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Formáli 

Rannsókn þessi er 12 eininga lokaverkefni mitt til bakkalársprófs frá viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Rannsóknin sem líst er grundvallast á sviði umhverfis- og auðlindafræði, 

ásamt því að fjalla um viðskiptafræðileg hugtök eins og samfélagslega ábyrgð, 

breytingastjórnun, hvata til breytinga og haghafa. Leiðbeinandi verksins var Dr. Lára 

Jóhannsdóttir prófessor við umhverfis- og auðlindafræði og viðskiptafræðideild Háskóla 

Ísland og þakka ég henni kærlega fyrir leiðsögn. 

Á meðan á rannsókninni stóð hefur samstarf mitt við bæði Landvernd og KFUM og 

KFUK skipt gríðarlega miklu máli. Ég vil þakka þeim sem gáfu tíma sinn til rannsóknarinnar 

því án þeirra hefði ekki verið unnt að komast að þeim niðurstöðum sem hér er greint frá. 

Einnig vil ég þakka föður mínum fyrir yfirlestur og stuðning í skrifum. 

 Á undanförnum árum hefur umhverfisvitund og umhverfisvernd öðlast stærri sess í 

mínu lífi en áður og áhugi fyrir samfélagsbreytingum samhliða aukist. Þegar kom að því 

að velja viðfangsefni vildi ég að verkefnið hefði hagnýtt gildi og gæti vonandi stuðlað að 

breytingum sem eru samfélaginu í hag. 
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Útdráttur 

Ferlar og skipulag eru góð leið til að stuðla að breytingum og framförum í samfélaginu. 

Skólar á grænni grein eða Grænfánaverkefnið er á vegum Landverndar og byggir á ferlum 

sem ætlað er að koma af stað breytingum í hugum ungmenna sem stuðla að 

umhverfisvernd og aukinni sjálfbærni. Ef skólar standast þau markmið sem sett voru fram 

í upphafi fá þeir grænfánann og mega flagga honum í tvö ár. 

Rannsókn þessi skoðar gildi þess að sumarbúðir KFUM og KFUK geti fengið grænfána 

Landverndar. Rannsóknin var framkvæmd sem virk þátttökurannsókn með áherslu á að 

horfa, hugsa og gera. Til að safna gögnum voru tekin viðtöl við einstaklinga sem starfa í 

nánum tengslum við viðfangsefnið og notast var við eigindlega aðferðarfræði. 

Í niðurstöðum eru ferlar Skóla á grænni grein skoðaðir og þeir aðlagaðir að 

uppbyggingu sumarbúða. Sjá má að hægt er að aðlaga skref 1, 5 og 6 af skrefunum sjö 

sem Skólar á grænni grein vinna eftir að sumarbúðum. Hugmyndir eru settar fram að 

lausnum við aðlögun, en samvinna og áhugi einstaklinganna sem starfa innan 

sumarbúðanna er eitt það mikilvægasta sem þarf til þess að sumarbúðir geti öðlast 

grænfánann. Í þessari rannsókn er einnig sett fram tillaga um áætlun að innleiðingu 

grænfánans en nær rannsóknin og áætlunin ekki yfir innleiðingu hennar.  

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst í að efnistökin hafa ekki verið rannsökuð áður á 

Íslandi og býður hún enn fremur upp á áframhaldandi rannsóknir á efninu, t.d. á 

innleiðingu grænfánans í sumarbúðum og mat á framkvæmd. Hagnýtt gildi 

rannóknarinnar felst í nálgun sem gerir sumarbúðum kleift að hljóta grænfánann.    
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1  Inngangur 

Í því nútíma samfélagi sem við búum í heyrast sífellt háværari raddir um mikilvægi 

umhverfisvitundar og almennrar umhverfisverndar. Flokkun úrgangs er orðið daglegt 

viðfangsefni hjá flestum Íslendingum og umræða um loftslagsmál orðin meira áberandi í 

samfélaginu en áður. Með þetta í huga má velta fyrir sér hvaða fræðslu ungt fólk fær, 

hvernig erum við að undirbúa það undir að taka við jörðinni og hvernig við ætlum að skilja 

við jörðina. 

Skólar á grænni grein er heiti á verkefni á vegum Landverndar sem byggir á því að 

innleiða  umhverfisvernd, umhverfisfræðslu og sjálfbæra hugsun. Verkefnið býður upp á 

innleiðingarferla fyrir leik-, grunn-, mennta- og háskóla en einnig er hægt að sækja um 

undir flokknum „aðrir skólar“. Undir flokknum „aðrir skólar“ er ekki að finna nákvæma 

lýsingu á hvað fellur þar undir en vinnuskólar og tónlistaskólar eru meðal þeirra sem sótt 

hafa um undir flokknum. Á Íslandi hafa engar sumarbúðir sótt um eða fengið grænfánann. 

Ástæða þess er hugsanlega sú að uppbygging sumarbúða er öðruvísi háttað en skóla og 

gætu stjórnendur sumarbúðanna talið að ekki sé hægt að fara í gegnum innleiðingarferlið 

á sama hátt og skólar.  

Í ritgerð þessari verður skoðað hverjir hvatar sumarbúða til að vera 

umhverfismeðvitaðar séu og hvaða hvatar stuðli að því að sumarbúðir leggi af stað í það 

ferli að hljóta grænfánann. Skoðaðir eru beinir hvatar sem þrýsta á sumarbúðir um að 

verða umhverfisvænni, sem og sá þrýstingur sem Íslendingar eru undir frá 

alþjóðasamfélaginu og þær skuldbindingar sem íslenska ríkið hefur undirgengist. Í 

framhaldi af því verður lagt mat á hvaða hlutar innleiðingarferlisins og uppbyggingar í  

Grænfánaverkefninu henta ekki fyrir sumarbúðir og hvernig aðlaga megi verkefnið svo 

það henti fyrir sumarbúðir. Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er 

eftirfarandi: Hvernig er hægt að aðlaga ferli Skóla á grænni grein að starfsemi sumarbúða 

KFUM og KFUK?  

Ritgerðin er þannig upp byggð að í köflum 2 og 3 er fjallað um heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna og jafnframt hvaða skuldbindingar Íslenska ríkið er búið að gera í 

loftlagsmálum. Í kafli 4 verður farið í greiningu á þeim skrefum og áherslum sem 
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Landvernd leggur fyrir þá skóla sem vilja fá grænfánann. Kafli 5 fjallar um sumarbúðir 

KFUM og KFUK. Kafli 6 fjallar um rannsóknaraðferðir við gerð ritgerðarinnar og samstarf 

við Landvernd. Í lok ritgerðarinnar verða niðurstöður kynntar og þær ræddar, auk þess 

sem tillögur að frekari rannsóknum eru lagðar fram.  
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2 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

2.1 Þúsaldarmarkmiðin 
Fram til ársins 2015 unnu Sameinuðu þjóðirnar eftir svokölluðum þúsaldarmarkmiðum en 

árið 2015 settu Sameinuðu þjóðirnar fram ný markmið (Félag Sameinuðu þjóðanna, 

e.d.a). Þúsaldarmarkmiðin voru í átta liðum þar sem höfuðáhersla var lögð á að útrýma 

fátækt,  tryggja menntun fyrir alla, stuðla að kynjajafnrétti, draga úr ungbarnadauða og 

sjúkdómum, bæta heilbrigðisþjónustu og auka umhverfislega sjálfbærni. Markmiðin voru 

sett árið 2000 þegar þjóðarleiðtogar komu saman í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í 

New York til að sameina krafta sína og skuldbinda þjóðir sínar til að útrýma fátækt með 

tímalínu til ársins 2015. Árið 2010 voru komu þróunarríki, þróuð ríki, góðgerðasamtök, 

rannsóknarfélög, einkafyrirtæki og fleiri samfélög saman og lofuðu 40 milljarða dollara 

fjárfestingu í markmiðunum til næstu fimm ára (United Nations, e.d.) 

2.2 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
Í framhaldi af þúsaldarmarkmiðunum fylgdu Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun (e. Sustainable Development Goals) og eru markmiðin mun fleiri en áður. 

Aðalmarkmiðin eru 17 talsins (sjá mynd 1) og undirmarkmiðin eru 169. Þessi markmið ná 

til allra landa heimsins, þar á meðal til Íslands. Með því að hafa fleiri markmið en áður 

geta þróunarríki, sem og önnur ríki heimsins, unnið að markmiðum sem stuðla að 

umbótum í eigin samfélögum en mismunandi lönd glíma eru að öllum líkindum við 

misjöfn vandamál. Heimsmarkmiðin voru sett til 15 ára og er krafa gerð um að ríki nái að 

uppfylla þau fyrir árið 2030 (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.a). Markmiðin snúast um 

mannréttindi, valdeflingu og kynjajafnrétti en eru byggð á hinum þremur meginstoðum 

um sjálfbæra þróun; hinni efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu (Félag Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.a) 
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Mynd 1. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (Stjórnarráðið, e.d.a) 

Með markmiðunum er verið að vinna á 5 sviðum sem eru talin mikilvæg til að bæta stöðu 

heimsins en sviðin eru mannkyn, jörðin, hagsæld, friður og samstarf (Félag Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.b): 

Ø Mannkynið  
Markmið er sett um að útrýma fátækt og hungri á jörðinni og gefa öllum 
tækifæri til að búa í heilbrigðu umhverfi með jafnrétti fyrir alla. 

Ø Jörðin  
Áhersla er lögð á að vernda jörðina fyrir frekara niðurbroti með því að stuðla 
að sjálfbæru háttarlagi í neyslu, framleiðslu og nýtingu auðlinda.  

