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Ágrip 

Grænfánaverkefnið í íslenskum skólum rekur upphaf sitt aftur til ársins 2001. 
Til að byrja með voru það helst leik- og grunnskólar sem tóku verkefnið inn í 
skólastarf en eftir nokkur ár hófu nokkrir framhaldsskólar og háskólar þátttöku. 
Fyrstu framhaldsskólarnir tóku Grænfánaverkefnið inn árið 2006 og í dag eru 
17 framhaldsskólar í verkefninu á Íslandi.  

Rannsókn þessi fjallar um Grænfánastarf í framhaldsskólum og var 
markmið hennar tvíþætt. Annars vegar að skoða hvernig staðið er að 
innleiðingarferli verkefnisins Skólar á grænni grein í framhaldsskólum og 
hvernig unnið er með verkefnið í skólanum og hins vegar að kanna hvaða 
árangur kennarar sjá af verkefninu þegar kemur að umhverfisvitund og 
sjálfbærnihugsun nemenda. Framkvæmd var eigindleg viðtalsrannsókn við átta 
framhaldsskólakennara sem koma að Grænfánastarfinu í framhaldsskólum. 

Í fræðilegum hluta verkefnisins er fjallað um þróun umhverfis- og 
sjálfbærnimenntunar, bæði hérlendis og í alþjóðasamfélaginu. Farið er yfir 
uppbyggingu og markmið Grænfánaverkefnisins og fjallað um helstu 
námskenningar sem falla að kennslu um umhverfisvitund og menntun til 
sjálfbærni. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennurum finnst 
Grænfánastarfið mikilvægt og nær öllum finnst stuðningur vera góður við 
verkefnið í skólanum. Þeir eru ánægðir með innleiðingarferlið af hálfu 
Landverndar, sem sér um Grænfánaverkefnið á Íslandi. Mörgum þeirra finnst 
þó námsefnið sem unnið er með í verkefninu vera of grunnskólamiðað og 
aðlaga þurfi það eldri nemendum. Samkvæmt flestum kennurunum virðist ekki 
ganga nógu vel að flétta markmiðum Grænfánaverkefnisins inn í hefðbundnar 
námsgreinar. Beint samstarf við nemendur í verkefninu fer að langmestu leyti 
aðeins fram með nemendum sem starfa í umhverfisnefnd skólans. Ýmis 
fræðsla tengd Grænfánastarfinu fer þó fram í skólunum, oftast á svokölluðum 
umhverfisdögum. Almennt upplifa kennarar að umhverfisvitund og 
sjálfbærnihugsun hafi aukist, bæði hjá nemendum og starfsfólki skólans en 
tengja þá aukningu við að almenn þekking á umhverfismálum hafi aukist í 
samfélaginu. 

 



 

Abstract 

Eco-Schools is the largest global sustainable schools programme and has been 
incorporated into many schools in Iceland since 2001. In the beginning, 
preschools and primary schools were the main participants in the Icelandic 
programme, but when it expanded some secondary schools and universities 
became a part of it too. The first upper secondary school joined the programme 
in 2006 and today there are seventeen upper secondary schools participating in 
the programme.  

This thesis deals with the Eco-Schools programme in upper secondary 
schools in Iceland. The aim of the study is twofold. Firstly, to examine how 
the implementation process has been and how the schools deliver the Eco-
Schools programme in their daily routine. Secondly, to examine what teachers 
believe the schools gained from the programme related to students’ 
environmental awareness and sustainability thinking. A qualitativ study was 
carried out, where eight upper secondary school teachers were interviewed. 

The theoretical part of the thesis deals with the development of 
environmental and sustainability education, both in Iceland and in the 
international community. The thesis reviews the structure and goals of Eco-
Schools and discusses the educational theories in context with environmental 
awareness and education for sustainable education. 

The main result is that teachers believe the Eco-Schools programme to be 
important and most of them are happy with how the programme came about. 
They are satisfied with the implementation on behalf of Landvernd which 
conducts the Eco-Schools programme. However, most of the teachers believe 
that the learning material from Landvernd is too primary school oriented. 
According to most of the teachers it hasn’t been successful integrating the Eco-
Schools’ goals into many subjects. Instead the work is carried out through the 
schools’ environmental committees that organize some Eco-Schools projects 
and environmental awareness usually on so called environmental days. In 
general, the teachers believe that knowledge in environmental issues has 
increased in Icelandic society and they believe that environmental awareness 
and sustainability thinking has risen both among students and school staff. 
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Ritgerð þessi er samin til fullnaðar M.Ed.-prófs í menntunarfræði til 
kennsluréttinda við Hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Vægi 
verkefnisins er 30 ECTS einingar. Leiðbeinandi minn var Brynhildur 
Bjarnadóttir, dósent við kennaradeild við Háskólann á Akureyri. Henni færi ég 
hjartans þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og stuðning í hvívetna. Ég þakka 
Katrínu Magnúsdóttur, sérfræðingi hjá Landvernd, fyrir góða upplýsingagjöf 
og viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að tala við mig. Ég þakka 
líka Freydísi Dönu frænku minni og Höllu Björk samstarfskonu fyrir spjall, 
hvatningu og góðar ábendingar. Vinkonu minni, Theódóru Torfadóttur, þakka 
ég fyrir yfirlestur á lokametrunum og einnig Berglindi Rafnsdóttur sem fór yfir 
verkefnið í lokin. Yfirmönnum mínum vil ég þakka fyrir stuðninginn og það 
að gera mér kleift að stunda þetta meistaranám samhliða vinnu. Að lokum vil 
ég þakka eiginmanni mínum, Axel Grettissyni og börnunum mínum, Köru, 
Birtu, Jósef og Tinnu fyrir alla þolinmæðina og skilninginn á meðan á 
ritgerðarferlinu stóð.  
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1. Inngangur 

Mikið er fjallað um umhverfismál í dag og umræða um þau víða, bæði 
hérlendis og erlendis. Börn og ungmenni safnast jafnvel saman í mótmælum 
vegna aðgerðaleysis í umhverfismálum. Þau hafa áhyggjur af að ekki sé nóg 
að gert þannig að það muni hafa slæmar afleiðingar fyrir alla í framtíðinni. 
Umhverfismál koma okkur í raun öllum við þar sem við lifum öll á sömu 
jörðinni og höfum þannig sömu hagsmuna að gæta.  

