman enn sem komið er. Þó sé hafin tilraun í báðum skólunum til að 

bæta úr því og samþætta fleiri þætti skólastarfsins saman við það. Verkefnið sé enn í 

stöðugri þróun og því enn góður möguleiki á að það verði sterkara í að stuðla að 

samþættingu námsgreina.  

8.2.6 Helstu kostir verkefnisins 

Tveir af þremur kennurum nefndu helstu kosti verkefnisins vera þá að nemendum finnist 

þeir vera að vinna eins og alvöru vísindamenn og þannig vera að gera hluti sem skipta 

raunverulega miklu máli fyrir sig og framtíðina. Nemendur fái að æfa sig í vísindalegum 

vinnubrögðum og hjálpa til í baráttunni við landeyðingu. Kennararnir og Rannveig nefndu 

að kostur við verkefnið sé að nemendum finnist það vera skemmtilegt og fróðlegt. Þegar 

rætt var við Önnu um kostina þá sagði hún auk þess að að hægt væri að samþætta 

náttúrufræði, almenna vitneskju og stærðfræði í því. Í viðtali við Jóhönnu þá sagði hún að 

sér finndist einn kostur verkefnisins vera að það eigi að auka skilning á landeyðingunni 

sem sé og hafi alltaf verið mikil á þeirra svæði.  

Tveir nemendanna sögðu að sér finndist best við verkefnið að fá að vera úti. Pálínu 

fannst einnig best að fá að sjá hver útkoman verði úr því sem þau hafi gert auk þess að fá 

að vera úti. Þór gat ekki sagt hvað sér þætti best við verkefnið. 
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Allir viðmælendurnir voru því sammála um að helstu kostir verkefnisins væru að það 

væri skemmtilegt. Aðrir kostir séu til dæmis að nemendur fái þá tilfinningu að þeir séu að 

vinna að verkefni sem skipti máli, fái að breyta um umhverfi og fara út en einnig að 

verkefnið hentar fjöbreyttum hópi nemenda. 

8.2.7 Helstu gallar og áskoranir verkefnisins 

Við öll verkefni eru einhverjir gallar og áskoranir en kennararnir og Rannveig nefndu öll 

að veðrið væri einn óviðráðanlegur partur af þessu verkefni og töluverð áskorun. Brynja 

segir að það þurfi að velja dagana vel til að fara út, sérstaklega því að það sé alltaf rok og 

ekkert skjól á svæði þeirra. Rannveig sagði sama, að huga þurfi að veðri þegar farið sé út 

með nemendum svo það sé gaman úti. Anna nefndi að það fari eftir veðri hversu lengi 

væri hægt að vera úti með nemendum og að í góðu veðri væru þeir til í að fá að leika sér 

lengur úti á vettvangi eftir vinnuna en þar hafi tímaskortur áhrif. Hún sagði einnig að 

nemendum hennar hafi verið orðið frekar kalt í vor og voru ekki nægilega vel klæddir 

þrátt fyrir að sendur hafi verið póstur á foreldra til að minna á viðeigandi klæðnað fyrir 

ferðina.  

Kennararnir og Rannveig nefndu öll að tímaskortur úti á vettvangi væri helsti galli 

verkefnisins. Það væri yfirleitt mjög knappur tími til umráða til að setja niður reitina og ná 

þar einnig umræðum. Einnig væri  erfitt að koma verkefninu að í skipulag skóladagsins 

vegna anna kennara og nemenda við önnur verkefni. Anna sagði einmitt að sér finndist 

þau þurfa að vinna mjög hratt til að hafa allt af og að það væri svolítið stress þegar allir 

vildu gera í einu og að þá hefði vantað tíma fyrir umræður. Einn kennarinn nefndi þar að 

auki að stressið við að þurfa að ná í hádegismat á réttum tíma eða að ná að mæta í t.d. 

stærðfræðitíma trufli vinnu við verkefnið.  

Rannveig segir að ein áskorun verkefnisins sé að það verði að vera skemmtilegt og 

áhugavert þannig að nemendur læri af því. Miðað við það sem nemendur og kennarar 

segja þá er það að takast nokkuð vel enda virðist viðmælendum almennt þykja 

skemmtilegt að taka þátt í því. 

Tveir af þremur kennara sögðu að undirbúningur Landverndar hefði mátt vera betri, 

annar talaði um að það hefði tekið dálítinn tíma úti á vettvangi að vigta áburðinn sem 

hafi ekki verið gott enda hafi veðrið verið leiðinlegt og krökkunum kalt. Hinn talaði um að 

tölurnar úr mælingunum færu heim með Rannveigu þar sem hún ynni úr þeim eins og 

þau en að þær kæmu of seint til baka til þeirra. Þau yrðu því að bíða eftir að það væri 

hægt að hefja úrvinnslu á mælingunum. Hún segir að sér finnist það ekki vera nægilega 

gott því úrvinnslan þurfi helst að fara fram eins fljótt og hægt er upp á að nemendur séu 

enn með allt ferskt í minninu. Í viðtalinum við Rannveigu sagði hún að það hafi gengið 
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mjög vel með fyrstu bekkina en svo hafi róðurinn farið að verða þyngri með fleiri bekki og 

kennara í verkefninu. Hún nái ekki að komast yfir allt og að hálfgerðir vaxtaverkir séu 

komnir í verkefnið eftir því sem bekkjum fjölgar sem passar við það sem kennararnir tveir 

ræddu um í sínum viðtölum.  

Í viðtölunum kom upp að tveim af þremur kennurum finndist vanta markvissara 

skipulag og stefnu í kringum verkefnið. Annar kennaranna sagði hreint út: „það vantar 

almennilega stefnu í kringum verkefnið, hvar verkefnið eigi að vera og hvernig eigi að 

koma að því. Hinn kennarinn sagði aðeins mýkri að verkefnið mætti að sumu leiti vera 

betur skipulagt og markvissara. Brynja nefndi að sér finndist að það þyrfti að vinna fleiri 

verkefni í kjölfar úrvinnslunnar. Úrvinnslan hafi heldur ekki verið nægilega markviss og 

vísindaleg heldur meira bara sjónræn. Hún nefndi jafnframt að það þyrfti að vera meiri 

undirbúningur t.d. væri tilvalið að nýta bókina nú þegar hún er komin út og að hún þyrfti 

þá að vera notuð á öllum stigum verkefnisins en þó sérstaklega í undirbúningnum. 

Þegar rætt var um svæðin sem skólarnir hafi til umráða fyrir tilraunareitina þá sagði 

Brynja að svæðið sem þau hefðu til umráða væri ekki nógu gott. Undir lausa sandinum 

væri mjög hörð sandhella sem þyrfti helst hamar og meitil til að hægt væri að gróðursetja 

plöntur og að það væri ekki mjög mikill árangur af meðferðum þeirra sagði hún. Brynja 

sagði jafnframt að þau fari því bara einu sinni út að athuga árangur og mæla 

gróðurþekjuna í reitunum sínum, það væri ekki nein breyting á reitunum hvort sem væri 

nema þá eftir fyrsta sumarið. Jóhanna sagði að svæðið hjá þeim tæki mis miklum 

framförum en það færi eftir meðferðum, þau fari þó á hverju hausti til að mæla 

gróðurþekju og meta árangurinn af meðferðunum eins og lagt er upp með í verkefninu. 

Þau hafi ekki sett niður plöntur í reitina en stefna á það fljótlega sagði Jóhanna.  

Nemendur ræddu einnig galla og áskoranir verkefnisins og voru þar sammála 

kennurum að veðrið væri áskorun. Þór vissi ekki hvað honum þætti vera helsti kostur 

verkefnisins þegar hann var spurður að því áður en hann sagði veðrið vera það versta við 

verkefnið. Pálína tók ekki alveg jafn djúpt í árinni og sagði bara rigningu vera það versta. 

Hildur kvartaði hins vegar ekki undan veðrinu heldur sagði það versta vera að þurfa að 

fara í bíl á tilraunasvæðið. 