Ø Hagsæld  
Allt mannkynið á að geta notið hagsældar og stuðlað að félagslegum-, 
efnahagslegum- og tæknilegum framförum.  

Ø Friður  
Með friði á jörðinni geta allir lifað án ótta og fjarri ofbeldi. 

Ø Samstarf  
Með þessum markmiðum þarf einnig að fylgja samstarf allra landa, haghafa og 
manneskja í heiminum. Hafa þarf auga með þeim fátækustu og þeir allra 
viðkvæmustu mega ekki gleymast. 
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2.3 Heimsmarkmiðin á Íslandi 
Í júní 2018 ákvað ríkisstjórn Íslands að forgangsraða heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna og valdi hún 65 markmið af þeim 169 undirmarkmiðum sem eru til staðar. Við 

forgangsröðunina var tekið mið af því hversu langt hvert og eitt markmið var á veg komið 

m.t.t. þess hversu raunhæft væri að ná markmiðunum fyrir árið 2030. Ríkisstjórnin valdi 

einnig að leggja áherslu á þau markmið sem krefjast meðal annars aðkomu stjórnvalda til 

að verða að veruleika (Stjórnarráðið, e.d.a). Hluti af markmiðunum er að sameina 

mismunandi hópa, þar með talið unga fólkið. Ákveðið var að virkja tólf fulltrúa ungmenna 

landsins á aldrinum 13-18 ára í ungmennaráð heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. 

Ráðið sér um að fræða ungt fólk um markmiðin í gegnum samfélagsmiðla, sem og að veita 

stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf við innleiðingu þeirra (Stjórnarráðið, e.d.a). Ljóst er að til 

að ná öllum þeim markmiðum sem hafa verið sett fram þarf að kynna þau öllum 

hagsmunahópum, hvort sem um ræðir almenning, atvinnulífið eða fræðasamfélög. 

Ríkisstjórnin hrinti því af stokkunum kynningu á heimsmarkmiðunum. Hluti af þeirri 

kynningu var herferð sem nefndist Heimsmarkmið Elízu. Elíza er 15 ára stúlka sem var 

valin fyrir hönd Íslands til að fara til Úganda og kynnast lífi jafnaldra sinna þar. Ferðin var 

kvikmynduð og sýnd á RÚV í desember árið 2018 (Stjórnarráðið, e.d.a). 

Í júlí árið 2019 mun Ísland kynna stöðu sína á innleiðingu heimsmarkmiðanna á High 

Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) sem er ráðherrafundur 

Sameinuðu þjóðanna. Verður þetta í fyrsta skipti sem Ísland kynnir stöðu sína á 

innleiðingunni, áætlun ríkisstjórnar, söfnun gagna og mælikvarða sem hafa verið settir 

fram (Stjórnarráðið, e.d.a).   
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3 Loftslagsbreytingar og samningar 

3.1 Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftlagsbreytingar 
Rammasamningurinn var undirritaður af Íslandi á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó 

árið 1992 en tók ekki gildi fyrr en árið 1994. Með þessum samningi var meginmarkmiðið 

að halda aftur af losun gróðurhúsalofttegunda til að komast hjá frekari röskun á 

loftlagskerfinu. Samningurinn skuldbatt aðildarríki til að upplýsa um losun 

gróðurhúsalofttegunda, stefnu þeirra um minnkun losunar og aðgerðir til þess. Undirritun 

samningsins fól einnig í sér að iðnríki stefndu að því að halda heildarlosun sinni árið 2000 

niðri svo hún yrði ekki meiri en árið 1990. Þannig var markmið samningsins ekki að reyna 

að koma í veg fyrir losun, heldur minnka hana í samræmi við loftlagsþróun og stuðla að  

sjálfbærni (Umhverfisstofnun, e.d.a).  

3.2 Kyoto-bókunin og framkvæmd rammasamningsins 
Á fundi aðildarríkja loftlagssamningsins í Berlín árið 1995 var sameiginleg niðurstaða sú 

að rammasamningurinn væri ekki með næg skuldbinding fyrir ríki til að ná 

aðalmarkmiðum hans. Stofnuð var sérstök nefnd sem átti að móta tillögur að strangari 

skilyrðum á iðnríki sem áttu að takmarka enn frekar magnlosun þeirra á 

gróðurhúsalofttegundum. Nefndin skilaði af sér bókun við samninginn sem var undirrituð 

í Kyoto og fékk því nafnið Kyoto-bókunin. Innan bókunarinnar voru tvö 

skuldbindingartímabil, C1 og C2 (Umhverfisstofnun, e.d.a). 

Í Kyoto bar íslenska ríkið upp þau rök að Ísland gæti ekki staðið við skuldbindingar 

samningsins vegna smæðar sinnar. Þá var bent á það að afmörkuð stóriðja væri svo stórt 

hlutfall að heildarhagkerfi Íslands að það væri ómögulegt að ná losunarmarkmiðinu. 

Undanþága var samþykkt árið 2001 í Marrakess og komið var á ákvæði nr. 14/CP.7 sem 

hefur verið kallað íslenska ákvæðið (Umhverfisstofnun, e.d.a). Ákvæðið veitir ríki heimild 

til að fara yfir skuldbundið markmið sitt í útblæstri á tímabilinu C1 (2008-2012) ef einstakt 

verkefni var með meira 5% af heildarlosun ríkisins árið 1990. Einnig þurfti þetta verkefni 

að uppfylla fleiri skilyrði um endurnýtanlega orku, nýjustu tækni o.fl. (Stjórnarráðið, 

e.d.b). Samkvæmt samningnum og Kyoto-bókuninni hafði Ísland heimild til þess að losa 

20.093.931 tonn af CO2-ígildum (CO2-íg). Á tímabili C1 losaði Ísland samtals 23.356.066 

tonn af CO2-íg en af þeim voru 6.079.323 tonn af CO2-íg sem féllu undir ákvæði 14/CP.7, 
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áður nefnt íslenska ákvæðið. Til að ná markmiðinu skráði Ísland 3.257.135 tonn af CO2-íg 

undir íslenska ákvæðið og skilaði því fullnýttri losun þó svo að af þeim hafi 2.822.188 CO2-

íg getað fallið undir íslenska ákvæðið (United Nation Climate Change, e.d.a). 

Nýtt tímabil Kyoto-bókunarinnar, C2, hófst 2013 og stendur til ársins 2020. Á þessu 

tímabili hefur Ísland ekki leyfi til þess að losa meira en 80% af því sem það losaði árið 

1990. Ísland gerði samning við ESB um sameiginlegar efndir á skuldbindingum sínum og 

samkvæmt honum hefur Ísland leyfi til losunar á 15.327.217 tonnum af CO2-íg á 

tímabilinu C2. Árið 2016 var Ísland búið að nota 66% af úthlutaðri heimild sinni eða um 

10.118.000 tonn af CO2-íg en þá voru einungis 5.201.000 tonn af CO2-íg eftir fyrir tímabilið 

2017-2020 (Umhverfisstofnun, e.d.b). 

3.3 Parísarsamkomulagið 
Kyoto-bókunin og rammasamningurinn ná einungis til ársins 2020, svo það gefur auga leið 

að gera þurfti nýjan samning um loftslagsmál. Í desember 2015 var nýr samningur 

samþykktur í París og fékk nafnið Parísarsáttmálinn (Umhverfisstofnun, e.d.a). Með 

Parísarsáttmálanum höfðu þjóðríki tækifæri til að skrifa undir og skuldbinda sig til að taka 

ábyrgð á losun sinni á gróðurhúsalofttegundum og verndun jarðarinnar fyrir komandi 

kynslóðir (Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). Þessi samningur var sérstakur að því leyti að í 

honum er gert ráð fyrir að öll lönd í heiminum taki höndum saman við það að draga úr 

heildarlosun heimsins (Umhverfisstofnun, e.d.b). Árið 2016 gátu lönd síðan samþykkt 

samninginn og tekið þá skref í átt að því að draga úr hlýnun jarðar og halda henni undir 

2°C meðaltalshækkun frá upphafi iðnbyltingarinnar. Þrjátíu dögum eftir að samkomulagið 

tók gildi höfðu 55 lönd skrifað undir samninginn, en þessi lönd eru ábyrg fyrir 55% af 

heildar losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum (Umhverfisstofnun, e.d.b). Af 197 

löndum hafa 184 lönd nú staðfest sáttmálann (United Nations Climate Change, e.d.b). Í 

sáttmálanum er tekið fram að ríki heims skuli setja sér skýr markmið eða landsákvörðuð 

framlög og setur samningurinn einnig lagalegan ramma utan um skuldbindingar ríkjanna 

og þær aðgerðir sem ríkin ætla að fara í eftir árið 2020. Þá klárast tímabilið sem Kyoto-

bókunin nær til og tekur Parísarsáttmálinn við (Umhverfisstofnun, e.d.a). Íslands skilaði 

sínum landsákvörðuðu framlögum en þau eru að taka þátt í markmiðum 

Evrópusambandsins um að draga úr heildarlosun gróðurhúsalofttegunda um 40% árið 

2030 miðað við losunina árið 1990 (Stjórnarráðið, e.d.a). 
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Skrefið sem þjóðir hafa tekið með því að skrifa undir samkomulagið verkar einnig sem 

hvatning til að vinna samhliða að innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna þar 

sem markmiðin tengjast mjög náið umhverfis- og samfélagsáherslum.  
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4 Eco-Schools og Skólar á grænni grein 

4.1 Foundation for Environmental Education 
Árið 1981 voru stofnuð í Hollandi samtök sem kallast Foundation for European 

Environmental Education (FEEE). Aðalmarkmið samtakanna er að efla umhverfisvitund 

fólks og þar með að valdefla það í gegnum menntun og samvinnu við meðlimi og 

samstarfsaðila út um allan heim (Foundation for Enviromental Education, e.d.). FEEE 

störfuðu áður einungis í Evrópu en árið 2001 fékk Suður-Afríka aðild að samtökunum og 

þá slepptu þeir einu E-i sem stóð fyrir „Europe“ í lok nafnsins (FEE). Þannig urðu samtökin 

að alþjóðlegri hreyfingu (Foundation for Enviromental Education, e.d.).  