Í aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla er komið inn á umhverfismál 
og tengjast þau sterkt grunnþáttum menntunar. Þannig er umhverfismenntun 
beintengd við grunnþættina sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi ásamt því að 
tengjast óbeint við grunnþættina heilbrigði og velferð og jafnrétti. Þá má einnig 
sjá skýra tengingu við grunnþættina læsi og sköpun en í umhverfismenntun 
þarf maður að vera læs á umhverfi sitt og skapa velferð á því sviði um ókomna 
tíð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 14-15, 23 og 31). Nú 
þegar er umhverfismenntun töluverð í leik-, grunn og framhaldsskólum og 
orðið nokkuð almennt að skólar tilheyri verkefni eins og Skólar á grænni grein, 
sem er alþjóðlegt umhverfismenntunarverkefni rekið af Landvernd á Íslandi. 
Verkefnið Skólar á grænni grein gengur út á að auka þekkingu nemenda, 
kennara og annarra sem að skólastarfinu koma, auk þess að finna leiðir til að 
efla sjálfbærni á jörðinni. Markmiðið er að auka sjálfbærnimenntun og efla 
nemendur og skólasamfélagið í heild í þeirri færni að geta beitt áhrifum og 
breytt ýmsu ef vilji er fyrir að breytingar séu gerðar (Katrín Magnúsdóttir, 
2017, bls. 6-7, 10).  

Í verkefninu Skólar á grænni grein stígur skólinn sjö ákveðin skref og 
öðlast í kjölfarið umhverfismerkið Grænfánann sem táknar árangur í fræðslu 
og stefnu í umhverfismálum innan skólans. Grænfánanum má skólinn síðan 
flagga í tvö ár og fæst sú viðurkenning endurnýjuð ef skólinn heldur áfram 
góðu og markvissu starfi í umhverfismálum. Skóli með Grænfána hefur því 
virka umhverfisstefnu, vinnur vel að umhverfismálum og tengir þá vinnu 
skólastarfinu (Landvernd, e.d.-c). Margir leik- og grunnskólar taka þátt í 
Grænfánaverkefninu og á undanförnum árum hafa einnig þónokkrir 
framhaldsskólar tekið upp verkefnið ásamt því að tveir háskólar hafa fengið 
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Grænfánavottun. Grænfánaverkefnið hefur þó aðeins verið innleitt í 17 af 38 
framhaldsskólum á Íslandi (Landvernd, e.d.-a; Menntamálastofnun, e.d.).  

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla ber framhaldsskólum að stuðla að 
alhliða þroska allra nemenda og virkja þá til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi með 
því að bjóða nemendum nám við hæfi. Grunnþættir menntunar, sem nefndir 
voru hér að framan, eiga að endurspeglast í öllu skólastarfinu, vera sýnilegir í 
öllu námi, kennslu, skipulagi og starfsháttum skóla á öllum skólastigum og 
skapa mikilvæga samfellu í skólakerfinu. Grunnþættirnir og svokölluð 
lykilhæfni á að fléttast saman og mynda eins konar burðarstoð í öllu 
skólastarfinu ásamt námi og kennslu í öllum áföngum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 5, 14–15, 23, 31). Í mörgum 
framhaldsskólum hefur umhverfismenntun fléttast inn í náttúrfræðigreinar, 
neytenda- og félagsfræði og jafnframt er algengt að fjallað sé um nýtingu 
auðlinda, mengun, úrgangsmál, gróðurvernd, jarðhita, raforku og fleira (Stefán 
Bergmann, Auður Pálsdóttir o.fl., 2008, bls. 19-20). Þegar kemur að umfjöllun 
um umhverfismenntun og verkefni eins og Grænfánaverkefnið í skólastarfi á 
Íslandi, þá virðist halla á umfjöllun tengda framhaldsskólastiginu. 
Framhaldsskólar virðast því vera eftirbátar leik- og grunnskóla á þessu sviði.  

Ekki eru til miklar rannsóknir sem fjalla um Skóla á grænni grein og 
Grænfánaverkefnið á Íslandi og engar fundust sem tengjast framhaldsskólum. 
Helstu rannsóknir sem finnast tengjast leik- og grunnskólum og í þeim má sjá 
að leikskólakennarar hafa lengst af sýnt mesta virkni þegar kemur að 
umhverfismenntun en framhaldsskólakennarar minnsta (Stefán Bergmann, 
Auður Pálsdóttir o.fl., 2008, bls. 26). Íslenskar rannsóknir á umhverfis- og 
sjálfbærnimenntun virðast líka vera af skornum skammti og því tel ég 
mikilvægt að gera rannsókn sem tengist þessum málum og hafa áhersluna á 
framhaldsskóla. Með því er hægt að bæta lítillega í þekkingu á þessu sviði. 
Kveikjan að þessari rannsókn var líka út frá umræðum mínum við nemendur 
um umhverfismál og ýmsar áhyggjur sem þeir hafa til dæmis af 
loftslagsbreytingum og mengun. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða innleiðingarferli verkefnisins 
Skólar á grænni grein, áhrif þess að hafa Grænfána í framhaldsskóla og að fá 
innsýn í hvernig unnið er með verkefnið í skólastarfinu. Markmiðið er að fá 
upplýsingar um hvað felst í því að vera Grænfánaframhaldsskóli og að skoða 
hvernig umhverfismenntun fer fram í skólanum. Ennfremur er markmiðið að 
fá upplýsingar um hvort þeim sem vinna að verkefninu í skólunum finnist það 
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hafa jákvæð áhrif á umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun nemenda til 
framtíðar. 

Rannsóknarspurningar eru:  

 Hvað einkennir innleiðingarferli Grænfánaverkefnisins í 
framhaldsskólastarfi? 

 Hvaða árangur sjá kennarar af Grænfánaverkefninu, þegar kemur 
að umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun nemenda? 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Á eftir þessum inngangi er fræðilegur kafli 
sem skiptist í sex undirkafla. Þar er fjallað um umhverfismenntun, 
Grænfánaverkefnið, nám, kennslu og skólaþróun, kennsluaðferðir og nám í 
framhaldsskóla. Í þriðja kafla er gert grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar. 
Í kafla fjögur eru niðurstöður settar fram og í fimmta kafla eru helstu 
niðurstöður ræddar í ljósi þeirra fræða sem liggja til grundvallar. Að lokum 
inniheldur sjötti kafli lokaorð höfundar. 