Niðurstöður benda til að helstu gallar og áskoranir verkefnisins sé almennur 

tímaskortur, veður, skipulag og svæðin sem skólarnir hafi til umráða. Veður er alltaf 

áskorun í verkefnum sem krefjist útiveru en að öðru leyti þá eru þetta allt viðráðanlegir 

hlutir og ætti að vera hægt að minnka neikvæð áhrif þeirra á verkefnið og í raun sé 

skipulagshlutinn í framför með tilkomu námsefnis í byrjun ársins. 
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8.3 Námsefnið 

Þegar talið barst að námsefninu sem Rannveig bjó til og Landvernd gaf út í byrjun árs þá 

sögðust kennararnir allir þekkja það og að það hafi verið notað í vor. Hún sagði 

námsefnið hafa verið fjármagnað með styrk frá þróunarsjóði námsgagna og sé 

aðgengilegt fyrir alla á rafrænu formi. Aðrir sem ekki taka þátt í verkefninu geta því einnig 

nýtt sér kennsluefnið við kennslu eða til að fá hugmyndir að verkefnum. Rannveig sagðist 

hafa fengið kennara þátttökuskólanna til að lesa námsefnið yfir og auk þess einn óháðan 

kennara. Hún segir að lagt hafi verið upp með að hafa teikningar í bókinni skemmtilegar 

og aðgengilegar sem hægt væri að nýta annars staðar einnig og textann með 

hugtökunum ekki of mikinn. Hugtökin séu feitletruð til að vekja athygli á þeim en að 

textinn sé aðallega hugsaður sem upprifjun á því efni sem þau hafi lært áður með öðru 

námsefni/leiðum. Þekkingin sem nemendur eigi að fá úr námsefninu sé hugsuð þannig að 

hún eigi að síast inn með árunum sem nemendurnir taki þátt í verkefninu. Rannveig 

segist hafa raðað námsefninu þannig upp að hægt sé að byrja á fyrstu blaðsíðu og vinna 

áfram eftir réttri röð. Aukaverkefni bókarinnar henti einnig unglingastigi en hún segir að 

það þyrfti einnig að huga að námsefni fyrir unglingastigið. Hún gerir ráð fyrir að taka 

stöðuna á kennurum með námsefnið aftur eftir tvö ár varðandi það hvernig gangi að 

kenna námsefnið og hvað mætti betur fara og þá væri kannski hægt að fara í aðra útgáfu. 

Þrátt fyrir að kennararnir hafi aðeins notað námsefnið í vor þá sagði Anna að það hafi 

ekki gefist nægur tími í undirbúning hjá henni til að skoða það nægilega vel og nýta við 

kennsluna eins og til stóð. Jóhanna talar um að þau muni nota það að minnsta kosti á 

meðan þau taka þátt í verkefninu en þau hafi ekki nýtt það í annað en að setja upp reitina 

og mæla gróðurinn. Það séu aukaverkefni í bókinni en þar sem það þarf að fara á skólabíl 

að tilraunareitunum hafi þau ekki verið nýtt. Þau nota grindina fyrir miðstigið áður en þau 

fara út að mæla reitina. Anna segist ætla að nota það í haust þegar farið verður út að 

mæla reitina og Brynja sagði sama í sínu viðtali og jafnframt að hún vonist til að það verði 

meira úr úrvinnslunni í verkefninu og að vinnubrögðin verði vísindalegri þegar farið 

verður eftir námsefninu.  

Rannveig segir að góð viðbót við námsefnið séu leikir og hlutverkaleikir og þá 

sérstaklega fyrir unglingastigið. Hlutverkaleikir hafi verið að svínvirka á norðurlöndunum. 

Hún vísar þá á námsefnið „Að undirbúa jarðveginn” sem Guðrún Schmidt (2015) bjó til í 

tengslum við meistaraverkefni sitt við háskólann í Rostock, Þýskalandi. En það er verkefni 

sem samanstendur af hlutverkaleik og úrvinnslu unna með fullyrðingaaðferð (Guðrún 

Schmidt, 2015). 

Námsefnið er þannig ný viðbót við verkefnið og lítil reynsla komin á það en greinilegt 

að kennararnir eru jákvæðir gagnvart því og búast við að það muni efla verkefnið frekar. 
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8.4 Mögulegar breytingar við framkvæmd og kennslu verkefnisins 

Þegar kennarar og Rannveig voru spurð um hverju þau vildu breyta eða bæta við 

framkvæmd og kennslu verkefnisins þá sagði Rannveig að hún myndi vilja geta sleppt 

betur takinu á skólunum. Það er, að þeir myndu sjálfir ákveða hvenær þeir færu út á 

vettvang og hún þyrfti ekki endilega að fara með þeim við að setja niður tilraunareitina 

og að mæla árangur reitanna. Það hafi tekist í tveimur af þremur skólum en einn sé það 

stór að það hafi verið erfiðara. Skólarnir geti þá til dæmis haft frjálsari hendur við að fara 

út á vettvang ef veðurspáin er góð þótt hún komist ekki. Kennararnir myndu þá hafa  

þekkinguna og geti bjargað sér sjálfir. 

Anna sagði að fari hún aftur út með fimmta bekk þá ætli hún að vera búin að 

undirbúa nemendur betur og jafnvel vera búin að búa til tilraunareiti með þeim á 

skólalóðinni áður en haldið sé út til að það gangi betur úti á vettvangi. „Þau eru svolítið 

svona ráðvillt þegar þau koma út af því að allir vilja náttúrulega byrja og svo var rok og 

kalt og svona” sagði hún. Rannveig kom inn á að ef nemendur eru vel undirbúnir áður en 

farið sé út á vettvang þá taki ekki nema um hálftíma að setja niður reitina og þá sé einnig 

tími í umræður en séu nemendur og kennarar ekki undirbúnir þá geti verkefnið tekið upp 

undir tvo tíma og þá sé ekkert hægt að taka umræður heldur sé einungis verið að standa í 

að slökkva elda og klára. Sama sé með mælingarnar á reitunum, þá sé einungis verið að 

hugsa um að ná inn tölum og engin umræða verði. Rannveig vonar að námsefnið sem 

búið er að leggja mikla áherslu á að vinna, komi þarna sterkt inn og vonar að kennarar 

nýti sér það þótt hún skilji alveg að mikið sé að gera hjá kennurum og að erfitt gæti verið 

finna tíma í að kynna sér efnið til hlítar. 

Brynja myndi vilja fá meiri tíma á vettvangi og inni í skólanum til að sinna verkefninu 

og sama segja Jóhanna og Anna. Jóhanna væri einnig til í að verkefnið yrði sett betur og 

skýrar upp þannig að það sé skýrt hver, hvernig og hvenær eigi að vinna í verkefninu. 

Rannveig myndi vilja sjá nemendur með vinnubækur fyrir vistheimtarverkefnið sem 

þau myndu byrja að vinna með í fimmta bekk og svo áfram upp allan skólann. Hún sagði 

að nemendur sem hafi verið lengi í verkefninu mættu nýta betur þá auka reiti sem settir 

eru út og setja til dæmis í þá víðistikla til að fá smá uppbrot í verkefnið. Einnig stefnir hún 

á að fara í alla skólana í haust og leggja áherslu á að þeir skrái verkefnið í gagnagrunn hjá 

Jane Goodall verndara þess, svo það fái alþjóðlega athygli. Einnig nefndi hún þá hugmynd 

að nemendur sem taka þátt í verkefninu fái einhvern stimpil eða viðurkenningu eftir 

útskrift úr 10. bekk. 

Rannveig vonast eftir að sem flestir þátttökuskólar Vistheimtar með skólum taki 

einnig þátt í Hekluskógaverkefninu. 
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„Verkefni sem þetta þarf að þróa, það hófst árið 2013 en er ekki fullmótað. Það er því 

enn í þróun og það þarf reglulega að eiga samtal með kennurum og skólunum til að vita 

hvernig það hafi gengið og hvert þeir vilji stefna“ sagði Rannveig. 

Að lokum var spurt hvort það væri eitthvað sem þau vildu koma á framfæri varðandi 

verkefnið eða vildu spyrja að þá sagði Jóhanna „Neee, vildi bara að það væri hægt að 

gera þetta aðeins betur” og í viðtalinu við Brynju kom „Það verður að halda verkefninu 

áfram og þróa það áfram”. Pálína sagði: „bara hugsum betur um jörðina og eitthvað”. 

Nemendur voru einnig spurðir hvort það væri eitthvað sem þau myndu vilja breyta við 

verkefnið en þau svöruðu öll neitandi en Pálína bætti um betur og svaraði „held að það 

sé bara gott eins og það er”.
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 Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður matsins á framvindu þróunarverkefnisins 

Vistheimt með skólum með tilliti til rannsóknaspurninganna sem settar voru fram í 

inngangi ritgerðarinnar. Þá verða niðurstöðurnar settar í samhengi við fræðin sem liggja 

að baki og jafnframt gerðar tillögur að úrbótum þar sem þurfa þykir. 

Rannsóknarspurningarnar sem þessari rannsókn er ætlaðar að leita svara við eru:  

• Hvernig tókst að ná markmiðum verkefnisins Vistheimt með skólum í þeim tveim 

grunnskólum sem tóku þátt í rannsókninnni?  