Samtökin standa fyrir samtals fimm ólíkum verkefnum. Fyrsta verkefnið var sett á 

laggirnar árið 1987 en það var svokallað Bláfánaverkefni (e. Blue Flag). Þar er lögð áhersla 

á mikilvægi þess að þekkja, fræðast um og njóta umhverfisins nálægt ströndum, höfnum 

og sjó (Blue Flag, e.d.). Bláfáninn er orðið alþjóðlegasta og þekktasta umhverfisvottun 

sem hafnir, strandir og sjálfbær ferðamennska á sjó og vötnum geta fengið (Blue Flag, 

e.d.). Green Key er annað verkefni FEE þar sem starfsemi sem býður upp á gistingu eða 

aðra svipaða þjónustu getur sýnt fram á sjálfbærni og fengið þá Græna lykilinn. Learning 

about Forests (LEAF) er verkefni þar sem ungmenni læra að nálgast náttúruna á nýjan hátt 

og öðlast þannig dýpri skilning á henni. Young Reporters er verkefni sem miðar að því að 

efla ungt fólk í því að rannsaka umhverfisvandamál og fræða aðra um lausnir með 

fjölmiðlastarfsemi, myndum og myndböndum (Foundation for Enviromental Education, 

e.d.). Verkefnið Skólar á grænni grein (e. Eco-Schools) var sett af stað árið 1994 en það 

snýst um að valdefla skólabörn til að taka virkan þátt í að setja skólanum sínum 

umhverfisstefnu og betrumbæta samfélagið. Mikil áhersla er lögð á að fá alla í skólum til 

að taka virkan þátt, ekki bara nemendur og kennara heldur einnig foreldra, nærumhverfi, 

stjórnendur og aðra sem koma með einhverjum hætti að skólanum, t.d. ræstitækna eða 

matráði. Markmiðið með verkefninu er að minnka kolefnisfótspor skólans, draga úr 

kostnaði og tengjast umhverfinu og samfélaginu með umhverfisvænum lausnum (Eco-

Schools, e.d.). 
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4.2 Skólar á grænni grein og sjö innleiðingarskref verkefnisins 
Verkefnið Skólar á grænni grein hefur náð fótfestu í alþjóðasamfélaginu, þar sem 51.000 

skólar frá 67 löndum hafa tekið þátt í því. Ísland er ekki þar undanskilið því árið 2000 tók 

Landvernd að sér að reka verkefnið sem fékk fyrrgreint íslenskt heiti, Skólar á grænni 

grein. Þegar verkefnið hófst voru 12 skólar sem tóku þátt en árið 2017 var fjöldi þeirra 

kominn á þriðja hundrað (Katrín Magnúsdóttir, 2017). 

Verkefnið Skólar á grænni grein snýst um að hafa verkferla og leiðir fyrir skóla á öllum 

stigum til að tileinka sér umhverfisvernd og sjálfbærni en þegar skólar ákveða að fara í þá 

vegferð að innleiða áherslur verkefnisins fylgja þeir sjö skrefum sem eiga að efla alla innan 

skólans í umhverfismálum (Landvernd, e.d.). Skólinn ákveður þema eða þemu sem hann 

vill vinna með en hægt er að velja á milli t.d. neyslu og úrgangs, hnattræns jafnvægis, 

vatns, orku og náttúruverndar svo eitthvað sé nefnt. Síðan eru sett markmið og skólinn 

vinnur að því að ná þeim í samvinnu við alla hlutaðeigandi aðila. Ef skólanum tekst að ná 

þeim markmiðum sem hann setti sér fær hann að flagga grænfánanum, sem sést á mynd 

2, í tvö ár. Verkefnið Skólar á grænni grein er því ekki ferli sem endar þegar skrefunum sjö 

er lokið heldur er ferlinu haldið áfram og á þeim tveimur árum sem má flagga 

grænfánanum þarf skólinn að setja sér ný markmið og halda þannig áfram að vinna að 

sjálfbærni og umhverfisvernd. Skrefin sjö í ferlinu eru umhverfisnefnd, stöðumat, áætlun, 

eftirlit, námsefnisgerð, upplýsa aðra og umhverfissáttmáli (Landvernd, e.d.). Fjallað er um 

hvert þessara skrefa hér að neðan. 

4.2.1 Skref 1: Umhverfisnefnd 
Umhverfisnefndin er skipuð aðilum sem leiða verkefnið áfram. Í nefndinni skal sitja hópur 

úr öllum einingum skólans, fulltrúar nemenda úr öllum árgöngum, kennarar og 

stjórnendur og aðrir eftir aðstæðum, t.d. matráður og húsvörður. Val fulltrúa í nefndina 

þarf að fara fram með lýðræðislegum kosningum en varast skal vinsældakosningar (Katrín 

Magnúsdóttir, 2017). 
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4.2.2 Skref 2: Mat á stöðu umhverfismála 
Í upphafi hvers tveggja ára tímabils þarf að meta 

stöðu umhverfismála í skólanum. 

Umhverfisnefndin sér um að gera stöðumatið 

en ákjósanlegast er að fá alla í skólanum til að 

taka þátt í því. Nálgast má eyðublöð á 

heimasíðu Skóla á grænni grein ef skólinn kýs 

það (Katrín Magnúsdóttir, 2017). 

4.2.3 Skref 3: Áætlun um aðgerðir og markmið 
Þegar umhverfismatið liggur fyrir er hægt að fara í skref 3, það er að velja þema eða þemu, 

búa til markmið og vinna aðgerðir sem skólinn vill leggja áherslu á. Á heimasíðu Skóla á 

grænni grein eru markmiðssetningareyðublöð sem fylla þarf út varðandi hvert markmið 

sem skólinn ætlar að taka fyrir og síðan þær aðgerðir sem á að fara í til að ná þessum 

markmiðum. Við hverja aðgerð þarf að ákveða hver er ábyrgðaraðili aðgerðarinnar, hvaða 

áhöld eru nauðsynleg, hver tímaramminn sé og hvernig mega eigi stöðu aðgerða með 

tilliti til viðkomandi markmiðs. Hver skóli velur sér fimm til sex markmið en verður að ná 

a.m.k. fjórum þeirra til að geta átt kost á að flagga grænfánanum (Katrín Magnúsdóttir, 

2017). 

4.2.4 Skref 4: Eftirlit og endurmat 
Mikilvægt er að vera með skýrar aðgerðir samkvæmt skrefi þrjú og hafa leið til að meta 

stöðuna. Samkvæmt fjórða skrefi þarf að sjá til þess að vel gangi að vinna að 

markmiðunum. Sum markmið klárast á skömmum tíma á meðan önnur geta verið í gangi 

út allt tímabilið. Stöðumat fer fram á umhverfisnefndarfundum og ef illa gengur að 

innleiða markmiðin má breyta þeim eða velja ný í staðinn (Katrín Magnúsdóttir, 2017). 

4.2.5 Skref 5: Námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá 
Lögð er áhersla á að nemendur læri um markmiðin og að hver og einn fái verkefni sem 

tengist þeim markmiðum sem skólinn er að vinna að. Einnig verða áherslurnar á 

markmiðin að vera skýr og sýnileg í námskrá skólans, en hægt er að finna handbók með 

frekari upplýsingum um tengingu við aðalnámskrá skóla. Á vef Skóla á grænni grein er 

Mynd 2. Grænfáninn dreginn að húni 
(Stjórnarráðið, e.d.c) 
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hægt að finna verkefnakistu þar sem sjá má dæmi um ýmis verkefni sem aðrir skólar hafa 

unnið að með nemendum sínum (Katrín Magnúsdóttir, 2017). 

4.2.6 Skref 6: Að upplýsa og fá aðra með 
Samkvæmt þessu skrefi þarf skólinn að upplýsa alla sem koma að skólanum með beinum 

eða óbeinum hætti um þá vegferð sem skólinn er á, þ.m.t. alla nemendur, starfsfólk, 

foreldra og forráðamenn sem og íbúa, fyrirtæki og stofnanir sem eru í nærumhverfi 

skólans. Vekja þarf athygli á því að skólinn er á grænni grein með því að upplýsa 

samfélagið, t.d. með tölvupósti, veggspjöldum eða fréttum í blöðum. Skólar eiga að halda 

einn viðburð á tímabilinu sem tengist sjálfbærni og umhverfismálum og bjóða aðilum úr 

nærumhverfi sínu (Katrín Magnúsdóttir, 2017). 

4.2.7 Skref 7: Umhverfissáttmáli 
Lokaskrefið felst í því að gera umhverfissáttmála sem lýsir þeirri umhverfisstefnu sem 

skólinn hefur sett sér. Það má útfæra sáttmálann á mismunandi hátt og fer það eftir því 

á hvaða stigi skólinn er. Sáttmálinn má vera ljóð eða slagorð, nokkrar setningar eða 

listaverk. Nemendur eiga í öllum tilvikum að koma að gerð sáttmálans sem á síðan að vera 

settur á áberandi stað innan veggja skólans (Katrín Magnúsdóttir, 2017).  

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, sem rætt var um í kafla 2, eru með margar af 

sömu áherslum og Skólar á grænni grein og má því segja að innleiðing verkefnisins gæti 

verið skref í áttina að því að ná heimsmarkmiðunum sem Ísland er búið að skuldbinda sig 

til að ná. 