Lykilhugtök: Skólar á grænni grein (e. Eco schools), Grænfáni (e. Green 
flag), menntun til sjálfbærn (e. education for sustainable development), 
framhaldsskólar (e. upper secondary school), umhverfisvitund (e. 
environmental awareness) og umhverfismenntun (e. environmental education). 
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2. Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla er fjallað um umhverfismenntun og þróun umhverfismenntunar 
á alþjóðavettvangi, sem og sjálfbæra þróun og menntun til sjálfbærni á Íslandi. 
Farið er yfir Grænfánaverkefnið, þróun náms og kennslu, ásamt umfjöllun um 
hugmyndir og kenningar fræðimanna um uppbyggingu þekkingar. Þá verða 
útlistaðar nokkrar kennsluaðferðir sem styrkja lykilhæfni og stuðla að menntun 
til sjálfbærni ásamt því að farið verður almennt yfir nám í framhaldsskóla á 
Íslandi. Í lokin er samantektarkafli á því helsta úr fræðilegum hluta ritgerðar.  

2.1 Umhverfismenntun 

Umhverfisfræðsla er eins og orðið gefur til kynna fræðsla um umhverfið í 
víðum skilningi (Stefán Gíslason, 2009, bls. 9). Grunnurinn að íslensku 
skólakerfi var lagður við upphaf tuttugustu aldarinnar (Ólafur Páll Jónsson, 
2010) og strax í upphafi átti einhver umhverfisfræðsla sér stað innan skólanna. 
Umhverfismenntun hefur samt ekki átt traustan sess í íslenskum námskrám fyrr 
en mun seinna, en henni hefur þó verið sinnt að einhverju leyti á öllum 
skólastigum (Stefán Gíslason, 2009, bls. 5).  

Líta má á umhverfismennt, eins og við þekkjum hana nú á dögum, sem 
viðleitni til að stuðla að bættum samskiptum mannsins við umhverfi sitt. Hún 
byggir meðal annars á heildarsýn á menntun og fræðslu um umhverfið á öllum 
skólastigum. Markmiðið er að auka þekkingu og skilning á umhverfinu, styrkja 
umhverfisvitund og siðfræðileg gildi. Jafnframt er henni ætlað að efla færni til 
að greina orsakir og afleiðingar, sem og færni til að bregðast við vanda sem 
kann að steðja að (Stefán Bergmann, Auður Pálsdóttir o.fl., 2008, bls. 17).  

Á áttunda áratug síðustu aldar mótaðist og þróaðist nútíma umhverfismennt 
í alþjóðasamfélaginu. Stóran þátt í þessari þróun áttu stofnanir innan 
Sameinuðu þjóðanna og voru haldnar stórar ráðstefnur í lok áttunda áratugarins 
þar sem stefnumótun fór fram. Í kjölfar þeirra lýstu um 100 þjóðir því yfir að 
þær ætluðu að gera umhverfismennt að veigamiklu viðfangsefni í sínum 
skólum. Þarna var því komin alþjóðleg staðfesting á hlutverki og mikilvægi 
umhverfismenntunar með þeim áherslum sem við þekkjum nú á dögum (Stefán 
Bergmann, 2000, bls. 159). Hér á landi kom umhverfismennt í raun fyrst 
formlega inn í aðalnámskrá grunnskóla árið 1989 og talið er að nútíma 
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umhverfisfræðsla hafi fyrst orðið útbreitt viðfangsefni í skólum á árunum 
1989-1992 (Stefán Bergmann, 2000, bls. 159). 

Þróun umhverfismenntunar í alþjóðasamfélaginu  

Fyrsta ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfismál var haldin í 
Stokkhólmi árið 1972 (Umhverfisráðuneytið, 1992, bls. 5). Í framhaldinu voru 
gerðir alþjóðasamningar með það að markmiði að vernda umhverfið. Árið 
1983 komu Sameinuðu þjóðirnar á fót nefnd um umhverfi og þróunarmál, sem 
var liður í undirbúningi næstu ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um 
umhverfismál en hún var haldin var í Rio de Janeiro árið 1992 (United Nations, 
1987; Umhverfisráðuneytið, 1992, bls. 5-6). Nefndin, sem oft var kölluð 
Brundtlandsnefndin, gaf út skýrslu árið 1987 sem kallaðist ,,Sameiginleg 
framtíð okkar‘‘. Skýrslan beindi sjónum manna að vandamálum sem blöstu við 
heiminum hvað varðar umhverfismál og kom af stað umræðu um mikilvægi 
þess að láta verkin tala og hrinda í framkvæmd hugmyndum um sjálfbæra 
þróun (Umhverfisráðuneytið, 1992, bls. 5). Í skýrslunni er talað um þrjú 
meginmarkmið sjálfbærrar þróunar og áhersla lögð á að á milli þeirra ríki 
jafnvægi. Fyrsta markmiðið snýr að framleiðslu, atvinnu og hagvexti í 
heiminum. Markmið tvö snýr að samfélaginu, meðal annars að það sé jöfnuður 
á milli manna og virk þátttaka borgaranna í samfélaginu. Þriðja markmiðið 
fjallar um umhverfið, meðal annars að viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika 
og gæta að náttúruauðlindum og því álagi sem er á vistkerfi jarðarinnar (United 
Nations, 1987).  

Í Río árið 1992 á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og 
þróun, var samþykkt svokölluð “Dagskrá 21” (e. Agenda 21) eða einskonar 
framkvæmdaáætlun 21. aldarinnar um sjálfbæra þróun. Íslendingar tóku þátt í 
þessu verkefni og var þar komið inná mikilvægi menntunar, meðvitundar og 
þjálfunar almennings varðandi sjálfbæra þróun. Í þessari áætlun var meðal 
annars tekið fram að hvert þátttökuríki skyldi ná almennri meðvitund um 
umhverfismál og umhverfismenntun skyldi gerð aðgengileg á öllum 
skólastigum og fyrir alla þjóðfélagshópa. Jafnframt kom fram að nemendur 
þyrftu að gera sér grein fyrir orsökum og áhrifum af stórum umhverfis- og 
þróunarvandamálum á nærumhverfi sitt. Lögð var rík áhersla á aukinn skilning 
nemenda á samspili umhverfis, samfélags og efnahags og að þennan skilning 
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ætti að þroska í öllum námsgreinum með fjölbreyttri kennslu (United 
Nations,1992, kafli 36.5). 