• Hver er þekking og skilningur nemenda sem tóku þátt í Vistheimt með skólum á 

þeim atriðum sem stuðla að landeyðingu, vistheimt, líffræðilegri fjölbreytni og 

loftslagsbreytingum og hver eru viðhorf þeirra gagnvart verndun umhverfisins, 

vistheimt, landgræðslu og loftslagsmálum.  

• Hver eru viðhorf kennara sem hafa tekið þátt í Vistheimt með skólum gagnvart 

verkefninu og hugsanlegum árangri þess? 

Vistheimt með skólum er eins og áður kom fram þróunarverkefni. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar nýtast við mat á framvindu þess en þróunarverkefni eru eins og 

nafnið gefur til kynna í stöðugri þróun á meðan þeim er ætlað að koma með nýjar og 

betri leiðir í framkvæmd á ákveðnum viðfangsefnum eða til að skapa betri starfsskilyrði 

og það ber að hafa í huga við lestur á umræðum um niðurstöður rannsóknarinnar ásamt 

því að þær séu einungis ætlaðar til þess að hægt sé að bæta verkefnið.  

9.1 Árangur verkefnisins 

9.1.1 Þekking nemenda 

Í viðtali við verkefnastjóra Landverndar kom fram að höfuðmarkmiðið með verkefninu sé 

að berjast gegn loftslagsbreytingum. Með því að setja niður tilraunareiti á gróðursnautt 

land og gróðursetja plöntur í landi Þjófafoss þá eru nemendur og kennarar að taka þátt í 

þeirri baráttu. Það er hins vegar svo að þegar við spáum í hvernig verkefninu er ætlað að 

mæta opinberum markmiðum sínum um að auka þekkingu og skilning nemenda, kennara 

og nærsamfélags skólanna á landeyðingu, loftslagsbreytingum og líffræðilegum 

fjölbreytileika þá virðist sem svo að það eigi frekar langt í land. Þegar rætt var við kennara 

og Rannveigu um það hvort skilningur nemenda á þessum viðfangsefnum hafi aukist þá 

voru þau öll sammála um að þekking og skilningur þeirra hafi aukist en að þau gætu ekki 

endilega svarað ef spurð, að þau viti meira en þau geti sagt til um.  
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Þegar ég ræddi við nemendur þá var sama uppi á teningnum. Tveir af þremur virtust 

vita ýmislegt en áttu erfitt með að koma þekkingu sinni í orð. Hins vegar gátu þau sagt 

ýmislegt með aðstoð við að komast af stað. Þegar niðurstöður spurningalistans eru 

skoðaðar þá sést einmitt svart á hvítu að flestir nemendur hafi heyrt viðfangsefnin nefnd 

en að þau geti ekki útskýrt þau frekar. Eflaust gæti hluti þeirra verið viðræðuhæfur að 

einhverju leyti en ljóst er að þrátt fyrir aukna þekkingu þá sé skilningurinn ekki djúpur. Ef 

þekking er einungis yfirborðakennd þá eru litlar líkur til að viðkomandi finni hjá sér þörf 

til að beita sér í framtíðinni í umhverfismálum. Til að ná betri árangri í þeim efnum þá tel 

ég að það þurfi að taka kennslu um hringrás vatns, orku og efna, fræðslu umhverfismál 

enn fastari tökum og þá með enn meiri áherslu á verklegar og myndrænar aðferðir. 

Ef markmið verkefnisins eru skoðuð þá ætti það að hafa alla burði til að vera mjög 

gott verkefni m.t.t. menntunar í sjálfbærni og í að efla getu nemenda til aðgerða. Í ljósi 

niðurstaðna rannsóknarinnar tel ég að það þurfi að leggja mun meiri áherslu á umræður 

fyrir, á meðan og eftir verklega hluta verkefnisins. Þegar unnið er með flókin mál eins og 

vistheimt, landvernd, loftslagsbreytingar og fleira í þeim dúr þá er oft notað tungumál 

sem er nemendum framandi. En með samræðum nemenda, kennara og fræðimanna þá 

er hugsun nemenda örvuð og nemendur læra með því að tengja nýja tungumálið við 

þeirra reynsluheim og þeirra tungumál sem fyrir er (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001; 

Millar, 2004; Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Ég tel að verkefnið geri nemendum kleift að vinna innan síns þroskasvæðis en einnig 

að verklega námið, samstarfið þar og samræðurnar ýti þeim áfram á „þroskasvæðið” en 

þar telur Vygotsky að nemandi þroskist og læri sem mest eins og fram hefur komið 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Ég tel einnig að nemendur þurfi að fá að hafa meira um 

verkefnið að segja til að það verði mjög gott, þ.e. hvað sé gert og hvernig. Þeir muni 

þannig reyna enn frekar á skilning sinn og þekkingu og tileinki sér aukið lýðræði í náminu. 

Nemendum finnist þeir þá mögulega eiga meiri hlutdeild í verkefninu og eins í námi sínu. 

Það ætti ekki að vera mikið mál að bæta við aðeins meiri hópavinnu öðru hvoru til að fá 

fram hugmyndir hjá nemendum um hvað betur mætti fara, hverju þeir myndu vilja breyta 

og/eða gera í verkefninu. Þá fái þeir jafnvel aukið sjálfstraust til að sinna aðgerðum á 

vettvangi ef þeim finnst þeir hafa átt meiri þátt í skipulagningu verkefnisins.  

Við úrvinnslu viðtalsgagnanna sá ég að að nemendur líta á umhverfi sitt og náttúruna 

öðrum augum eftir þátttöku í verkefninu og að meirihluta þeirra hafi fundist þau hafi 

verið að gera eitthvað merkingarbært. Það er því til mikils að vinna með því að hafa 

verkefnið lýðræðislegra og það eitt gæti haft mjög mikil áhrif á framvindu þekkingar og 

skilnings nemenda því áhuginn á viðfangsefnunum virðist einnig vera til staðar 

samkvæmt viðmælendum. Líkt og Dewey (1859-1952) segir að með því að viðhafa 
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lýðræði í kennslu þá myndi gagnvirkt nám eiga sér stað milli nemenda og kennara ásamt 

því að samtalsformið myndi styðja við slíkt nám. Af fenginni reynslu eftir nokkur ár 

starfandi með börnum þá veit ég að þau hafa mikið fram að færa ef bara maður hlustar. Í  

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er sagt að lýðræði eigi að lita allt skólastarfið og að 

nemendur eigi að hafa meira um nám sitt að segja. Þá eflast nemendur einnig í auknum 

mæli í getu sinni til aðgerða því þeir viti hvað eigi að gera, hvernig og af hverju. Ef 

verkefnið á að þjálfa nemendur í getu til aðgerða þá þarf það að koma inn á lýðræðisleg 

vinnubrögð ásamt því að vekja áhuga á og vilja til að taka þátt í samfélaginu. Þannig geti 

nemendur tekið þátt í samfélagslegum ákvörðunum svo sem ákvörðunum um auðlindir 

náttúrunnar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007; Soren Breiting og Finn Mogensen, 1999; 

Jensen og Schnack, 1997).  

Niðurstöður viðtalanna sýna að nemendurnir vita hvað þeir eigi að gera á vettvangi og 

hvað kemur út úr aðgerðum þeirra með tilliti til gróðurbreytingar en gætu að öllum 

líkindum ekki yfirfært þekkingu og skilning sinn á aðrar aðgerðir eða staði. En þegar 

verkefni sem byggja á aðferðum getu til aðgerða eru að skila góðum árangri þá er eins og 

Jensen og Schnack (1997) segja að nemendur eigi að geta gert allar aðgerðir vísvitandi og 

geta rökstutt ástæður fyrir vali aðferða sinna að settu marki. 

Það kom mér á óvart hversu mörgum nemendum finnist uppgræðsla, vistheimt og 

líffjölbreytileiki ekki mikilvægur og hversu margi telji sig ekki geta gert neitt í baráttunni 

við aukin gróðurhúsaáhrif. Þau telja samt að áhrifum flestra umhverfisvandamála muni 

fjölga. Ef til vill gera þau sér ekki grein fyrir því að með þátttöku í Vistheimt með skólum 

séu þau að leggja sitt af mörkum til að sporna við auknum áhrifum umhverfisvanda. 