4.3 Viðhorf til Skóla á grænni grein 
Verkefnið Skólar á grænni grein hefur verið starfrækt á vegum Landverndar í tæpa tvo 

áratugi og þar með er hægt að kanna viðhorf þátttakenda í verkefninu gagnvart því. 

Rannsókn sem Hugrún Geirsdóttir framkvæmdi árið 2015 gaf til kynna að í skóla sem var 

á grænni grein væru 71% nemenda sammála því að þeir tækju þátt í verkefninu og 

hegðuðu sér í samræmi við stefnu þess. Þegar nemendur voru spurðir með hvaða hætti 

þeir tækju þátt í verkefninu svöruðu 65% því til að þeir flokkuðu sorp, 56% svöruðu því til 

að þátttaka þeirra fælist í bættri umgengni á skólalóð og 56% kváðust nota breyttan 

samgöngumáta, t.d. með því að ganga eða hjóla í skólann eða með því að nota 

almenningssamgöngur (Hugrún Geirsdóttir, 2015). 
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Skólar á grænni grein snýst ekki bara um nemendur, en í rannsókn frá 2012 var mat 

starfsfólks leikskóla á framgangi Grænfánaverkefnisins í þeirra eigin skóla kannað. 

Starfsfólk í leikskólum sem tók þátt var 65,7% mjög sammála um mikilvægi verkefnis, 

34,4% var frekar sammála eða sammála en enginn var ósammála mikilvægi verkefnisins. 

Alls þótti 61,1% starfsfólks hafa gengið mjög vel að koma á umhverfisstefnu, en 11,1% 

sagði að illa hafi gengið að kynna foreldrum leikskólabarna stefnuna (Bryndís 

Hafþórsdóttir, 2012). 

Stefán Gíslason hjá UMÍS ehf. (e. Environice) tók saman skýrslu um stöðu 

umhverfisfræðslu á Íslandi árið 2009. Niðurstöðurnar bentu til þess að síðustu 10-15 árin 

á undan hafi þekking almennings á umhverfismálum aukist. Í skýrslunni er lagt mat á 

árangur og telur Stefán að verkefnið Skólar á grænni grein hafi átt einna mestan þátt í 

aukinni áherslu á umhverfismál og sjálfbæra þróun í námi á Íslandi (Stefán Gíslason, 

2009). 

Árið 2007 var gefin út ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla og í henni er ekki að finna orðið 

„sjálfbærni“ en náttúrufræði og umhverfismennt er eitt af námssviðunum. Ekki er lögð 

mikil áhersla að vinna út frá umhverfismennt og geta skólar túlkað það sjálfir hvort unnið 

er með hugtakið undir náttúrufræði eða lífsleikni (Stefán Gíslason, 2009).  

Eins og fram kemur í kafla 4.2 er skref 5 á vegferðinni að því að hljóta grænfánann 

einmitt það að innleiða verkefni og fræðslu um umhverfismál með tengingu við 

aðalnámskrá skólanna. 
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5 Sumarbúðir KFUM og KFUK 

Sr. Friðrik Friðriksson fór í nám til Kaupmannahafnar árið 1893 og kynntist þar hreyfingu 

Kristelig Forening for Unge Mænd (KFUM; ísl. Kristilegt félag ungra manna). Þegar hann 

kom aftur til Íslands árið 1897 ákvað hann að stofna svipaða hreyfingu fyrir ungmenni á 

Íslandi. KFUM á Íslandi hélt stofnfund árið 1898 og kallaði sig í byrjun Kristilegt 

unglingafélag (Lára Halla Sigurðardóttir, 2013). 

Það var ekki fyrr en árið 1922 sem Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið úthlutaði 

félaginu lóð í Vatnaskógi til uppbyggingar á sumardvalarstað. Til að byrja með var gist í 

tjöldum á meðan byggður var skáli að danskri fyrirmynd (Vatnaskógur, 1983). Skömmu 

síðar eða árið 1925 var skáli í sumarbúðum að Kaldárseli við Hafnarfjörð vígður og voru 

þar með sumarbúðir KFUM orðnar tvennar. Báðar þessar sumarbúðir voru eingöngu fyrir 

drengi en 1899 var félag KFUK stofnað en skammstöfunin stendur fyrir „Kristilegt félag 

ungra kvenna.“ Þær voru ekki langt á eftir körlunum varðandi það að koma á laggirnar 

sumarbúðum en árið 1947 hófu konur sumarstarf í tjöldum í Vindáshlíð í Kjós og árið 1949 

var skálinn þar reistur. Sumarbúðastarf í Ölveri hófst árið 1952 og sumarbúðir á Hólavatni 

í Eyjarfirði voru vígðar þann 20. júní 1965. Þar með höfðu verið stofnaðar fimm 

sumarbúðir á vegum KFUM og KFUK og eru allar starfræktar enn þann dag í dag (KFUM 

og KFUK, e.d.). 

 

 

 
  



 15 

6 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknaraðferðina sem verkefnið er byggt á, sem og hvað 

ber að varast þegar rannsóknaraðferð sem þessi er notuð. Þá er gerð grein fyrir aðilum 

sem komu að rannsókninni með einum eða öðrum hætti.  

6.1 Virk þátttökurannsókn 
Rannsókn þessi var unnin eftir sniði virkrar þátttökurannsóknar (e. Action Research). 

Félagssálfræðingur að nafni Kurt Lewis þróaði hugtakið virka þátttökurannsókn þar sem 

hann taldi uppbyggingu rannsókna í félagsvísindum ábótavant og vildi hafa sterkari 

tengingu á milli rannsókna og félagslegra aðgerða (Fishman, 1997). Lewis tengdi þessar 

aðferðir saman með því  að þróa ferli sem hægt var að starfa eftir. Byrjað er á að nota 

rannsóknaraðferðir til að skoða ákveðið viðfangsefni og skilgreina þannig samfélagsleg 

vandamál og markmið í samvinnu með samfélaginu. Þegar markmiðin hafa verið sett er 

þróuð aðgerðaráætlun eða stefnumótun sem fylgt er eftir. Að lokum er aðgerðaráætlunin 

metin og nýjar niðurstöður iðulega unnar. Niðurstöðurnar eru síðan hagnýttar svo hægt 

sé að byggja nýjar rannsóknir á þeim eða nota þær við mótun samfélagskenninga 

(Fishman, 1997). 

Rannsóknaraðferðin er byggð á mikilvægi þess að leysa félagsleg vandamál með því að 

læra og efla einstaklinga til að skilja vandamálin og endurbyggja sýn þeirra á umhverfinu 

í kringum þá. Lewis sagði: „[...] one cannot understand an organization without trying to 

change it [...],“ sem útleggja má á íslensku sem: „það er ómögulegt að skilja 

skipulagsheildir nema með því að reyna að breyta þeim“ (Burnes, 2004). 

Með virkri þátttökurannsókn getur rannsakandi skoðað á markvissan hátt vandamálin 

sem eru til staðar og mótað áætlun um hvernig eigi að bregðast við þeim. Grunnaðferð í 

virkri þátttökurannsókn er þríþætt, þ.e.a.s. horfa, hugsa og gera (e. look, think, act) 

(Stringer, 1996). 

Ø Horfa 

1. Safna upplýsingum 

2. Lýsa aðstæðum eins og þær eru 

Ø Hugsa 
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1. Kanna og greina. Hvað hefur gerst? 

2. Túlka og útskýra. Af hverju eru aðstæðurnar eins og þær eru? 

Ø Gera 

1. Útbúa áætlun 

2. Framkvæma áætlun 

3. Meta árangur 

Þessi skref eru ekki ætluð sem línulegt ferli því þegar á reynir getur virk þátttökurannsókn 

verið flókin þar sem hægt er að fara í marga hringi þar til ásættanlegum niðurstöðum er 

náð. Þá er farið aftur í gegnum skrefin og í sumum tilvikum þarf að endurtaka aðgerðir. 

Líkja má aðferðinni við gatnaskipulag á vegakorti þar sem hægt er að fara margar leiðir 

að lokastaðsetningu og engin ein leið er endilega best (Stringer, 1996). 

Virk þátttökurannsókn hentar þessu verkefni vel þar sem markmið rannsóknarinnar er 

að stuðla að vegferð breytinga sem bæta samfélagið á einn eða annan hátt.  Notast er við 

eigindlegar aðferðir til að horfa, þ.e. safna upplýsingum og lýsa aðstæðum, hugsa, þ.e. að 

taka saman öll gögn til að meta stöðuna eins og hún er í dag og að gera, þ.e. að hanna 

ferla og áætlanir sem hægt er að hrinda í framkvæmd til að stuðla að breytingum 

(Stringer, 1996). Þetta verkefni er unnið að vori og áætlunin sem verður þróuð mun miða 

að sumarbúðum sem ætla sér að vinna að því að fá grænfánann sumarið 2019. Í ljósi þess  

nær verkefnið ekki yfir að klára síðasta skrefið til fulls því samkvæmt lokaskrefinu er gerð 

áætlun, hún framkvæmd og að lokum fer fram endurmat. Í þessu verkefni mun ekki gefast 

tækifæri til að hrinda verkefninu í framkvæmd né að meta árángur framkvæmdanna þó 

svo að öðrum skrefum rannsóknaraðferðarinnar sé fylgt. 