Árið 2000 var sett fram fyrsta sameiginlega þróunaráætlun Sameinuðu 
þjóðanna, svokölluð Þúsaldarmarkmið. Í þessari áætlun voru sett fram átta 
mikilvæg markmið sem áttu að nást fyrir árið 2015. Markmiðin áttu að stuðla 
að bættum hag fólks um allan heim með því að draga úr fátækt og hungri og 
efla þróun, mannréttindi og umhverfisvernd. Mikill árangur náðist hvað varðar 
flest þessara markmiða en þó var minnstur árangur hvað varðaði markmiðið 
um sjálfbæra þróun. Undir því markmiði var fjöldi undirmarkmiða og sum 
þeirra náðust ekki. Meira að segja var þróunin í þveröfuga átt í sumum 
tilvikum. Til dæmis hefur losun koltvísýrings aukist um 50% frá árinu 1990, 
þvert á áætlanir (Þróunaráætlun SÞ, UNDP, 2016, bls. 27 – 30). 

Þúsaldarmarkmiðin voru aldrei hugsuð sem lokamarkmið og löngu fyrir 
lokadagsetningu þeirra var hafist handa við að þróa þau áfram. Í þeirri vinnu 
fengu þau Þúsaldarmarkmið sem ekki náðust aukið vægi og útkoman var 
svokölluð Heimsmarkmið um sjálfbæra þróun. Heimsmarkmiðin eru 17 með 
169 undirmarkmiðum og þessi markmið eiga að nást fyrir árið 2030. Í 
heimsmarkmiðunum er mun meiri áhersla lögð á sjálfbæra þróun og öll 
markmiðin snerta hana á einhvern hátt (Þróunaráætlun SÞ, UNDP, 2016, bls. 
30-37). 

Sjálfbær þróun og menntun til sjálfbærni á Íslandi  

Sjálfbærni (e. sustainability) felur í sér að virðing sé höfð fyrir umhverfinu, 
viðhöfð séu ábyrg og lýðræðisleg vinnubrögð bæði í nútíð og gagnvart 
komandi kynslóðum. Menntun til sjálfbærni, jafnréttis, lýðræðis og 
mannréttinda á að miða að því að börn og ungmenni skilji samfélagið eins og 
það er og hvernig það hefur þróast. Þessi menntun á að miða að því að 
nemendur verði færir um að taka þátt í að móta samfélagið og öðlast sýn til 
framtíðar. Leitast skal við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða 
möguleika komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 15-17). Menntun til sjálfbærni miðar 
þannig að því að mennta fólk til að takast á við viðfangsefni sem snúa að 
samspili umhverfisins, félagslegra og efnahagslegra þátta í þróun 
samfélagsins. Lögð er áhersla á skilning á þeim takmörkunum sem vistkerfi 
jarðarinnar setur manninum, skynsamlega nýtingu auðlinda og sanngjarna 
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skiptingu þeirra, ásamt jöfnuði innan og milli kynslóða. Til að stuðla að 
sjálfbæru samfélagi þurfa borgarar að vera virkir og meðvitaðir um gildi, 
tilfinningar sínar og viðhorf gagnvart þessum þáttum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 35).  

Ekki er merking hugtaka eins og sjálfbærni og sjálfbær þróun alltaf alveg 
skýr en flestir eru þó sammála um að forsenda þess að markmið sjálfbærrar 
þróunar náist, sé góð menntun (United Nations, 1987). Lykilþáttur í framgangi 
sjálfbærrar þróunar er því menntun til sjálfbærni. Í hverju landi eru þróun, 
áherslur og viðfangsefni menntunar til sjálfbærni háð aðstæðum á hverjum stað 
eins og stefnumörkun stjórnvalda, þróun atvinnulífs, fjölbreytni umhverfis, 
lífsgæðum, skólamenningu og lýðræðis- og jafnréttisþróun. Tengt skólanum 
eru þættir eins og nýjar áherslur og ýmis viðfangsefni í samfélaginu og á 
heimsvísu. Menntun til sjálfbærni hefur þróast frá því að hugsa hana að mestu 
út frá umhverfismennt og umhverfisvandamálum yfir í samspil þátta eins og 
samfélags, efnahags og umhverfisins (Stefán Bergmann, Auður Pálsdóttir o.fl., 
2008, bls. 8, 44). 

Hin almenna skilgreining á hugtakinu sjálfbær þróun er að um sé að ræða 
þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar án þess að stefna í voða 
möguleikum komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum (Auður H. 
Ingólfsdóttir, 2002, bls. 30). Með hugtakinu er átt við að þær aðgerðir sem við 
grípum til nú á dögum hafi sem minnst áhrif á möguleika fólks í framtíðinni 
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl o.fl., 2008, bls. 7). Í ritröð um 
grunnþætti menntunar – Sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2013), kemur fram 
hver algengasti skilningur á sjálfbærni og sjálfbærri þróun er:  

 
Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun felur 
í sér að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en 
við tókum við því og við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess 
að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. 

 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (2012, bls. 18) er stuðst við þá skilgreiningu að 
sjálfbærni sé jafnvægisástand og sjálfbær þróun sé breytingarferlið þegar verið 
er að breyta til dæmis þjóðfélagi, eða minni einingu, og færa það til sjálfbærni. 
Skilgreiningin hefur þannig þýðingu í skólastarfi að leggja má áherslu á að 
margt smátt gerir eitt stórt og ekki þurfi að bíða eftir stórum breytingum til að 
geta fagnað þeim smærri.  
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Eins og áður hefur komið fram miðar menntun til sjálfbærni að því að 
samfélag, sem er í stöðugri þróun, geti tekist á við fjölbreytt viðfangsefni sem 
snúa að samspili umhverfisins, félagslegra þátta og efnahags. Með menntun til 
sjálfbærni, jafnréttis, lýðræðis- og mannréttinda skal miða að því að börn og 
ungmenni fái skilning á samfélaginu og hvernig það hefur þróast. Þessi 
menntun skal jafnframt miða að því að þau verði fær um að taka þátt í að móta 
samfélagið og öðlast sýn til framtíðar með hugsjónir og markmið til að beita 
sér fyrir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 16–19, 35). 

Umhverfismennt hefur víða farið fram á formlegan hátt í áratugi og 
menntun til sjálfbærni á rætur sínar að rekja til hennar (Sigrún Helgadóttir, 
2013, bls. 41). Þó virðist sem umhverfisfræðsla hafi lengst af staðið og fallið 
með kunnáttu og áhuga einstakra kennara innan skólanna á Íslandi (Stefán 
Gíslason, 2009, bls. 18). Mikilvægt er því að horfa til þess að um leið og 
viðhorf eða gildi fólks breytast, getur afstaða þeirra til ýmissa hluta eða 
fyrirbæra orðið önnur en áður. Lykilatriði er því að kennarar hafi góða 
þekkingu og skilning á sjálfbærri þróun og hafi vilja til að vinna í takt við hana 
(Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 44). Jafnframt má telja mikilvægt að kennarar 
séu með góða þekkingu í náttúruvísindum og fleiri sviðum þannig að þeir geti 
fjallað á ábyrgan hátt um atriði eins og orkuflæði, ljóstillífun, viðkvæma 
efnasamsetningu lofthjúps jarðar og ýmislegt fleira.  