Nemendurnir í viðtölunum sýna hinsvegar aukinn áhuga á að flokka sorp sitt sem tilraun 

til að bæta umhverfi sitt. Þetta sýnir að hér megi gera betur ef við miðum við það sem 

Jensen og Schnack (1997) og Breiting og Mogensen (1999) segja að þá hefur verkefnið 

mögulega einungis breytt hegðun nemenda þannig að þeir viti að það sé nauðsynlegt að 

græða upp land. Nemendur hafi þá ekki þann skilning sem þarf til að hafa viljann og 

getuna til að taka þátt í samfélagslegum ákvörðunum er varða auðlindir þar sem þeir geti 

ekki greint þann stóra vanda sem þessi umhverfisvandamál skapa lífi mannsins á jörðinni. 

Tilgangur þess að efla getu nemenda til aðgerða er að nemendur eigi að gera sér sjálfir 

grein fyrir vandamálinu og reyna að leita sjálfir eða samfélagslega, leiða og lausna til að 

bæta það (Breiting og Mogensen, 1999). Einnig er möguleiki á að sum þessara 

umhverfisvandamála séu nemendum of framandi og fjarlæg þar sem þau eigi almennt 

ekki við á Íslandi eins og staðan er í dag. Mögulega eru þau ekki orðin nægilega þjálfuð í 

getu til aðgerða og koma ekki auga á vandamálin enda ekki háð nýtingu auðlindanna sem 

þar koma við sögu (Breiting og Mogensen, 1999; Jensen og Schnack, 1997). Þau atriði 
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sem helst vekja áhuga nemenda eru hvernig hægt er að vernda plöntur og dýr í 

útrýmingahættu og dýr í nágrenni þeirra, en það eru einmitt viðfangsefni sem kannski 

frekar höfða til þeirra og snerta þau persónulega þar sem þau eru tengd nærumhverfi 

og/eða gætu haft áhrif á lífsgæði þeirra (Breiting og Mogensen, 1999; Jensen og Schnack, 

1997). Ég tel að það væri hægt að tengja meira áhrif umhverfisvandamála við þeirra 

nærumhverfi og einnig áhrif þeirra á nærsamfélagið. Mögulega væri hægt með aukinni 

tengingu að koma á ójafnvægi á milli innri og ytri veruleika nemenda þannig að þekking 

þeirra aukist, skv. hugmyndum Piaget sem fjallað var um í kafla 3.2. Hægt væri ef til vill 

þar að nýta sér niðurstöður úr spurningu níu til að nota þau viðfangsefni sem nemendur 

hafa áhuga á að læra um til að flétta önnur minna hellandi saman við. Það væri til dæmis 

hægt að hefja umfjöllun á dýrum í nágrenni nemenda og tengja þá umfjöllun til dæmis 

við þær plöntur sem dýrin éta ef það eru beitardýr sem um ræðir. Í framhaldinu væri 

hægt að fara yfir í plöntur sem eru í útrýmingarhættu sem tengjast dýrunum og hvernig 

það hafi áhrif á þau. Þessar plöntur eru þá án efa einnig beittar eða nýttar á annan hátt af 

öðrum dýrum og þannig fara yfir í þau dýr sem eru í útrýmingarhættu. Einnig höfðu 

nemendur til dæmis lítinn áhuga á hreinu drykkjarvatni og hvernig hægt sé að tryggja það 

en hægt væri að tengja það inn á áhrif á dýr sem eru í umhverfi nemenda. Sem sagt nýta 

áhuga þeirra og flétta hann inn í umræður um, að þeirra mati, minna áhugaverð 

viðfangsefni. 

Áður en ég hóf gagnasöfnun fyrir rannsóknina þá leiddi ég hugann að því að þrátt fyrir 

að þekking á plöntutegundum væri ekki eitt markmiða verkefnisins að þá hlyti hún að 

aukast samhliða greiningu á gróðurþekju. Því var mjög skemmtilegt þegar Pálína sagði að 

núna þekkti hún mun fleiri plöntur. Einnig voru kennarar sammála um að nemendur 

fengju aukinn skilning á vinnulagi vísindalegrar aðferðar þrátt fyrir að það hafi ekki heldur 

eitt af markmiðum verkefnisins. Þetta bendir til þess að svona verkefni geti haft önnur 

áhrif en þau sem stefnt var að. Eins og Sahrakhiz, Harring og Witte (2017) bentu á að 

mikilvægt sé að grípa tækifærin sem gefast þegar nemendur hafi áhuga á að bæta við 

þekkingu og reynslu. Verkleg verkefni og útikennsla af þessu tagi með stuðningi samtaka 

eins og Landverndar skapa því mjög dýrmæt tækifæri til að auka skilning nemenda á t.d. 

plöntum og vinnulagi vísindalegrar aðferðar sem hefðbundið skólastarf gerir ekki 

nægilega vel.  

Verkefnið virðist henta breiðum hópi nemenda vegna þeirra fjölbreyttu 

kennsluaðferða og námsumhverfis sem það byggir á. Eins og Rannveig benti á  þá hafi 

nemendur sem oft eigi erfitt inni í kennslustofu fengið að njóta sín í verklega hluta 

verkefnisins úti á vettvangi. Það samræmist niðurstöðum rannsókna á útikennslu og 

útinámi um að aðferðir útináms henti fjölbreyttum hópi nemenda og tel ég að þar sé 
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verkefnið að gera mjög góða hluti (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Þannig 

sé hægt að mæta þeim kröfum um að viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir til að mæta 

breytileika nemendahópsins eins og kveðið er á um í Aðalnámskrá grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Af því sögðu þá er það sorgleg staðreynd hversu lítið 

vægi bæði útikennsla og verkleg kennsla fá almennt í kennsluaðferðum innan skólanna 

eins og fram kom í rannsókn Brynju Stefánsdóttur og Meyvants Þórólfssonar (2016). 

9.1.2 Starfsmenn og nærsamfélagið 

Kennararnir voru allir sammála um að þekking þeirra og skilningur á gróðureyðingu, 

vistheimt, loftslagsbreytingar og lífbreytileika hafi aukist sem er vel. Hins vegar þá virðist 

sem verkefnið hafi ekki náð að hafa áhrif á aðra sem starfa við skólana né 

nærsamfélagsins að þeim undanskildum sem hafa farið með út á vettvang eða sinnt 

úrvinnslu mælinga með nemendum. Eins og Rannveig sagði í viðtalinu þá eru allir sem 

koma að verkefninu, hvort sem það eru kennarar, skólastjórnendur eða sveitarfélög,  

áhugasamir og velviljaðir í garð verkefnisins. Hún sagði einnig að mögulega sé of langt 

síðan námskeið var haldið fyrir kennara og starfsfólk þannig að það er komið að því að 

meta þörfina fyrir nýju námskeiði. Ég er þar hjartanlega sammála eftir veru mína í þessum 

skólum þar sem miklar mannabreytingar hafi orðið síðan 2013 og margir þátttakendanna 

hafa því ekki fengið neitt námskeið um verkefnið, en eins og Guðrún Kristinsdóttir (1998) 

segir að þá geti nýir þátttakendur haft áhrif á framgang þróunarverkefna. Það sem ég 

leiði hugann að er þó það hvort það þurfi ekki að halda stærri fræðslufundi fyrir kennara 

og annað starfsfólk skólanna og jafnvel hafa þá opna þannig að fleiri aðilar geti komið og 

fengið fræðslu um viðfangsefni verkefnisins. 

Einn kennarana talaði um að það væri kostur að verkefnið fjalli um landeyðingu þar 

sem hún eigi sér stað allt í kring. Það þykir mér mjög góður punktur og gæti virkað mjög 

lærdómshvetjandi á nemendur þar sem það kemur beint við nærumhverfi þeirra og er 

mjög sýnilegt og jafnframt áþreifanlegt vandamál. Þar er að mínu mati tilvalið vegna 

staðsetningar og mjög augsýnilegra umhverfisvandamála að höfða til væntumþykju fyrir 

náttúrunni: Eins og Sobel og Burroughs halda fram þá verður væntumþykja á náttúrunni 

að koma áður en börn auka þekkingu sína á henni og fái viljann til að vernda hana (Sobel, 

1996). Þetta sýnir okkur að ef verkefni eru tengd nærumhverfi nemenda þá er auðveldara 

að fara oftar út og auka væntumþykju nemenda til náttúrunnar heldur en ef það þarf að 

ferðast um langar vegalengdir til að fara út í náttúruna. Það samræmist einnig kenningum 

þeirra Kozak og Elliot (2011) sem sögðu í tengslum við menntun til sjálfbærrar þróunar, 

að til að efla þátttöku nemenda í náminu þurfi námið að vera tengt þeim 

umhverfisvandamálum sem séu í þeirra umhverfi og tengd samfélagi þeirra.  
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Ef ég hugsa út frá minni reynslu af vinnu í grunnskólum að þá tel ég að svona verkefni 

gleymist í daglegu amstri ef það er fátt sem minnir á þau. Til dæmis væri hægt að gera 

það sýnilegra með því að senda fræðslurit með örstuttum orðsendingum eða fræðandi 

greinar sem snúa að viðfangsefninu til starfsmanna í tölvupósti eða jafnvel inn á 

kaffistofurnar þar sem hægt væri að glöggva sig á nýju efni.  