Samkvæmt virkri þátttökurannsókn þarf sérstaklega að hafa í huga að gæði og 

réttmæti skarist ekki. Rannsakandinn tekur stóran þátt í rannsókninni og þarf þess vegna 

alltaf að gæta hlutleysis og tryggja að hans eigin skoðanir hafi ekki áhrif á rannsóknina 

(Gná Guðjónsdóttir, 2017). Lögð er rík áhersla á að einstaklingar sem starfa innan þess 

vettvangs sem rannsakaður er skilji og séu virkir þátttakendur í þeim breytingum sem eiga 

sér stað með rannsókninni. Þar af leiðandi þarf að gæta hlutleysis þar sem samskipti á 

milli þátttakenda og rannsakanda eru mikil og rannsakandinn er ekki lengur 

utanaðkomandi heldur orðinn hluti af rannsókninni (Gná Guðjónsdóttir, 2017). 



 17 

6.2 Samstarf við Landvernd og KFUM og KFUK 
Verkefnið byggist á því að breyta og aðlaga þá ferla sem Landvernd setur fyrir Skóla á 

grænni grein að þörfum sumarbúða, með það að markmiði að þær geti fengið 

grænfánann. Til að ná fram markmiðum verkefnisins þarf að vinna náið með þeim aðilum 

sem geta komið að þessum breytingum. Sóst var eftir því finna samstarfsaðila sem höfðu 

bæði tengingar, skoðanir og reynslu á viðfangsefninu en einnig áhuga fyrir að láta 

verkefnið ganga upp. 

Eigindlegar aðferðir voru notaðar til að afla gagna. Tekin voru viðtöl við einstaklinga 

sem þekkja viðfangsefnið og geta ýtt undir dýpri skilning á efninu. Í slíkum viðtölum er 

viðmælandi að segja frá reynslu sinni og túlkun á viðfangsefninu (Jón Gunnar Bernburg, 

2005).  

Samstarfsaðilar að verkefninu voru tveir. Annar samstarfsaðili verkefnisins er 

Landvernd sem er umsjónaraðili Skóla á grænni grein. Tengiliður og viðmælandi 

Landverndar er verkefnastjóri þess verkefnis, Katrín Magnúsdóttir. Hinn samstarfsaðilinn 

er KFUM og KFUK en tengiliður og viðmælandi félagsins er Erla Björg Káradóttir sem er 

stjórnarformaður sumarbúðanna Ölvers. 

Í því skyni að kanna hvaða breytingar þurfi að eiga sér stað voru tekin viðtöl við Katrínu 

um innleiðingu verkefnisins og þær hugsanlegu hindranir sem gætu komið upp við 

innleiðingu þess í sumarbúðum. Einnig var tekið eigindlegt viðtal við Erlu Björg og rætt 

um þær leiðir sem sumarbúðirnar eru tilbúnar að fara og hvaða skref ætti að taka í 

framhaldinu. Viðmælendur gegna ólíkum stöðum og viðtölin ættu því að endurspegla 

mismunandi upplifun þeirra frá sitthvoru sjónarhorninu. Við greiningu á niðurstöðunum 

var rannsóknarspurningin höfð til hliðsjónar en til upprifjunar er hún: Hvernig er hægt að 

aðlaga ferli skóla á grænni grein að starfsemi sumarbúða KFUM og KFUK? Við vinnslu 

niðurstaðna var fyrst og fremst einblínt á hvaða hindranir eru í ferlinu og hugsanleg 

viðbrögð við þeim. 
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7 Niðurstöður 

Niðurstöðukaflinn skiptist í átta undirkafla en í honum er farið yfir greiningu á tveimur 

viðtölum við einstaklinga sem tengjast og þekkja viðfangsefnið vel. Í undirkafla 1 er 

grunngreining á stöðu umhverfismála í sumarbúðum KFUM og KFUK. Í undirkafla 2 eru 

sumarbúðir Ölvers teknar sem dæmi og farið yfir þá hvata sem til staðar eru fyrir því að 

sumarbúðirnar verði grænni og sjálfbærari. Undirkafli 3 fjallar um þær breytingar sem 

sumarbúðirnar verða að gera í ferli Grænfánaverkefnisins og í undirköflum 4, 5 og 6 er 

bent á hugsanlegar lausnir á hverju skrefi fyrir sig. Að lokum fjallar undirkafli 7 um 

mikilvægi samstarfs og í undirkafli 8 er aðgerðaráætlun og samantekt á mögulegum 

lausnum sett fram í töflu.  

7.1 Umhverfisáhersla sumarbúðanna 
Sumarbúðir KFUM og KFUK eru allar byggðar upp samkvæmt áherslum félagsins og 

markmiðum þess.  

KFUM og KFUK er æskulýðshreyfing sem hefur að markmiði að vekja trú á Krist og kalla til 
þjónustu í ríki hans, efla trúarlíf og siðferðiskennd og hlúa að andlegri, líkamlegri og félagslegri 
velferð einstaklingsins. (KFUM og KFUK, 2018, bls. 1) 

Í markmiðum félagsins er talað um siðferðiskennd og félagslega velferð einstaklingsins. 

Siðfræði felur í sér grundvallarreglur um hvað er góð og slæm hegðun og réttar eða rangar 

ákvarðanir (Vísindavefurinn, 2005). Með þessari siðferðiskennd hefur KFUM og KFUK lagt 

áherslu á að vinna að réttum ákvörðunum sem snúa að samfélaginu og þannig augljóslega 

miðað að því að sýna samfélagslega ábyrgð. Því er hægt að skoða hvernig undirliggjandi 

umhverfivitund hefur verið í virk í sumarbúðunum í gegnum árin. Í sumarbúðum er mikið 

sungið og textarnir fjalla oft um fallegt landslag og náttúruna. Í þeim er mikil áhersla lögð 

á gleðina sem felst í því að komast út úr borginni og í sveitina til að njóta náttúrunnar og 

alls þess sem hún hefur upp á að bjóða. Hægt er að finna fjöldann allan af söngtextum 

sem eru samdir sérstaklega fyrir sumarbúðirnar og lýsa náttúrunni sem hreinni, fallegri 

og heilagri (Lára Halla Sigurðardóttir, 2013). Eftirfarandi er brot úr söng eftir Önnu 

Sigurkarlsdóttur sem fjallar um Vindáshlíð (Vindáshlíð, 1997, bls. 164): 

„Fleira er fagurt hér, 

fossar, tré og hlíðar, 
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lækur einn liðast hreinn, 

læðist nið‘r í á.“ 

Þegar KFUM fékk landið í Vatnaskógi til afnota var það skóglaust rjóður en uppbygging 

skógræktar hefur verið mikil síðan þá (Vatnaskógur, 1983). Í 3. grein laga Vatnaskógar eru 

talin upp markmið félagsins og þau eru þríþætt. Einn þessara þátta er skógrækt og segir 

um hann: „Markmið Skógarmanna eru [...] að vinna að og efla áhuga á skógrækt í 

Vatnaskógi.“  (KFUM og KFUK, 2018, bls. 1). Út frá þessum grunni í lögum Vatnaskógar má 

álykta að skógrækt, og þar með umhverfisvitund, hafi verið til staðar frá stofnun félagsins 

(KFUM og KFUK, 2018). 

Síðustu ár hefur félag KFUM og KFUK í heild sinni unnið að viðamiklu 

stefnumótunarferli þar sem hver starfsstöð þurfti að ákveða hvert hún vildi stefna. Félagið 

ákvað að fara í svokallað 10-3-1 ferli þar sem sett eru langtímamarkmið til 10 ára, 

skammtímamarkmið til 3 ára og að lokum aðgerðaráætlun til 1 árs. Hólavatn setti sem 

eitt af sínum markmiðum til 3 ára að “[...] leita leiða til að auka fjölbreytni í boðun og 

fræðslu með áherslu á tengingu við umhverfi og náttúru“ (KFUM og KFUK, 2018, bls. 45). 

Hluti af þeirri stefnumótun sem fór af stað árið 2017 var að móta umhverfisstefnu sem 

var ekki til staðar áður. Á aðalfundi 2018 var samþykkt ný umhverfisstefna sem 

umhverfisráð var búið að vinna að og hér fyrir neðar má finna hluta úr:   

KFUM og KFUK vilja í allri starfsemi sinni stuðla að heilbrigðum lífsháttum, varðveislu 
náttúrunnar og sem bestri umgengni við umhverfið. Þessum markmiðum vill KFUM og KFUK 
ná með því að fræða ungt fólk um hlutverk okkar sem ráðsmenn á þessari jörð. Jafnframt í 
öllu starfi félagsins að stuðla að sjálfbærni og halda neikvæðum umhverfisáhrifum í lágmarki. 
(Umhverfisráð KFUM og KFUK, 2018, bls. 1) 

Í stefnunni sem umhverfisráð lagði fyrir á aðalfundi eru meðal annars markmið um að 

fræða þátttakendur í starfi félagsins, draga úr mengun, endurnýta úrgang og vernda 

náttúruna. Þessi stefna tengist beint þeim markmiðum sem Grænfánaverkefnið starfar 

eftir. Í lok stefnunnar er síðan áætlun sem tiltekur að fyrir árið 2020 verði allar 

starfsstöðvar komnar með aðgerðaráætlun sem byggist á stefnunni (Umhverfisráð KFUM 

og KFUK, 2018). 

Ölver er undir stjórn KFUM og KFUK. Allt félagið er sjálfboðaliðahreyfing og því hafa 

margir einstaklingar hagsmuna að gæta og vilja leggja orð í belg og hafa áhrif á 

stefnumótunina. Þegar stefnumótunarfundur Ölvers var haldinn árið 2017 kom fram að 
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eitt af fimm mikilvægustu markmiðum sumarbúðanna væri að verða grænar sumarbúðir 

innan 10 ára. Í þriggja ára markmiðum stefnunnar var þriðja markmiðið að vera búin að 

taka skref í þá átt að því að verða umhverfisvænar sumarbúðir fyrir árið 2020 

(Stefnumótunarfundur Ölvers, 2017). Á þessum tíma vissi stjórnin ekki hvernig ætti að ná 

þessu markmiði og sá ekki fyrir sér hver væru fyrstu skrefin (Erla Björg Káradóttir, 2019). 