Grunnstoð umhverfismenntunar er náttúrufræði eða vistfræði, það er að 
skynja, þekkja og skilja ferla og lögmál í náttúrunni og jafnframt bera virðingu 
fyrir þeim. Ekki er heldur hægt að skilja manninn frá náttúrunni þannig að 
samfélög, menning og hegðun mannsins hafa lengi verið ríkur þáttur í 
umhverfismennt (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 42). Markmið 
umhverfismenntunar er líka að mennta til læsis á umhverfið sem þýðir ekki 
aðeins þekkingu heldur líka vitund og ábyrga hegðun gagnvart umhverfinu 
(Krnel, D. og Naglic, S., 2009, bls. 8).  

Samkvæmt stefnu stjórnvalda sem birtist í ritinu Velferð til framtíðar, sem 
kom út árið 2002, kemur fram að umhverfismenntun á að fara fram á öllum 
skólastigum. Í leikskóla er eitt af námssviðunum náttúra og umhverfi. Í 
grunnskóla á að fjalla um umhverfismál og sjálfbæra þróun í náttúrufræði, 
samfélagsgreinum, heimilisfræði og lífsleikni. Áhersla skal lögð á að tengja 
efni námssviðanna samspili mannsins og náttúrunnar. Hvað varðar 
framhaldsskóla er vísað í að þar bjóði margir upp á valnámskeið sem skilgreind 
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eru í aðalnámsskrá (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl o.fl., 2008, 
bls. 12). 

Frá árinu 2011 hefur sjálfbærni verið einn af grunnþáttum menntunar á 
Íslandi (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 14) og því má ætla 
að breyting hafi orðið á og meira gert af því að samþætta menntun til sjálfbærni 
í skólastarfið. Þróunarstarf um menntun til sjálfbærrar þróunar krefst líka 
heildarsýnar á skólastarfið. Til að heildarsýn skapist og árangur náist þarf 
sjálfbær þróun að vera gerð að viðmiði við val á viðfangsefnum á mörgum 
námssviðum og viðfangsefnin þurfa að snerta allt skólastarfið (Stefán 
Bergmann, 2000, bls. 49). 

Samkvæmt lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla er hlutverk 
framhaldsskóla að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og efla virka þátttöku 
þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Leitast skal við að bjóða hverjum nemanda nám 
við hæfi sem undirbýr hann undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara námi (Lög 
um framhaldsskóla nr. 92/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, 
bls. 29–30). Skólastarfið á að reyna að miða að því að gera nemendur virka og 
sjálfstæða í námi sínu og efla færni þeirra í að afla sér þekkingar á eigin spýtur. 
Í öllu skólastarfinu, bæði innan og utan kennslustunda, skal bæði almennt og á 
tilteknum sviðum styrkja nemendur til að móta sér skoðanir, viðhorf og hæfni 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 39–40).  

Á heildina litið er sviði umhverfis og náttúru gerð góð skil í aðalnámskrám 
allra skólastiga. Svið umhverfis og náttúru er þó fyrirferðaminna í aðalnámskrá 
framhaldsskóla en á hinum skólastigunum og aðeins tekin fram hæfniviðmið 
fyrir kjarnagreinar í íslensku, stærðfræði og ensku. Náttúrunni eru þó gerð 
greinileg skil í svokallaðri lykilhæfni og þar eru líka nefnd hugtök á borð við 
vistspor og vistkerfi, ásamt því að bera þurfi virðingu fyrir náttúrunni og 
tileinka sér góða hegðun gagnvart umhverfinu. Framhaldsskólar eigi að 
mennta virka og ábyrga borgara sem skilja hvað felst í sameiginlegri ábyrgð 
allra jarðarbúa á jörðinni og íbúum hennar. Undir kaflanum um lykilhæfni 
kemur einnig fram að nemandi eigi að vera meðvitaður um fjölbreyttar 
auðlindir náttúrunnar og skuli geta tekið afstöðu til skynsamlegrar nýtingu 
þeirra. Jafnframt á hann að verða fær um að taka gagnrýna afstöðu gagnvart 
umhverfi, samfélagi, menningu og efnahagi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 
2017, bls 7-8). 
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2.2 Grænfánaverkefnið  

Verkefnið Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni sem snýr að því að efla 
sjálfbærnimenntun og umhverfisvitund í skólum. Þetta verkefni er stærsta 
innleiðingartæki menntunar til sjálfbærni í heiminum í dag. Í samvinnu við allt 
skólasamfélagið er miðað að því að byggja upp getu til aðgerða og hvetja til 
virkrar þátttöku nemenda (Katrín Magnúsdóttir, 2017, bls. 6). Fyrir Skóla á 
grænni grein eða ,,Eco schools‘‘ þá er þátttaka nemenda í ákvörðunum skólans 
talin ein aðalforsenda þess að skólinn nái góðum árangri (Cincera, J. og 
Krajhanzl, J., 2013, bls. 120). Samtökin Foundation for Environmental 
Education hófu að vinna að verkefninu ,,Eco schools‘‘ árið 1992 og í dag starfa 
um 56.000 skólar í 70 löndum eftir því. Verkefnið er byggt upp af þremur 
þáttum sem eru sjö skrefa rammaáætlun Grænfánans, ákveðin umhverfisþemu 
og mat fyrir umsókn um Grænfána (Eco-schools, e.d.-a; Eco-schools, e.d-b; 
Eco-schools, e.d.-c). Hver skóli setur sér markmið og fylgir þeim eftir en 
skólinn sjálfur stýrir allri vinnunni í kringum verkefnið (Katrín Magnúsdóttir, 
2017, bls. 10). 

Umhverfisverndarsamtökin Landvernd voru stofnuð árið 1969 og markmið 
þeirra er að standa vörð um íslenska náttúru og hvetja til sjálfbærari 
lifnaðarhátta. Eitt af markmiðum Landverndar er að auka umhverfismennt á 
Íslandi. Í því sambandi varð Landvernd aðili að Foundation for Environmental 
Education árið 2000 og strax í kjölfarið hófu nokkrir skólar á Íslandi að taka 
þátt í verkefninu Skólar á grænni grein. Í dag eru um tvöhundruð skólar á 
Íslandi, á öllum skólastigum, skráðir í verkefnið (Katrín Magnúsdóttir, 2017, 
bls. 8; Landvernd, e.d.-d).  