9.1.3 Skipulag og framgangur verkefnisins 

Námsefnið „Vistheimt á gróðursnauðu landi” er eins og áður kom fram ein afurð 

verkefnisins. Landvernd er með námsefnið opið fyrir alla sem ég tel að sé frábært til að 

aðrir geti fengið hugmyndir og nýtt sér við kennslu. Rannveig sagði að lagt hafi verið upp 

með að hafa myndirnar í námsefninu vel gerðar og eftirminnilegar og finnst mér það hafa 

tekist vel. Sömuleiðis finnst mér uppsetning verkefna og útlistingar á því hvernig 

framkvæma eigi allt tengt tilraunareitunum og hvernig eigi að vinna að mælingum og 

úrvinnslunni á þeim og umræðupunktar um hana mjög ítarlegar og góðar. Textinn um 

hringrásirnar er stuttur og en þar er bent á námsefni sem hægt er að fræðast meira um 

þær án þess að þurfa að leita lengi. Það verður spennandi að sjá hvort það hafi einhver 

áhrif á þekkingu og skilning nemenda þegar reynsla verður komin á námsefnið. 

Í viðtölunum við kennara og Rannveigu kom í ljós að verkefnið hefur ekki verið tekið 

eins föstum tökum og vonast var eftir, bæði af hálfu Landverndar og skólanna. 

Tímaskortur hrjái báða aðila og skipulag vanti. Eins og Guðrún Kristinsdóttir (1998) segir 

um þróunarverkefni þá þurfa þau að fá tíma til að sanna sig og einnig tíma fyrir þá sem 

vinna að verkefnunum til að sinna þeim en eins og kom fram að ofan þá hefur ekki verið 

eins mikill tími í að sinna verkefninu og þyrfti. Spurning hvort það þyrfti að skoða hvort 

hægt væri að bæta við starfsmanni til að sinna því betur en verkefnið er rekið með 

styrkjum og því mögulega ekki hlaupið að því að fjármagna slíkt. Ég tel að með tilkomu 

námsefnisins þá verði vonandi auðveldara að standa að skipulagi kennslu nemenda því 

þar er nefnilega góð grind að skipulagi. Þá tel ég nauðsynlegt að koma á betra skipulagi 

innan skólanna til að verkefnið breiðist betur út og hafa það skipulag vel sýnilegt fyrir alla 

innan skólanna. 

Samþætting verkefnisins við annað skólastarf hefur ekki verið mikil en er þó að 

aukast. Að mínu mati þá eru tækifæri til að tengja verkefnið víðar eins og til dæmis inn í 

íslenskukennsluna með ljóðum og lesskilningsverkefnum, ensku með myndum, textum og 

öðrum verkefnum og að umsjónarkennari fari alltaf með hópunum út, en ekki bara 

náttúrufræðikennari og þannig fái verkefnið einnig meiri umræðu í umsjónarstundum og 

öðrum tímum. Kennarar íþrótta og annarra verklegra greina gætu einnig hæglega fundið 

viðfangsefni sem tengjast verkefninu. Einnig að nemendur á elsta stigi haldi fræðslufundi  
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fyrir foreldra og aðra í þeirra sveitarfélagi eða víðar. Þannig gæti verkefnið náð frekari 

útbreiðslu um nærsamfélag skólanna. Ég velti þá einnig fyrir mér hvort ekki væri hægt að 

búa til safn verkefna tengt öllum námsgreinunum til að auðvelda kennurum 

undirbúninginn og þannig auka líkurnar á aðkomu fleiri aðila.  

Tímaskorturinn birtist einnig á vettvangi þar sem nemendur taka of lítinn þátt í 

umræðum en eins og Vygotsky leggur áherslu á þá er mikilvægt að nemendur noti 

samræður til að læra þetta nýja tungumál sem tengist vistheimt og menntun til 

sjálfbærrar þróunar en er þeim framandi. Án umræðanna eru nemendur því að missa af 

tækifæri til að örva hugsun sína (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2010). Það er hinsvegar 

kostur að nemendur vinna saman að því að setja út reitina, mæla og vinna úr gögnum en 

það er nauðsynlegt eins og Dewey segir til að nemendur læri að vinna með öðrum og efla 

þannig félagsþroska þeirra (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Gaman var að sjá að kennarar hafi þá tilfinningu fyrir verkefninu að nemendur séu að 

vinna að raunverulegu verkefni, að þeir fái að vinna eins og alvöru vísindamenn sem beiti 

vísindalegum vinnubrögðum og að þeim finnist starf sitt vera mikilvægt og skemmtilegt. 

Þá er verkefnið einmitt að gera góða hluti þar sem í Aðalnámskrá grunnskóla segir að 

nemendur eigi að vinna með raunveruleg viðfangsefni og að þeim finnist þeir vera að 

gera eitthvað sem skipti máli í stærra samhengi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Það tel 

ég vera mikilvægan þátt í að viðhalda áhuga nemenda, að verkefnin sem þau vinna að 

skipti máli. Þeim finnst oft að vinna sín innan skólans vera algjörlega tilgangslaus fyrir 

framtíð þeirra. Samkvæmt niðurstöðum spurningalistans sem og viðtalanna þá hefur 

þátttaka í verkefninu ekki áhrif á áhuga nemenda á öðru námi. Það styður enn frekar þær 

vangaveltur að það þyrfti að taka verkefnið fastari tökum og tengja það betur inn í annað 

skólastarf. Mögulega myndi áhugi nemenda á verkefninu þannig smitast frekar inn íannað 

nám nemenda og má þar nefna til dæmis náttúrufræði. 

Rannveig kom með þá hugmynd að nemendur væru allir með vinnubækur frá því að 

þeir byrji í verkefninu og þar til þeir útskrifist. Það held ég að geti hjálpað nemendum við 

að ná markmiðum verkefnisins þar sem þeir séu þá með yfirlit yfir allt ferlið og þá vinnu 

sem farið hefur fram. Það haldi einnig utan um  hvernig þekking þeirra og skilningur hefur 

þróast. Þar sem báðir skólarnir sem um ræðir eru handhafar Grænfánans þá væri ekki úr 

vegi að hafa verkefnabókina rafræna en með því móti væri auðveldara að setja inn í hana 

myndir og myndbönd sem hjálpa enn frekar við að halda utan um minningar og upprifjun 

á því hvað hefur verið gert og lært. Ég held einmitt að nemendur viti almennt ekki hvað 

þeir hafi lært þar sem allt of lítið reynir á að þeir yfirfæri þekkingu sína á önnur verkefni 

og þar með auki skilning sinn á viðfangsefnunum.  
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Dillon o.fl. komust að því í rannókn sinni að viðhorfsbreyting nemenda til náttúrunnar 

aukist eftir því sem nemendur fari oftar út í hana. Bogner fékk sömu niðurstöðu úr sínum 

athugunum (Dillon o.fl., 2006; Bogner, 1998). Ég velti því fyrir mér hvort þetta geti ekki 

verið hluti vandans. Það hefur verið lítilsháttar brotalöm í öðrum skólanum með að 

nemendur þar fara ekki eins oft út að mæla tilraunareitina eins og lagt er upp með. Það 

kom líka fram í viðtalinu við eldri nemendurna tvo. Þór hafði mun minni áhuga og 

þekkingu á viðfangsefnunum en Pálína, samt eru þau á svipuðum stað námslega og með 

samskonar bakgrunn. Það tónar við að þeir sem fari oftar sýni jákvæðari 

viðhorfsbreytingar. Í verkefninu fara nemendur í náttúrulegt umhverfi til að framkvæma 

tilraunir sínar en samkvæmt Ballantyne og Packer (2002) þá er það einmitt umhverfið 

sem stuðlar að mestum viðhorfsbreytingum nemenda til hins betra. Einnig er annar 

skólinn farinn að taka þátt í Hekluskógaverkefninu þar sem nemendur vinna að 

raunverulegum aðgerðum til handa náttúrunni. Það samræmist því sem Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) leggur upp með en þar er einmitt sagt að nemendur eigi að fara út og 

sinna raunverulegum verkefnum. Spurning er hvort það sé ekki hægt að taka þátt í 

fleirum raunverulegum aðgerðum því þeir Ballantyne og Packer (2006) komust einnig að 

því að nemendur hlakka meira til að fara á nýja staði heldur en aftur á þann sama og 

viðfangsefnið megi ekki alltaf vera það sama þótt nemendur auðvitað hafi einhverja 

kunnáttu áður en tekist er á við nýja viðfangsefnið. Hægt væri að fara með nemendur á 

fjölmarga mismunandi staði í kringum skólana til að sinna uppgræðslu á mismunandi 

landi, endurheimt skóga og ruslatínslu og svo má ekki gleyma að fara bara  út í náttúruna 

til að njóta. Mögulega væri hægt að skipuleggja einhvers konar verkefni úti á vettvangi 

þar sem nemendur koma með sínar útskýringar eða tillögur að breytingum er varða 

umhverfismál eftir athuganir og umræður með öðrum nemendum og svo jafnvel meiri 

frjálsan tíma þar sem skordýragildrur eða stækkunargler væru til staðar fyrir þá sem vilja. 