7.2 Hvati Ölvers til umhverfismála 
Allar sumarbúðir KFUM og KFUK byggja á kristnum viðhorfum og standa fyrir þau gildi 

sem ráðandi eru í Biblíunni. Þar segir að Guð hafi sett okkur á jörðina til að vera ráðsmenn 

jarðar og huga að henni. Í fræðsluefni sumarbúðanna er mikið talað um sköpunina og að 

Guð hafi skapað jörðina, náttúruna og okkur mannfólkið. Mikið er lagt upp úr fegurðinni 

og fullkomnuninni sem Guð skapaði og hversu einstök og mikilvæg sú sköpun er. Kristnar 

manneskjur upplifa því sterka tengingu við náttúruna. Erla Björg orðar þetta þannig: 

„þetta hlýtur að vera algörlega órjúfanlegt að finnast það vera okkar hlutverk og okkar 

samfélagslega ábyrgð að hugsa um umhverfisvernd og sjálfbærni“. 

Sumarbúðir KFUM og KFUK eru allar staðsettar úti í náttúrunni en þemun sem oft eru 

notuð í fræðslu og leik tengjast náttúrunni og umhverfinu. Erla Björg sagði enn fremur: 

„Sumarbúðir eru oft í svona algjörum náttúruperlum og náttúran og umhverfið spilar svo 

stórt hlutverk [...] hluti af upplifuninni er auðvitað bara náttúran og að vera í fegurðinni“. 

Tenging starfsins við náttúruna er því nær algjör og allir sem starfa á þeim grundvelli vilja 

gera vel í þeim efnum og vernda svæðið, eftir því sem Erla Björg segir.   

Hluti af þeim hvötum sem stuðla að því að Ölver sumarbúðir stefna í átt að auknum 

umhverfisáherslum er þrýstingur og áhugi sem fram kemur í innri hring sumarbúðanna, 

þ.e. frá stjórn, starfsmönnum og öðrum velunnurum. Á stefnumótunarfundi var það eitt 

af aðalmarkmiðunum í nýrri stefnu Ölvers að bæta umhverfisvitund og lágmarka 

kolefnisfótspor sumarbúðanna, svo það er greinilega mikill þrýstingur úr nærumhverfinu. 

Stjórnin hefur aftur á móti ekki fundið fyrir þrýstingi frá fjærumhverfinu en þar má nefna 

stjórn KFUM og KFUK og börn sem dvelja í sumarbúðum ásamt foreldrum þeirra. 

Þrýstingur frá ríki eða sveitarfélögum, sem eru hluti af styrktaraðilum starfsins, er heldur 

ekki merkjanlegur. Eini þrýstingurinn sem Erla Björg hefur fundið fyrir frá sjálfu 

samfélaginu snýr að henni sjálfri sem einstaklingi og nefnir hún að ekki sé lengur hægt að 

þykjast ekki vita eða þekkja þær umhverfishörmungar sem eru í gangi í heiminum. Sem 
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upplýst manneskja þá sé það í hennar höndum að vinna með umhverfisvernd í öllu því 

sem hún ber ábyrgð á, hvort sem það er hennar einkaheimili eða sumarbúðir þar sem hún 

starfar sem stjórnarformaður. Hvatinn sé einnig til staðar innan stjórnarinnar: „Viljinn er 

svo innilega fyrir hendi og þetta samrýmist svo ótrúlega mikið okkar gildum og okkar 

framtíðarsýn.“ Stjórnin hefur sýnt mikið frumkvæði og er opin fyrir breytingum. Búið er 

að taka ýmis skref í umhverfismálum og samtalið um umhverfisvernd er nú þegar hafið. 

7.3 Breyting á uppsetningu verkefnisins Skólar á grænni grein 
Þegar rætt var við Katrínu Magnúsdóttur sem er verkefnastýra Skólar á grænni grein 

nefndi hún að sumarbúðir ættu að geta fylgt flestum skrefunum sem fjallað er um í kafla 

4.1 á sama hátt og skólar fylgja þeim. Skólar sem falla undir flokkinn „aðrir skólar“ hafa 

flestir þurft að aðlaga bæði skrefin og ferlið að eigin þörfum og uppsetningu. Dæmi um 

þetta eru vinnuskólar, Náttúruskóli Reykjavíkur og tónlistarskólar en engir þessara skóla 

falla undir sömu starfsemi og leik-, grunn-, framhalds- eða háskólar. Þeir skólar hafa farið 

aðrar leiðir í ferlinu til að tryggja sér grænfánann og breyta þannig uppsetningunni á 

verkefninu.  

Vinnuskólar sem hafa verið að fá grænfánann eru að vinna með svipað tímabil og 

sumarbúðir að því leyti að þeir starfa eingöngu yfir sumartímann. Ferlið sem 

vinnuskólarnir starfa eftir til þess að fá grænfánann er þannig að þeir hefja 

undirbúningsvinnuna á vorin og vinna að markmiðum og aðgerðum yfir sumarið. 

Landvernd leggur síðan mat á vinnuna á haustin og afhendir þeim grænfánann í byrjun 

næsta sumars þegar starfsemin er aftur farin af stað. Með því að hafa þennan háttinn á 

hlutunum fá vinnuskólarnir einungis að flagga grænfánanum í eitt ár í senn.  

Vinnuskólarnir hafa því einungis sumartímabilið til að vinna að verkefnunum þar sem 

venjulegir skólar fá tvö ár. Þess vegna setja vinnuskólarnir sér færri markmið hverju sinni. 

Skólar eru að venju að setja sér 6-7 markmið og verða að standast 5 en vinnuskólar setja 

sér 1-2 markmið og verða að standast þau til þess að fá að flagga grænfánanum. Við 

ítarlegri skoðun á skrefunum sjö þarf líklegast að aðlaga skref 1, 5 og 6 sérstaklega að 

sumarbúðum, þ.e.a.s. skref um umhverfisnefnd, námsefnisgerð og að upplýsa og fá aðra 

með. Þau skref er ekki hægt að fara í gegnum með hefðbundinni leið sem Landvernd 

mælir með á sama hátt og skólar gera. Fjallað er um þessi skref hér á eftir en skrefum 2 

(stöðumat), 3 (aðgerðaáætlun og markmið), 4 (eftirlit og endurmat) og 7 
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(umhverfissáttmáli) er sleppt því þar er hægt að fylgja vinnulagi Grænfánaverkefnisins 

eins og því er lýst í kafla 4.  

7.4 Lausn á skrefi 1 
Samkvæmt skrefi 1, eins og fjallað er um í kafla 4.1, er sett á laggirnar umhverfisnefnd 

sem á að samanstanda af breiðum hópi þátttakenda. Það skref er mögulega erfiðara fyrir 

sumarbúðir en skóla þar sem starfstími sumarbúðanna er stuttur, þ.e. einungis yfir 

sumarið. Skólar á grænni grein leggja mikla áherslu á að nemendur séu stór partur af 

þessari nefnd og taki þannig virkan þátt í verkefninu (Katrín Magnúsdóttir, 2019).  

Þegar rætt var við Erlu Björg tók hún undir að þetta verði líklega erfiðara skref en hjá 

skólum en þó samt ekki óleysanlegt. Hægt er að virkja mismunandi aðila sem hafa 

tengingu við sumarbúðirnar með einhverjum hætti. Best væri að hafa einn aðila úr stjórn 

sem væri þá umhverfisfulltrúi. KFUM og KFUK er móðurfélag og væri því ráðlagt að hafa 

meðlim úr umhverfisráði félagsins til að sitja með í umhverfisnefndinni. Erfitt er að nálgast 

þátttakendur í starfinu þar sem óljóst er hverjir muni skrá sig og taka þátt fyrr en skráning 

opnar eða þá að starfsemin er hafin. Erla Björg benti á að hægt væri að nálgast börn sem 

eru sjálfboðaliðar í búðunum, en stelpur frá 14-17 ára aldri sem hafa komið ár eftir ár 

velja oft að koma sem sjálfboðaliðar og aðstoða þegar yngri börn eru á staðnum. Hægt 

væri að nálgast þann hóp og fá með í nefndina einstaklinga sem hafa oft dvalið í 

sumarbúðum og þekkja staðinn vel sem þátttakendur. Einnig væri hægt að nálgast börn 

starfsmanna sem hafa komið oft áður og er vitað að koma að öllum líkindum aftur næstu 

sumur. Aðrir aðilar, svo sem starfsfólk, ætti ekki að vera erfitt að fá í nefndina. Utan við 

sumarbúðirnar er einnig stór hópur fólks sem eru velunnarar. Þetta eru einstaklingar sem 

eru tilbúnir að leggja á sig sjálfboðavinnu og eru því boðnir og búnir til að aðstoða, t.d. við 

viðgerðir, viðhald, umsjón með útleigu eða fjáröflunum. Hægt væri að sameina 

einstaklinga úr öllum þessum hópum í umhverfisnefndina til að gefa henna breiða og góða 

yfirsýn yfir starfsemi sumarbúðanna. Þannig væri hægt að undirbúa sumarið vel en Katrín 

bætti við: „Líklega væri best að þið mynduð leggja línurnar á undan og mynduð síðan með 

virkum hætti leyfa krökkunum að taka þátt“. 
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7.5 Lausn á skrefi 5 
Samkvæmt skrefi 5 er aðaláherslan lögð á námsefnisgerð og tengingu verkefnisins við 

aðalnámskrá. Þar sem sumarbúðir vinna ekki samkvæmt aðalnámskrá er erfitt að tengja 

verkefnið á einn eða annan hátt við hana. Katrín benti á að þetta gæti orðið snúið og hún 

vissi ekki alveg hvernig fyrirkomulag í sumarbúðum væri hvað varðar fræðslumál og 

fræðsluefni. Núna stendur yfir vinna hjá KFUM og KFUK þar sem verið er að útbúa 

fræðsluefni sem unnið er út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Þetta voru 

óvæntar en ánægjulegar fréttir þar sem Grænfánaverkefnið og þemu þess eru að miklu 

leyti byggð þessum markmiðum. Með því að byggja fræðsluefnið á heimsmarkmiðunum 

er komin góð tenging við verkefnið sem fyllir upp í gatið og því er ekki þörf á því að styðjast 

við aðalnámskrá. 