Skólar á grænni grein, sem oft er kallað Grænfánaverkefnið, vinna 
samkvæmt stefnu sem kallast sjálfbærnimenntun eða menntun til sjálfbærni. 
Markmiðið er að skapa samábyrgt samfélag sem í allri ákvarðanatöku og 
gjörðum tekur mið af umhverfi, efnahag og félagslegri sanngirni. Lögð er 
áhersla á að þroska hvern einstakling sem virkan borgara sem er meðvitaður 
um sín gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart ofantöldum hlutum og þá bæði 
heima fyrir og hnattrænt. Sjálfbærnimenntun gengur því ekki aðeins út á að 
kenna börnum og ungmennum grunnatriði eins og að flokka úrgang og spara 
rafmagn, heldur snýst hún um að skapa ábyrga samfélagsþegna sem með 
samvinnu finna leiðir og aðgerðir til að allir í heiminum geti lifað góðu lífi án 
þess að það bitni meira á jörðinni en það hefur þegar gert. Í þessu skiptir miklu 
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máli að virkja nemendur, kenna þeim gagnrýna hugsun, hafa samvinnu og 
framtíðarsýn og efla þekkingu og getu til aðgerða (Katrín Magnúsdóttir, 2017, 
bls. 22-23).  

 
Markmið Grænfánaverkefnisins eru að:  

• Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku. 
• Efla samfélagskennd innan skólans. 
• Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan 

kennslustofu og utan.  
• Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar 

eru ákvarðanir sem varða nemendur. 
• Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál 

(Katrín Magnúsdóttir, 2017, bls. 10-17).  
 

Skólar í verkefninu fara í gegnum sjö skref til að fá Grænfána og tekur það 
ferli að jafnaði tvö ár. Skrefin eru: 

1. Umhverfisnefnd. – Skipa skal umhverfisnefnd sem er hjarta 
Grænfánastarfsins. 

2. Mat á stöðu umhverfismála. – Umhverfisnefnd metur stöðu 
umhverfismála í skólanum. 

3. Áætlun um aðgerðir og markmið. – Skilgreindar eru ákveðnar 
aðgerðir til þess að ná fyrirfram settum markmiðum. Yfirleitt eru 
sett fram fimm til sex markmið fyrir hvert Grænfánatímabil. Hér 
þarf einnig að koma fram hvernig árangur verði metinn. 

4. Eftirlit og endurmat. – Staðan á aðgerðum og markmiðum eru 
metin reglulega á tímabilinu, til dæmis á umhverfisnefndarfundum. 

5. Námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá. – Nemendur vinna 
verkefni sem tengjast fyrirfram völdum þemum. Áhersla er lögð á 
að verkefnavinnan og áherslur Grænfánaverkefnisins séu sýnileg í 
námskrá skólans. Jafnframt skal tengja Grænfánaverkefnið 
grunnþáttunum sex í aðalnámskrá. 

6. Að upplýsa og fá aðra með. – Upplýsa á allt skólasamfélagið um 
það sem fram fer í sjálfbærni- og umhverfismálum innan skólans. 
Jafnframt skal standa árlega fyrir viðburðum sem tengjast þessum 
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málum og leggja áherslu á að skólasamfélagið tengi sig við 
nærsamfélagið í þessari vinnu.  

7. Umhverfissáttmáli. – Skólinn skal setja sér stefnu sem lýsir með 
hvaða hætti hann vinnur að sjálfbærni og umhverfismálum (Katrín 
Magnúsdóttir, 2017, bls. 10-17).  

Einn af kostum Grænfánaverkefnisins er að það veitir skólum leiðsögn um 
hvernig þeir geti fetað sig á slóð sjálfbærni með þátttöku alls skólasamfélagsins 
á lýðræðislegan hátt (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 55). Þátttaka í verkefninu 
er vel til þess fallin að efla umhverfismenntun í framhaldsskólum eins og á 
öðrum skólastigum. Þá er markvisst unnið að umhverfismennt sem eitt þeirra 
sjö skrefa sem skólarnir þurfa að hafa tekið til að bæta umhverfisstjórnun og 
fá Grænfánann (Stefán Gíslason, 2009, bls. 20).  

Árið 2009 var gerð rannsókn í Slóveníu (Krnel, D. og Naglic, S., 2009, bls. 
15-16), sem gekk út á að kanna hvort verkefnið Skólar á grænni grein eða ,,Eco 
schools‘‘ hefði haft jákvæð áhrif á umhverfislæsi og þrjá lykilþætti sem eru 
þekking, vitund og hegðun. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að nokkuð 
betri þekking á umhverfismálum birtist meðal nemenda sem voru í skólum sem 
störfuðu undir merkjum Skólar á grænni grein en meðvitund á umhverfið og 
hegðun var mjög svipuð og í öðrum skólum. Verkefnið virðist því hafa náð að 
bæta almenna þekkingu á umhverfismálum en þó ekki náð að ýta undir miklar 
framfarir á umhverfisvænni og ábyrgari hegðun. Rannsakendur ályktuðu að of 
auðvelt væri að fá Grænafánaviðurkenningu fyrir árangur í umhverfismálum 
og að verkefninu Skólar á grænni grein mistækist að ná markmiðum sínum um 
umhverfismennt, þ.e. kennslu í umhverfismálum sem miðar að því að bjarga 
eða bæta umhverfið. Þó telja rannsakendur að verkefnið sé gott fyrsta skref í 
aukinni menntun til umhverfisvitundar. Bæta þurfi áætlanir fyrir meiri 
skilvirkni, bættri vitund og ábyrgri hegðun þegar kemur að umhverfismálum 
til lengri tíma litið. Þetta má telja athyglisvert og mikilvægt að skoða og meta 
hvort það sem verið er að kenna nái að skila sér í átt að breyttum hugsunarhætti 
og ábyrgari hegðun. 