Kennarar verði til staðar þurfi nemendur aðstoð og verði fyrirmyndir nemenda í 

náttúrunni eins og Ingvar Sigurgeirsson (1999) segir kennara eigi að vera í verklegum 

athugunum. Höfum þar enn og aftur orð Sobel í huga um að það þurfi fyrst að elska 

náttúruna til að geta verndað og lagað hana (Sobel, 1996). 

Eitt sem getur haft letjandi áhrif á áhuga allra á verkefninu er slæmt veður en það 

kom fram sem ókostur við verkefnið í viðtölunum hjá öllum nema einum. Rannveig segir 

að hún vilji reyna að sleppa betur tökunum á verkefninu til að skólarnir geti betur valið 

hvenær þeir fari út á vettvang. Það myndi að sjálfsögðu verða betra með tilliti til að geta 

frekar valið dagsetningu eftir veðri til að fara út með hópana en ég held þó að það sé 

mikilvægt fyrir nemendur að fá sjónarhorn sérfræðinga en ekki bara kennara sem þeir 

eru með daglega. Að fenginni reynslu þá hafa nemendur oft meiri áhuga á að hlusta á þá 
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sem koma inn nýir og ferskir og þá sérstaklega ef þeir hafi átt erfitt innan skólans. 

Hugsanlega gætu nemendur farið út á vettvang með sínum kennurum og fengið fræðslu  

þar en síðan komi sérfræðingur í skólann þegar hentar og ræði við nemendur upp á að 

rifja upp hvers vegna og hvernig þau unnu á vettvangi líkt og þeir væru að gefa yfirmanni 

sínum skýrslu á vinnumarkaði. Sérfræðingurinn sjái svo um umræður og svari þeim 

spurningum sem þar vakna. Það fyrirkomulag myndi einnig gera kröfur til kennara og 

annars starfsfólks um að kynna sér viðfangsefnin og það myndi stuðla að meiri þekkingu 

innan skólanna. Einnig er mögulegt að það gæfi fleiri nemendum tækifæri til að fara á 

vettvang í einu þannig að verkefnastjóri eða sérfræðingar þurfi að koma sjaldnar á 

staðinn og jafnvel gætu þeir skipulagt eina eða tvær vikur þannig að þeir séu lausir til að 

skjótast þegar er góð veðurspá. Það þyrfti einnig að skoða hvort fleiri sérfræðingar frá 

Landvernd þurfi að koma að verkefninu nú þegar fleiri skólar hafa bæst við.  

Annar ókostur við framkvæmd á verkefninu er að þau svæði sem ætluð eru fyrir 

tilraunareitina eru misgóð og fjarlægð þeirra frá skólum getur verið hamlandi. Athugandi 

væri hvort hægt sé að færa reitina nær skólunum sem myndi auðvelda aðgengi.  

Ég tel að meiri tenging milli sögu landsins, áhrifa umhverfisvandamála á samfélagið 

sem við búum í sem og þátttöku nemenda, kennara og einstaklinga í nærsamfélaginu í 

aðgerðum til að sporna við þeim væri frábær fyrir jákvæðari áhrif á þekkingu, skilning, 

viðhorf og áhuga nemenda, kennnara og nærsamfélagsins. Þá væru markmiðum 

menntunar til sjálfbærar þróunnar og getu til aðgerða og námskráa grunnskóla einnig 

betur mætt.  

Ég tel mjög jákvætt við verkefnið að moltan sem nemendur taka þátt í að búa til er 

notuð í tilraunirnar þannig að aðgerðir innan skólans tengjast vinnu þeirra á vettvangi. 

Með því sjá og upplifa nemendur hringrás efna með því að nota lífræna áburðinn en ekki 

einungis ólífrænan áburð sem jafnvel eru bara korn í huga nemenda sem tengjast 

hringrás efna ekki með beinum hætti. 

Í lokin má segja að það mætti tengja markmið verkefnisins enn frekar við markmið 

menntunar til sjálfbærrar þróunar og getu til aðgerða og jafnvel væri gott að afmarka 

markmið verkefnisins betur. Þá yrðu hugtökin sjáanlegri og auðveldara að leita gagna og 

efniviðs til að útvíkka verkefnið innan skólanna.  
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 Lokaorð 

Flestum börnum finnst gaman að fara út í náttúruna. Mikilvægt er að virkja þennan áhuga 

barna í námi og því hef ég sérlegan áhuga á verkefnum eins og Vistheimt með skólum. 

Það sem meira er að nemendur fá þar að taka þátt í aðgerðum til að sporna við 

umhverfisvandamálum eins og til dæmis gróðurhúsaáhrifum og landeyðingu. Eins og kom 

fram í innganginum þá fékk ég að taka þátt í verkefninu sem kennari eitt vorið og fannst 

það mjög áhugavert. Reynsla mín sem kennari hefur einnig kennt mér að nemendur ná 

ekki að tengja nægilega vel við umræður um umhverfisvandamál og aðgerðir gegn þeim 

án þess að þau fái að sjá, taka þátt eða finna áhrif vandamálsins persónulega. 

Umhverfisvandamál eru sívaxandi ógn við mannlífið á jörðinni og á sama tíma erum 

við og börnin okkar að verða fjarlægari náttúrunni og því hvað við getum gert fyrir hana. 

Umhverfið er að breytast í gervigraslagða, gúmmíhúðaða eða málaða malbikaða leikvelli 

sem nýting okkar hefur engin áhrif á. Menntun til sjálfbærrar þróunar með getu til 

aðgerða í fararbroddi er tilraun menntakerfisins til að snúa viðhorfi nemenda til 

umhverfisins og náttúrunnar í jákvæða átt og senda nemendur út í lífið sem kunna, geta 

og vilja snúa við þeirri þróun að náttúran eigi einungis að þjóna okkar þörfum í að við 

hjálpum henni og hún okkur þannig að framtíðar kynslóðir muni taka við náttúrunni í 

sama eða í betra horfi en sú sem á undan tók við. Vistheimt með skólum er eitt af 

fjölmörgum verkefnum í heiminum sem starfa á þessum grunni. Verkefnið er 

þróunarverkefni og þar sem betur má en duga skal þá ákvað ég í þessari rannsókn að 

leggja mat á verkefnið sem tilraun til að þróa það enn lengra og þannig að það virki enn 

betur sem tæki í baráttunni við umhverfisvandamál. Nemendur verkefnisins munu 

vonandi vaxa og verða virkir þátttakendur í baráttunni gegn umhverfisvandamálum og 

geti notað þekkingu sína og skilning til að taka upplýstar og röklegar ákvarðanir tengdar 

náttúrunni. 

Niðurstöður rannsóknar minnar sýna að þekking og áhugi nemenda hefur aukist á 

landeyðingu, loftslagsbreytingum og líffræðilegum fjölbreytileika eftir því sem kennarar 

þeirra segja en nemendur geti illa orðað það sem þau hafi lært og jafnvel ekki yfirfært 

það á önnur vandamál. Ég dró þá ályktun að skilningur þeirra væri því eflaust ekki nægur 

á þeirri þekkingu sem þau hafa tileinkað sér. Nemendurnir voru almennt frekar neikvæðir 

í garð náttúrufræða og höfðu ekki mikinn áhuga á að læra um viðfangsefni hennar. 