Skólar vinna verkefni sem tengist námsefninu sem útbúið er og hægt er að finna 

hugmyndir af verkefnum á heimasíðu Skólar á grænni grein (Katrín Magnúsdóttir, 2019). 

Erla Björg lýsti spenningi varðandi það að útbúa verkefnin og tengja þau við 

sumarbúðirnar og náttúruna þar sem þær starfa. Flestar sumarbúðir hafa fræðslustund á 

morgnana sem er um klukkutími auk styttri fræðslu á kvöldin. Erla Björg nefnir: „Við 

höfum tækifæri að vera með þónokkrar fræðslustundir og svo að vinna verkefni út frá því 

og þarna höfum við náttúrulega dásamlega náttúru [...] það yrði mjög spennandi verkefni 

að búa til fræðslustundir út frá þessu.“ Á morgnana væri hægt að hafa fræðslu tengda 

þemanu og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en eftir fræðsluna eða seinna um 

daginn vinna að verkefnum sem tengjast því.  

Í Ölveri er á hverju ári ein vika, eða einn dvalarflokkur eins og það kallast, helgaður sér 

markmiði eða sér þema. Undanfarin ár hefur hann verið kallaður fókusflokkur þar sem 

fókusinn hefur verið á sjálfstyrkingu og sjálfseflingu með markþjálfa sem stjórna 

fræðslunni. Möguleikar eru á því að breyta um stefnu og gæti því heil vika verið helguð 

umhverfisvernd og sjálfbærni með verkefnið Skólar á grænni grein sem drifkraft. 

7.6 Lausn á skrefi 6 
Skref 6 í ferlinu fjallar um að upplýsa og fá aðra með. Skólar halda oftast hátíð þar sem 

þeir fjalla um eða vinna að verkefnum, aðgerðum eða þemanu á einhvern hátt. Með þessu 

eru þeir að upplýsa nær- og fjærumhverfið sitt og sýna þeim afraksturinn og vinnuna sem 

þeir eru að gera. Hægt væri að gera svipað í sumarbúðum og ætti ekki að vera nein 
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fyrirstaða hvað þetta varðar. Með því að halda hátíð líkt og skólar gera, væri hægt að 

bjóða dvalargestum og fjölskyldum þeirra, starfsfólki, velunnurum og viðskiptafélögum 

að koma og njóta afrakstursins.  

Til að upplýsa sem flesta er hægt að notast við netfréttir sem KFUM og KFUK senda til 

allra félagsmanna vikulega í tölvupósti og einnig fréttabréf sem er sent reglulega í 

fjöldapósti til félagsmanna. Hægt er að setja frétt á vefsíður bæði sumarbúðanna og 

einnig vefsíðu KFUM og KFUK með öllum upplýsingum um vegferðina. Á hverju árið er 

gefið út sumarbúðablað til allra þátttakenda síðustu sumra þar sem auglýst er hvaða 

flokkar eru í boði næsta sumar. Í þessu blaði er einnig hægt að upplýsa hvaða sumarbúðir 

hafa tekið skrefið og byrjað á ferlinu í átt að því að verða grænar sumarbúðir. 

Sumarbúðir Ölvers vinna náið með birgjum sínum en aðallega er verslað við Einarsbúð 

á Akranesi þegar kemur að matvörum. Mikilvægt væri að upplýsa þá um stefnuna og 

vinna í samstarfi við þá sérstaklega, t.d. hvað varðar matarsóun eða plastnotkun ef það 

væru þemun sem unnið væri eftir það árið. Síðan eru það birgjar eins og Tandur en þar 

eru verslaðar allar hreinlætisvörur. Það þyrfti líka að upplýsa þá um ferlið sem væri í gangi 

og hvernig væri hægt að tryggja hentugustu vörurnar hverju sinni.  

 

7.7 Mikilvægi samstarfs 
Í samtali við Katrínu kom fram að erfitt væri fyrir hana og aðra stjórnendur verkefnisins 

hjá Landvernd að leggja línurnar fyrir sumarbúðir með beinum hætti. Landvernd og 

Grænfánaverkefnið hafa mjög takmarkaða þekkingu á innri starfsemi sumarbúða og lagði 

hún áherslu á að best væri að vinna verkefnið sem mest í sameiningu. Sumarbúðir gætu 

lagt upp með það hvernig þær sjá fyrir sér innleiðinguna og unnið síðan með þá áætlun í 

samstarfi við Landvernd.  

Erla Björg vildi líka benda á mikilvægi samstarfs og samvinnu þegar kemur að því að 

leysa verkefnið sem þau standa frammi fyrir. Sem starfsmenn og stjórnarmeðlimir 

sumarbúðanna hafa þau takmarkaða þekkingu á því hvernig á að innleiða og taka af skarið 

í stóru verkefni eins og þessu og þyrfti því að óska eftir aðstoð Landverndar eða annarra 

aðila sem hafa meiri þekkingu á málefninu.  
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7.8 Samantekt varðandi innleiðingu á Grænfánaverkefninu 
Báðir viðmælendur sem rætt var við sýndu mikinn vilja til að halda verkefninu gangandi í 

framhaldi af rannsókninni. Með tilliti til rannsóknaraðferðarinnar að horfa, hugsa og gera, 

er búið að horfa á aðstæðurnar og meta hvernig þær eru í dag (Stringer, 1996). Það er til 

staðar umhverfisráð innan KFUM og KFUK og umhverfisstefna sem félagið fer eftir. Það 

eru aftur á móti engar áætlanir eða ákveðnar leiðir fyrir sumarbúðir sem vilja fara í beinar 

aðgerðir. Þegar hugsað var um hvaða breytingar þyrftu að eiga sér stað, svo að fylgja 

mætti ferli Grænfánaverkefnisins þá eru lagðar til breytingar á skrefum 1, 5 og 6. Í töflu 1 

má sjá yfirlit yfir þau vandamál sem þyrfti að aðlaga að aðstæðum sumarbúða og 

hugsanlegar lausnir og þar með breytingar frá upphaflega ferlinu. 
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Tafla 1. Yfirlit vandamála og hugmyndir um lausnir 

Verkefni Vandamál Hugmynd að lausn 
Skref 1. 
Umhverfisnefnd 

Þátttakendur 
í 
sumarbúðum 
eru  bara í 
eina viku í 
senn. 

Nálgast þátttakendur 
sem hafa komið oft í 
sumarbúðir. 

Skref 5. Tenging 
við  
Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá 
er ekki notuð 
í 
sumarbúðum. 

Nota heimsmarkmið í 
stað aðalnámskrár.  

Skref 6. Segja 
frá og fá aðra 
með 

Óljósara 
hverjir eru 
haghafar 
sumarbúða 
samanborið 
við skóla. 

Hægt að vinna svipað 
og skólar með hátíð 
og upplýsa birgja og 
forráðamenn um 
umhverfisáherslurnar.  

Tímasetning Sumarbúðir 
starfa yfir 
þriggja 
mánaða 
tímabil á 
sumrin í stað 
heils árs eins 
og skólar 
gera. 

Vinna að markmiðum 
yfir sumarið og fá 
fánann til eins árs í 
stað tveggja. 

 

7.9 Tillaga að áætlun um innleiðingu Grænfánaverkefnisins 
Í rannsókn þessari er ekki unnt að klára framkvæmd á 3. hluta aðferðarfræðinnar en hann 

felur í sér áætlun, framkvæmd og endurmat. Tillögu að áætlun er að finna hér að neðan 

en framkvæmd og endurmat verður að vera í höndum sumarbúða og umhverfisráðs 

KFUM og KFUK. 

Ø Skráning verkefnis á vefsíðu Landverndar.  

Ø Byrja á skrefunum.  
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1. Stofna umhverfisnefnd að vori til að hafa nægan tíma til undirbúnings 
áður en sumarstarfið hefst í júní.  

2. Meta stöðuna í sumarbúðunum.  

3. Gera verkáætlun, setja markmið og skipuleggja aðgerðir í samræmi við 
þema/þemu ársins. Allar sumarbúðir verða að setja sér 1 til 2 markmið. 

4. Eftirlit og endurmat. 

5. Námsefnisgerð. Vera með fræðslu sem er tengd við heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna og verkefni í samræmi við þá tengingu. 

6. Upplýsa og fá aðra með. 

7. Búa til umhverfissáttmála og hafa á áberandi stað.  

Ø Landvernd leggur mat á frammistöðu sumarbúða á haustin. 

Ø Ef markmið náðust verður grænfáninn afhentur við athöfn í upphafi næsta 
sumars. 
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8 Umræða 

Markmiðið með þessu verkefni er að rannsaka með hvaða hætti sumarbúðir geta orðið 

grænar og tryggt sér grænfána Landverndar. Sumarbúðir KFUM og KFUK eru kristilegar 

sumarbúðir og starfa undir þeim formerkjum. Segja má að þær starfi nú þegar með þeim 

hætti að þær axli samfélagslega ábyrgð (KFUM og KFUK, 1999).  

Skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist með Kyoto-bókuninni, 

Parísarsáttmálanum og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna fela í sér aðgerðir sem 

hafa áhrif á öll íslensk fyrirtæki og félög (Umhverfisstofnun, e.d.a). Til að ná settum 

markmiðum þurfa allir að taka þátt en Skólar á grænni grein miða ekki aðeins að því að 

tryggja að skólar séu umhverfisvænir, heldur einnig að unga fólkið sem mun taka við 

jörðinni fái fræðslu um umhverfisvernd og sjálfbærni (Landvernd, e.d.). Þetta eru hlutir 

sem sumarbúðir KFUM og KFUK sem samfélagslega ábyrg félög ættu ekki að láta fram hjá 

sér fara. 

Rannsóknarspurningin sem dreif þetta verkefnið snéri að því hvernig megi aðlaga ferli 

Skóla á grænni grein að starfsemi sumarbúða KFUM og KFUK. Gerð hefur verið tilraun til 

að varpa ljósi á þetta mikilvæga málefni en mikilvægt er að skoða með gagnrýnum hætti 

hvort henni hafi verið svarað með fullnægjandi hætti. Til að sumarbúðir eigi möguleika á 

að fá grænfánann þá þurfa þær að vera upplýstar um að ferlið sem þær þyrftu að fylgja 

er ekki eins og Landvernd setur það upp fyrir skóla, enda yrðu þær strax stopp í skrefi 1, 

þ.e. að setja á laggirnar umhverfisnefnd. Flóknara er að finna einstaklinga í nefndina en í 

skólum sem eru með fasta þátttakendur (nemendur og starfsfólk) yfir lengra tímabil tíma 

á meðan sumarbúðir hafa þátttakendur einungis í viku í senn yfir sumarmánuðina 

(Landvernd, e.d.). 

Samkvæmt skrefum 5 og 6 koma einnig upp vandamál þegar ferli 

Grænfánaverkefnisins er skoðað en í niðurstöðunum má sjá hugmyndir að lausnum á 

þeim skrefum (sjá töflu 1). Sumarbúðir ættu því ekki að láta þessi skref stoppa sig heldur 

koma fram með nýjar hugmyndir til að leysa þessi vandamál á skilvirkan og framsækinn 

hátt. Landvernd sýndi einnig mikinn áhuga á að sumarbúðir tækju þátt í verkefninu og 

voru samtökin tilbúin að vera með í að aðlaga ferlið og vinna að skilvirkum lausnum 

(Katrín Magnúsdóttir, 2019).  
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KFUM og KFUK starfrækir fimm sumarbúðir sem hafa í grunninn sömu markmið en 

hverjar um sig hafa sína stjórn og þar af leiðandi mismunandi áherslur (KFUM og KFUK, 

1999). Sumarbúðirnar eru að því leyti svipaðar og skólar; vinna að sama markmiðinu en 

áherslur eru mismunandi á hverjum stað. Vegna fjölbreytileika sumarbúðanna er ekki 

ráðlegt að setja eina umhverfisnefnd sem hefur sömu markmið og skref yfir þær allar en 

þó er mikilvægt að tengja umhverfisnefndirnar við umhverfisráð KFUM og KFUK. Erfitt 

væri að hafa yfirumsjón með ferlinu á þann hátt og að auku eru sumarbúðir mislangt 

komnar hvað varðar umhverfisvernd. Mögulegt er að leggja til að umhverfisráð KFUM og 

KFUK, sem skrifaði og setti fram nýjustu umhverfisstefnu félagsins, færi með yfirumsjón 

með innleiðingu grænfánans hjá sumarbúðunum (Umhverfisráð KFUM og KFUK, 2018). 

Ráðið gæti verið búið að velja þema hvers árs sem sumarbúðirnar vinna að og einnig 

aðstoðað við innleiðingu. Umhverfisráðið hefði beina tengingu við stjórn KFUM og KFUK 

og hefði stjórnin þá miðstýringu á verkefninu og gæti séð um skráningar. Ráðið ætti þá 

líka að láta einn meðlim þess vera með í umhverfisnefnd sem stofnuð yrði hjá 

sumarbúðunum. Með þeim hætti gætu meðlimir umhverfisráðsins haft yfirumsjón með 

umhverfisnefnd hverra sumarbúða og ráðfært sig við ráðið ef upp koma vandamál. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að innan veggja sumarbúðanna 

er mikill áhugi og vilji til að stíga þau skref sem þarf í áttina að umhverfisvernd. Innleiðing 

einna sumarbúða á skrefum Grænfánaverkefnisins getur virkað sem hvati fyrir aðrar 

sumarbúðir. Sumarbúðirnar eru nú þegar byrjaðar að vinna að gerð fræðsluefnis sem er 

byggt á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og búast má við að það efni verði notað 

sumarið 2019 (Erla Björg Káradóttir, 2019). Flestar sumarbúðir sem og félög KFUM og 

KFUK eru byrjuð með umhverfisvernd á einn eða annan hátt og í öllu félaginu er lögð 

áhersla á umhverfisvernd sem endurspeglast í nýrri umhverfisstefnu (KFUM og KFUK, 

e.d.).  

Hægt er að velta því fyrir sér hvort þær aðgerðir í umhverfismálum sem þegar hefur 

verið hrint í framkvæmd innan KFUM og KFUK séu markvissar eða einungis til málamynda 

hingað til. Erfitt er að leggja mat á það en með því að taka skrefin í átt að grænfánanum, 

skrá sumarbúðir í það verkefni og hefja ferlið má segja að markvissar aðgerðir í 

umhverfismálum innan KFUM og KFUK væru hafnar. Þá væri félagið loks byrjað að fylgja 

stefnu sinni um að hefja aðgerðir á sviði umhverfisverndar.  
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 Þegar litið er á öll þau skref og þær breytingar sem sumarbúðir þyrftu að ganga í 

gegnum til að ná því markmiði að fá grænfánann er ljóst að langt og hugsanlega krefjandi 

ferli er framundan. Mikilvægt er samt að líta ekki neikvæðum augum á ferlið heldur horfa 

á það sem framtíðarsyn og axla þá samfélagslegu ábyrgð sem félaginu ber. 
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9 Lokaorð 

Rannsóknin og rannsóknarferlið sem hér er fjallað um hefur verið mjög ánægjulegt og 

opnað augu rannsakanda og einstaklinga sem starfa á vettvangi sumarbúðanna fyrir 

mikilvægi málefnisins. Rannsakandi hefur fundið fyrir mikilli hvatningu frá starfsfólki 

sumarbúðanna sem hefur verið kynnt verkefnið og ljóst er að vilji er fyrir hendi til að vinna 

að innleiðingu Grænfánaverkefnisins í sumarbúðum KFUM og KFUK.  

Rannsóknin hefur fræðilegt gildi þar sem viðfangsefnið hefur ekki verið rannsakað áður 

á Íslandi. Rannsóknin felur sömuleiðis í sér hagnýtt gildi þar sem hér er sett fram greining 

á því hvernig breyta má ferlum og gera áætlun sem felur í sér lausn á því hvernig aðlaga 

megi Grænfánaverkefnið að starfsemi sumarbúða. Mætti því segja að hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar felist í því að leggja sumarbúðum lið við að fá grænfánann og tryggja að 

börn og fullorðnir sem koma að starfsemi sumarbúða á hverjum tímapunkti upplifi og 

fræðist um mikilvægi umhverfisverndar og mögulegar leiðir að grænni lifnaðarháttum.  

Við skipulagningu rannsóknarinnar var ekki lagt upp með að fá sem flest sjónarhorn 

mismunandi aðila, heldur frekar að fá sjónarmið viðmælenda með djúpa þekkingu á 

viðfangsefninu. Viðmælendur voru Erla Björg Káradóttir, formaður sumarbúða Ölvers, og 

Katrín Magnúsdóttir, verkefnastjóri Skólar á grænni grein. Báðir viðmælendurnir hafa 

mikla vitneskju um málefnið eins og viðtölin bera með sér. Rannsóknin gefur því skýra 

mynd af skoðunum viðmælendanna á því hverju þarf að breyta sem og mögulegum 

lausnum þar sem viðmælendur voru í góðri stöðu til að meta stöðuna. Til sanns vegar má 

færa að fjöldi viðmælenda sé takmörkun á rannsokninni og niðurstaðan gæti verið önnur 

ef viðmælendur væru aðrir eða um aðrar sumarbúðir væri að ræða. Ekki er hægt að 

alhæfa að þessar niðurstöður séu eina leiðin að innleiðingu þar sem líklega er margskonar 

nálgun möguleg á því hvernig sumarbúðir geta fengið grænfánann. Hér er þó lögð fram 

tillaga sem grundvölluð er á rannsóknarniðurstöðum.  

Þar sem ekki er hægt að taka innleiðingarþáttinn fyrir í þessari rannsókn væri 

áhugavert að framkvæma aðra rannsókn síðar þar sem innleiðingin og árangur hennar er 

metinn. Þá væri einnig hægt að rannsaka hvort aðrar sumarbúðir sem starfa ekki undir 

merkjum KFUM og KFUK og eru með annarskonar uppbyggingu, gætu innleitt grænfánann 

með svipuðum hætti. Loks er von rannsakanda að þessi rannsókn geti orðið sumarbúðum 
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hvatning og nýst sem verkfæri við að innleiða græna stefnu og umhverfisvitund í 

starfsumhverfi þeirra. 
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