Önnur rannsókn, sem gerð var í Tékklandi árið 2012 (Cincera, J. og 
Krajhanzl, J., 2013, bls 119-120), gekk út á að greina hvaða þættir tengjast 
hæfni nemenda (e. action competence), þ.e. hæfni þeirra til að takast á við 
flóknar aðstæður sem tengdust vatns- og orkunotkun á heimilum þeirra. Þar 
sýndu niðurstöður að það skipti meginmáli um árangur hvort nemendur hefðu 
tekið beinan þátt í umhverfisstarfi skólans eða ekki. Mikilvægast virtist vera 
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að nemandinn skynjaði að hann væri með í ákvörðunarferli skólans. Nemendur 
sem gátu tekið þátt í ákvörðunartöku skólans fengu betri tækifæri til að þróa 
hæfni sína til aðgerða. Þessa vegna ætti að hvetja til virkari þátttöku nemenda 
í skólaumhverfinu til að auka hæfni þeirra til að taka raunverulega þátt í 
aðgerðum.  

2.3 Nám, kennsla og skólaþróun 

Hæfni í náttúrugreinum felst í þekkingu og leikni ásamt viðhorfum til náttúru, 
tækni, samfélags og umhverfis. Nám í náttúrugreinum á að stuðla að því að 
nemendur viti hvað vitneskju þeir hafi og hvað þeir geta. Jafnframt eiga 
nemendur að vita hvernig best er að beita sinni þekkingu og leikni til þess að 
hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2013, bls. 168). 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ákvað í desember 2002 að áratugurinn 
2005-2014 yrði áratugur menntunar til sjálfbærar þróunar. Í framhaldi af því 
starfi hafa margar þjóðir samþætt menntun til sjálfbærni inn í sínar námskrár 
(Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 17). Sjálfbærni er því nú einn af grunnþáttunum 
í íslenskum námskrám ásamt menntun til læsis, jafnréttis, lýðræðis og 
mannréttinda, heilbrigðis og velferðar og sköpunar. Grunnþættirnir eiga síðan 
að vera samofnir og háðir hver öðrum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2012, bls. 14-15).  

Menntun og samtakamátt þarf til þess að leysa þann vanda sem steðjar að 
mannkyninu vegna rýrnunar gæða á jörðinni. Enginn getur allt en allir geta 
eitthvað. En enginn gerir neitt nema hann þekki og skilji (Sigrún Helgadóttir, 
2013, bls 16). Til að samfélagið þróist til sjálfbærni þarf því þekkingu, leikni 
og færni í öllum grunnþáttunum. 

En hvernig á að haga kennslu til sjálfbærrar þróunar? Unesco gaf út 
handbók árið 2012 sem ætluð er að styðja við kennara við kennslu í menntun 
til sjálfbærni. Þar kemur fram að mikilvægt sé að kennarar hvetji nemendur til 
að spyrja spurninga og jafnframt þjálfi þá í umræðum um ýmis álitamál. Hvetja 
þurfi nemendur til að segja frá eigin reynslu og þjálfa þá líka í að hlusta á aðra 
með virkri hlustun. Markmiðið í þessu er að hjálpa nemendum að hugsa 
sjálfstætt, setja fram sínar skoðanir og hugsa á gagnrýnann hátt. Í handbókinni 
eru sett upp ýmis verkefni þar sem nemendur þurfa að greina ákveðin álitamál 
og finna lausnir út frá mörgum sjónarhornum (Unesco, 2012). Einnig má ætla 
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að fræðsla um áðurnefnd Heimsmarkmið um sjálfbæra þróun, sé góð leið til að 
efla þekkingu á sjálfbærri þróun. Á vef Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 
má finna mikið af fjölbreyttu námsefni sem auka fjölbreytni í kennsluaðferðum 
og þekkingu nemenda á málefnum Sameinuðu þjóðanna og 
heimsmarkmiðunum (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). 

Auður Pálsdóttir (2014, bls. 7-8, 53) fjallar í doktorsritgerð sinni um 
sjálfbærnimenntun. Þar kemur hún inn á að markmiðið í sjálfbærnimenntun í 
skólakerfinu snúist um getu nemandans. Geta til aðgerða, hefur verið 
skilgreind sem hæfni einstaklingsins til að láta til skara skríða og takast á við 
flóknar aðstæður. Þannig þarf nám og kennsla að snúast um að gefa 
nemandanum færi á að byggja upp getu til að taka ábyrgar ákvarðanir. Geta til 
aðgerða er því stór þáttur í menntun til sjálfbærni.  

Í grein Finn Morgernsen og Karsten Schnack (2012, bls. 59) er fjallað um 
tenginguna milli getu til aðgerða og menntunar til sjálfbærni. Höfundar vilja 
meina að til að þjálfa getu til aðgerða þurfi að þjálfa nemendur í lýðræðislegum 
vinnubrögðum, efla áhuga þeirra og vilja til þátttöku í samfélaginu, ásamt því 
að efla færni þeirra til að taka ákvarðanir sem varða samfélagið. Skoða þurfi 
umhverfismál út frá því hvernig þau tengist öll í gegnum þætti eins og 
hagfræði, félagsfræði, menningu og stjórnmál. Geta til aðgerða felst því í að 
nemendur skoði og meti sjálfan sig, íhugi og móti gildi sín út frá eigin 
upplifunum frekar en út frá “réttum‘‘ upplýsingum og ákveðinni hegðun 
(Morgensen, F. og Schnack K., 2012, bls. 62, 69). Þetta má tengja niðurstöðum 
áðurnefndarar rannsóknar Jan Cincera og Jan Krajhanzl (2013) sem sýndu að 
nemendur sem fá að taka þátt í ákvörðunum varðandi álitamál í skólanum 
virtust verða hæfari í getu til aðgerða en þeir sem ekki fengu að vera með í 
ráðum (Cincera, J. og Krajhanzl, J., 2013, bls 119-120).  

 Hvað varðar skólaþróun og innleiðingu á sjálfbærnimenntun, þá er sjálfbær 
þróun ekki viðfangsefni sem fellur skýrt undir hatt tiltekinna námsgreina eða 
hefðbundinna námssviða. Að mennta nemendur til sjálfbærni kallar því á 
þverfaglegt nám og kennslu og samstarf kennara (Auður Pálsdóttir og Allyson 
Macdonald, 2010, bls. 3). Við innleiðingu nýrra verkefna í skólastarfi er því 
mikilvægt að kynna fyrirhugaðar breytingar vel áður en hafist er handa, byggja 
upp sameiginlega sýn, væntingar um árangur og ákveðna skuldbindingu. Þegar 
breytingarstarfið er farið af stað má ætla að sýnin skerpist og þekking og 
skuldbinding aukist við að sjá árangur erfiðisins. Þá er mikilvægt að ýmsar 
bjargir séu til staðar í þróunarstarfinu eins og stuðningur, fjármagn, tími, 



15 

forysta, leiðsögn og jafnvel ytri ráðgjöf (Rúnar Sigþórsson, Sigríður Margrét 
Sigurðardóttir, Grétar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 268-269). 
Þá er mikilvægt í innleiðingu nýrra verkefna eða breytinga í skólastarfi að 
skólastjórnendur taki þátt í mótunarstarfinu, séu leiðtogar og virkir 
þátttakendur (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2010, bls. 4). 