Nemendur höfðu einungis áhuga á að læra um þau umhverfisvandamál sem snertu þau 

eða reynsluheim þeirra beint, þ.e. plöntur og dýr. Margir nemendanna sögðu ekki 
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mikilvægt eða alls ekki mikilvægt að græða upp örfoka land og einnig að vistheimt og 

líffræðilegur fjölbreytileiki sé ekki eða alls ekki mikilvægur. Nemendur telja að til staðar 

séu vandamál tengd loftmengun og fjöldi dýra- og plöntutegunda séu í útrýmingahættu 

en telja samt sem áður að þau sjálf geti ekkert gert í baráttunni við gróðurhúsaáhrifin. 

Tveir af þremur nemendum sem ég ræddi við sögðu samt að þeir hafi meiri áhuga á 

umhverfisvernd og hugsi meira um t.d. að flokka ruslið sitt eftir þátttöku í verkefninu. 

Kennararnir og verkefnastjóri landverndar sögðu sama og nemendurnir, að nemendur 

væru jákvæðir og áhugasamir í verkefninu. Að því sögðu þá eru niðurstöður mínar á þá 

leið að gera þurfi betur til að hafa áhrif á viðhorf nemenda til umhverfismála og 

náttúrunnar. Breyta jafnvel aðeins um takt í kennslunni og virkja frekar áhuga nemenda 

með því að fara út í náttúruna og vinna verkefni þar. Það gæti stuðlað að jákvæðara 

viðhorfi til náttúrunnar og efli baráttuhug gegn umhverfisvandamálum. Auka þyrfti fjölda 

verkefna sem koma inn á þessi mál, verja meiri tíma á vettvangi þar sem nemendur 

takast á við raunveruleg verkefni þar sem þeir hafa eitthvað um það að segja hvaða 

viðfangsefni verði fyrir valinu. Nemendur þurfa að fá meiri tíma í umræður um það hvað 

þau séu að gera og af hverju og fá frjálsari hendur til að kanna umhverfið og þannig 

öðlast þekkingu, skilning og jákvæðara viðhorfs til náttúrunnar. Mikið er lagt upp úr 

samvinnu í verkefninu sem er mikill kostur fyrir nám, almennan- og félagslegan þroska 

nemenda skv. Dewey, Piaget og Vygotsky.  

Niðurstöður matsins er varða kennara, skólastjóra og nærsamfélagsins sýndu að þeir 

kennarar sem ég tók viðtal við höfðu allir aukið þekkingu sína og skilning gagnvart 

landeyðingu, loftslagsbreytingum og líffræðilegum fjölbreytileika. Viðhorf þeirra til 

verkefnisins var jákvætt og höfðu vilja til að starfa að því áfram og fannst verkefnið vera 

að virka með tilliti til nemenda og þeirra sjálfra. Hins vegar töldu þeir að aðrir starfsmenn 

skólans sem ekki hafa tekið þátt í verkefninu hafi ekki orðið fyrir áhrifum þess og 

nærsamfélagið ekki heldur. Það er komin þörf fyrir námskeið fyrir starfsmenn skólanna og 

mögulega þurfi að senda reglulega ítarefni á kennara til að aðgangur að efni sé auðveldari 

og að viðfangsefnin séu sýnilegri. Einnig væri mögulegt að virkja nemendur í að halda 

reglulega kynningarfundi fyrir nærsamfélagið sem þá eykur þekkingu, skilning og áhuga 

nemenda á sama tíma og nærsamfélagið fær fræðslu um viðfangsefnin. 

Það er mat mitt að verkefnið sé mjög gott og skili töluverðum árangri. Gögnin sem 

safnað var voru frá nemendum sem enn hafa ekki lokið þátttöku og því mætti ætla að 

þau eigi eftir að tileinka sér meiri þekkingu og skilning á næstu árum sem byggist á 

þátttöku í verkefninu en það er einmitt verklegu hlutarnir og upplifunin sjálf sem skipti 

mestu máli í viðtölum við nemendurna.  
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Til að verkefnið nái að verða jafn öflugt og vonir standa til þá tel ég þó að það þurfi að 

fá meiri tíma bæði innan skólanna og einnig Landverndar. Ef viðfangsefni verkefnisins 

væri fléttað meira inn í daglegt starf skólanna og aðrar námsgreinar þá yrðu þau sýnilegri 

og fjölbreyttari og fá þar með víðtækari reynslu til handa nemendum og kennurum. 

Tengja mætti verkefnið betur sögunni og samfélaginu og gefa nemendum tækifæri að fá 

aðeins frjálsari hendur til þekkingarleitar og meiri þátttöku í ákvörðunum innan ramma 

verkefnisins þannig að markmiðum menntunar til sjálfbærrar þróunar verði betur mætt. 

En hafa verður í huga að eins og Rannveig sagði og titill rannsóknarinnar ber með sér, 

„kannski er þetta frekar lítið verkefni en markmiðin eru háleit”, að þá eru markmið 

verkefnisins mjög háleit og að hluta til frekar flókin og erfið fyrir nemendur, kennara og 

nærsamfélagið. 

Leyfum orðum tveggja nemenda að njóta sín hér í lokin um það hvers vegna verkefnið 

eigi að halda áfram. Svar Hildar var svona „Af því að það er bara svo þroskandi fyrir börn 

að læra að gróðursetja og vera út í náttúrunni og svona” og Pálína sagði hvöss „við viljum 

halda áfram að lifa á þessari jörð svo bara gerið þetta”. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi fyrir viðtal við Rannveigu 

Rannveig Verkefnastjóri Vistheimt með skólum 

• Í hverju felst Vistheimtarverkefnið? 

• Hverjir taka þátt í því? 

• Hversu oft? 

• Getur þú sagt mér frá tilurð verkefnisins? 

o Hvers vegna var verkefnið sett af stað? 

o Hvert er markmiðið með því? 

o Hver á að vera árangur þess? 

o Telur þú einhvern  árangur varðandi  þekkingu og skilning nemenda á 

landeyðingu, lífbreytileika og loftslagsbreytingum haf áunnist?? 

o En varðandi mikilvægi vistheimtar til að taka á við þessi viðfangsefni? 

o Hver átti frumkvæðið að verkefninu? 

o Af hverju er verkefnið mikilvægt? 

• Hverjar eru áskoranir verkefnisins? 

o Var/er eitthvað erfitt? 

• Hvernig er verkefnið fjármagnað, fáið þið einhvern stuðning vegna verkefnisins? 

• Hvernig hafa sveitarfélög tekið í verkefnið? 

• Hvernig hafa skólastjórnendur tekið í verkefnið? 

• Hvernig hafa kennarar tekið í verkefnið? 

• Hvernig hafa nemendur tekið í verkefnið, eru þeir jákvæðir við framkvæmd 

verkefnisins? 

• Sérð þú sem verkefnastjóri einhvern árangur af verkefninu? 

• Er eitthvað sem þú myndir vilja endurskoða? 

o Breyta- bæta? 

o Hefur verkefninu verið eitthvað breytt síðan það fór af stað? 

• Veistu til þess að námsefnið sem þið bjugguð til sé notað? 

o Hvar er það aðgengilegt? 

• Er eitthvað sem þú ert hugsi yfir varðandi verkefnið , eða vilt spyrja mig?  
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Viðauki B: Viðtalsrammi fyrir viðtöl við kennara 

Kennarar 

• Hvert er þitt hlutverk í Vistheimtarverkefni Landverndar? 

• Hefur þú séð eða orðið var við einhver áhrif á skólastarfið almennt eftir þátttöku í 

verkefninu?  

• Er verkefninu fléttað inn í annað skólastarf? 

o Hvernig? 

o Hvaða greinar 

• Hefur þú séð eða orðið var við einhver áhrif á nemendur eftir þátttöku í 

verkefninu? 

o Áhuga nemenda? Almennt? Í náttúrufræði? 

o Áhuga á landeyðingu og landgræðslu, lífbreytileika og loftslagsbreytingum 

o Nám nemenda? 

o Nám nemenda í öðrum námsgreinum? 

o Þekkingu og skilning nemenda á landeyðingu, lífbreytileika og 

loftslagsbreytingum. 

o Áherslur í skólastarfinu 

• Hefur þú séð eða orðið var við einhver áhrif á kennara eftir þátttöku í verkefninu? 

o á þekkingu þína og skilning á landeyðingu, lífbreytileika og 

loftslagsbreytingum? 

o á þekkingu annarra kennara innan þíns skóla viðfangsefnunum? 

• Hverjir finnast þér vera helstu kostir og gallar verkefnisins? 

• Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða bæta við framkvæmd og kennslu 

verkefnisins? 

o Eitthvað sem snýr að nemendum eða kennurum? 

• Þekkir þú nýútgefið námsefni Landverndar „Vistheimt á gróðursnauðu landi“? 

• Hafið þið í hyggju að nýta ykkur námsefnið sem Landvernd bjó til í tenglsum við 

verkefnið? 

• Er eitthvað sem þú ert hugsi yfir varðandi verkefnið, eða vilt spyrja mig? 
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Viðauki D: Viðtalsrammi fyrir viðtöl við nemendur 

Nemendur 

Verkefnið sjálft: 

• Hvert er þitt hlutverk í Vistheimtarverkefni Landverndar? 

• Hvað gerið þið og hafið þið gert í því? 

• Hvernig finnst þér að taka þátt í svona verkefni? 

• Hvað finnst þér best og verst við verkefnið? 

• Er eitthvað sem mætti breyta við verkefnið?  

Það sem þú hefur lært 

• Hvað hefur þú lært með þátttöku þinni í verkefninu? 

• Hefur áhugi þinn, þekking og skilningur á landeyðingu, landgræðslu, lífbreytileika og 

loftslagsbreytingum breyst? 

• Getur þú sagt mér hvað þetta er: 

o Landeyðing 

o Landgræðsla 

o Lífbreytileiki 

o loftslagsbreytingar 

• Telur þú að þú hugsir meira um áhrif þín á umhverfið eftir þátttöku í verkefninu? 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum eða spyrja mig? 
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Viðauki E: Spurningalistinn 
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Viðauki F: Upplýst samþykki eyðublöð fyrir verkefnastjóra 
verkefnisins 

Upplýst samþykki fyrir viðtal vegna eigindlegrar rannsóknar vegna M.Ed. 

verkefnis Guðrúnar Báru Sverrisdóttur. 

         Leiðbeinandi: Svava Pétursdóttir, lektor Menntavísindasvið Hí 

Markmiðið er að kanna hvernig tekist hefur til með samstarfsverkefni Vistheimtar og 

þriggja grunnskóla. Hvort námslegur árangur eða annar árangur með verkefninu hafi náðst 

og hvernig verkefnið gangi. Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við 

verkefnastjóra verkefnisins, þriggja kennara og þriggja nemenda sem hafa tekið þátt í 

verkefninu. Viðtölin koma til með að veita frekari upplýsingar um það hvernig verkefnið 

varð til, hvernig það er útfært, hvort það sé að skila aukinni þekkingu til nemenda, hvernig 

það gengur og hvort það sé tilefni til að endurskoða það á einhvern hátt. Einnig svöruðu 

nemendur 8. bekkjar grunnskólanna rafrænum spurningalista sem notaður er til hliðsjónar 

við mat á þekkingu þeirra og því hvort verkefnið skili nemendum aukinni þekkingu og 

skilningi á þeim atriðum sem stuðla að landeyðingu, vistheimt, líffræðilegri fjölbreytni og 

loftslagsbreytingum og betra viðhorfi gagnvart verndun umhverfisins, vistheimt, 

landgræðslu og loftslagsmálum.  

1. Þátttakanda er frjálst að taka þátt og getur hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

2. Viðtalið snýst um gagn verkefnisins og mat verkefnastjóra á því. Ekki verður aflað 

persónulegra upplýsinga. 

3. Áætlað er að viðtalið taki um klukkustund. 

4. Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 

5. Ekki er hægt að tryggja persónuleynd verkefnastjóra vegna eðlis verkefnisins. 

6. Gögnum verður eytt þegar ritgerðin er tilbúin. 

 

Nemi og leiðbeinandi geta svarað öllum spurningum sem þátttakandinn kann að hafa um 

rannsóknina. Hafa má samband við gbs17@hi.is, svavap@hi.is s: 5255364 & 8681923. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. 

 

_____________________________________   Dags:____________________ 

Með undirskrift minni samþykki ég þátttöku.  

mailto:gbs17@hi.is
mailto:svavap@hi.is
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Viðauki G: Upplýst samþykki eyðublöð fyrir kennara 

Upplýst samþykki fyrir viðtal vegna eigindlegrar rannsóknar vegna M.Ed. 

verkefnis Guðrúnar Báru Sverrisdóttur. 

         Leiðbeinandi: Svava Pétursdóttir, lektor Menntavísindasvið Hí 

Markmiðið er að kanna hvernig tekist hefur til með samstarfsverkefni Vistheimtar og 

þriggja grunnskóla. Hvort námslegur árangur eða annar árangur með verkefninu hafi náðst 

og hvernig verkefnið gangi. Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við 

verkefnastjóra verkefnisins, þriggja kennara og 3 nemenda sem hafa tekið þátt í 

verkefninu. Viðtölin koma til með að veita frekari upplýsingar um það hvernig verkefnið 

varð til, hvernig það er útfært, hvort það sé að skila aukinni þekkingu til nemenda, hvernig 

það gengur og hvort það sé tilefni til að endurskoða það á einhvern hátt. Einnig svöruðu 

nemendur 8. bekkjar grunnskólanna rafrænum spurningalista sem notaður er til hliðsjónar 

við mat á þekkingu þeirra og því hvort verkefnið skili nemendum aukinni þekkingu og 

skilningi á þeim atriðum sem stuðla að landeyðingu, vistheimt, líffræðilegri fjölbreytni og 

loftslagsbreytingum og betra viðhorfi gagnvart verndun umhverfisins, vistheimt, 

landgræðslu og loftslagsmálum.  

7. Þátttakanda er frjálst að taka þátt og getur hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

8. Viðtalið snýst um gagn verkefnisins og mat þíns á því. Ekki verður aflað 

persónulegra upplýsinga. 

9. Áætlað er að viðtalið taki um klukkustund. 

10. Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 

11. Reynt verður eftir fremsta megni að tryggja persónuleynd. 

12. Gögnum verður eytt þegar ritgerðin er tilbúin. 

 

Nemi og leiðbeinandi geta svarað öllum spurningum sem þátttakandinn kann að hafa um 

rannsóknina. Hafa má samband við gbs17@hi.is, svavap@hi.is s: 5255364 & 8681923. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. 

 

_____________________________________   Dags:____________________ 

Með undirskrift minni samþykki ég þátttöku.  

mailto:gbs17@hi.is
mailto:svavap@hi.is
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Viðauki H: Upplýst samþykki eyðublöð fyrir nemendur 

Upplýst samþykki fyrir viðtal vegna eigindlegrar rannsóknar vegna M.Ed. 

verkefnis Guðrúnar Báru Sverrisdóttur. 

         Leiðbeinandi: Svava Pétursdóttir, lektor Menntavísindasvið Hí 

Markmiðið er að kanna hvernig tekist hefur til með samstarfsverkefni Vistheimtar og 

þriggja grunnskóla. Hvort námslegur árangur eða annar árangur með verkefninu hafi náðst 

og hvernig verkefnið gangi. Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við 

verkefnastjóra verkefnisins, þriggja kennara og 3 nemenda sem hafa tekið þátt í 

verkefninu. Viðtölin koma til með að veita frekari upplýsingar um það hvernig verkefnið 

varð til, hvernig það er útfært, hvort það sé að skila aukinni þekkingu til nemenda, hvernig 

það gengur og hvort það sé tilefni til að endurskoða það á einhvern hátt. Einnig svöruðu 

nemendur 8. bekkjar grunnskólanna rafrænum spurningalista sem notaður er til hliðsjónar 

við mat á þekkingu þeirra og því hvort verkefnið skili nemendum aukinni þekkingu og 

skilningi á þeim atriðum sem stuðla að landeyðingu, vistheimt, líffræðilegri fjölbreytni og 

loftslagsbreytingum og betra viðhorfi gagnvart verndun umhverfisins, vistheimt, 

landgræðslu og loftslagsmálum.  

1. Þátttakanda er frjálst að taka þátt og getur hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

2. Viðtalið snýst um gagn verkefnisins og mat þíns á því. Ekki verður aflað 

persónulegra upplýsinga. 

3. Áætlað er að viðtalið taki um klukkustund. 

4. Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 

5. Rannsakandi heitir algjörum trúnaði og nafnleynd. Ekki verður hægt að rekja svör 

viðmælenda til þeirra  

6. Gögnum verður eytt þegar ritgerðin er tilbúin. 

 

Nemi og leiðbeinandi geta svarað öllum spurningum sem þátttakandinn kann að hafa um 

rannsóknina. Hafa má samband við gbs17@hi.is, svavap@hi.is s: 5255364 & 8681923. 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. 

Foreldri/forráðamaður: _______________________________ 

Nemandi:________________________________________  Dags:___________ 

Með undirskrift okkar samþykkjum við þátttöku.  

 

mailto:gbs17@hi.is
mailto:svavap@hi.is