Kenningar um nám og kennslu  

Ýmsar kenningar hafa komið fram í gegnum tíðina um hvernig og í hvaða 
aðstæðum nám fer fram. Kenningar um nám og uppbyggingu þekkingar koma 
frá fornum fræðimönnum á borð við John Dewey, Jean Piaget og Lev 
Vygotsky. Vissulega eru kenningar þessara manna komnar til ára sinna en þær 
eiga samt ennþá vel við hvað varðar nám og menntun nú á dögum, sér í lagi 
þegar kemur að menntun sem tengist umhverfi og sjálfbærni. Hugmyndafræði 
þeirra fellur vel að kennslu sem miðar að því að auka umhverfisvitund og þar 
sem áhersla er lögð á að nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi.  

Með hugsmíði er átt við að í huga einstaklingsins tengjast fyrirbæri saman 
í þétt net hugmynda og hugtaka og mynda innbyrðis orsakasamhengi í tíma og 
rúmi. Hægt er að líkja slíku hugtakaneti við að einstaklingurinn noti 
forhugmyndir til að byggja inn í net sitt nýja hugmynd. Mismargar tengingar 
verða á milli hugmynda og því fleiri sem tengingarnar verða þeim mun betri 
skilningur verður á viðkomandi hugmynd eða hugtaki (Meyvant Þórólfsson, 
2003).  

Hugsmíðakenning (e. constructivist theory) á rætur að rekja til nítjándu og 
tuttugustu aldar. Hugsmíði er orð sem notað er um námskenningar sem leggja 
áherslu á að nám geti ekki verið aðskilið reynslu. Til að nemandi geti lært verði 
hann að vera þátttakandi í ferlinu við að skilja, vita og geta (Hafdís 
Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Ásdís Ingvarsdóttir, 2005, bls. 
15-16). Samkvæmt hugsmíðakenningum eru samskipti og gagnkvæm 
samvinna við mótun og uppbyggingu þekkingar bestu aðstæður til náms og 
þroska. Einnig er mikilvægt að nám eigi sér stað í menningarlegu og 
merkingarbæru samhengi og að nemandinn fái að tengja forhugmyndir sínar 
við nýjar og jafnvel framandi hugmyndir (Meyvant Þórólfsson, 2003). Ábyrgð 
kennara er mikil í ferlinu að leiða nemandann upp á æðri stig hugsunar með 
því að kynna sér fyrst forhugmyndir og beina þeim síðan í þann farveg sem 
samræmist skoðunum og gildum samfélagsins (Meyvant Þórólfsson, 2003).  
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John Dewey (1859–1952) var heimspekingur og mikill áhugamaður um 
menntamál. Hann vildi umbylta því kerfi sem var við lýði þar sem kennarinn 
og kennslubókin voru miðpunkturinn í skólastarfinu, yfir í að setja nemandann 
sem miðpunktinn. Markmiðið með hans kennsluaðferðum var að ná 
hefðbundnum námsmarkmiðum ásamt því að gera nemendur sjálfstæðari og 
meira sjálfbjarga og láta þá öðlast meiri færni í að hafa stjórn á tilveru sinni 
(Atli Harðarson, 2016, bls. 10).  

Grundvallarhugtak í hugmyndum Dewey hvað varðar inntak, eðli og 
markmið menntunar var hugtakið reynsla (Dewey, 2000a. bls. 19–20). Hann 
gekk út frá því að óhjákvæmileg tengsl væru á milli náms og menntunar og 
persónulegrar reynslu (Dewey, 2000b. bls.35). Dewey skilgreindi menntun 
þannig að hún væri endursköpun eða endurskipulagning reynslu, sem eykur 
við merkingu reynslunnar og auki getuna til að stýra því hvernig reynslu sem 
á eftir kemur vindur fram (Atli Harðarson, 2016. bls, 3). 

Dewey sá fyrir sér skóla sem samfélag í smækkaðri mynd sem ætti að 
grundvallast af lýðræðislegum samskiptum. Hann lagði áherslu á kennsluhætti 
þar sem nemendur vinna skipulega og markvisst og leitast við að gera sér grein 
fyrir tilgangi vinnunnar. Leið sem má kalla nám í verki (e. learning by doing) 
eða að læra með því að framkvæma (Dewey, 2000a, bls, 16) og ígrunduð 
hugsun (e. reflective thinking) eru sprottnar frá hugmyndum Dewey (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 124). Hér er hlutverk kennarans að leiðbeina og sjá 
til þess að nemendur hugsi um það sem þeir eru að gera ásamt því að spyrja 
spurninga sem leiða af sér menntandi umræðu en ekki aðeins svar. Dewey lagði 
einnig áherslu á að nemandinn væri virkur þátttakandi í skólasamfélaginu og 
hvatti til samvinnu og upplifun á því að vera hluti af samfélaginu (Dewey, 
2000a, bls, 16; Dewey, 2000b. bls, 13). Hann vildi að nemendur fengju að 
vinna í hópum að sameiginlegum viðfangsefnum með lýðræðislegum og 
skipulögðum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 137).  

Svisslendingurinn Jean Piaget (1896–1980) vann mikið að því að reyna að 
lýsa og útskýra á kerfisbundinn hátt vöxt og þroska vitsmuna og þekkingar. 
(Wadsworth, 1989, bls. 1–5). Piaget trúði því að hugurinn hefði ákveðna 
uppbyggingu sem hann kallaði skema (e. schema). Skema eru þannig vitræn 
eða andleg uppbygging þar sem einstaklingurinn aðlagar og skipuleggur 
umhverfi sitt. Með skema er átt við yfirþekkingu og að einstaklingurinn flokki 
þá reynslu, þekkingu og færni sem hann býr yfir. Þannig er lík þekking flokkuð 
saman og lík þekking afleidd af fyrri þekkingu. Einstaklingurinn reynir að 
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aðlaga nýja þekkingu að fyrirliggjandi skemum. Piaget vildi meina að 
einstaklingurinn væri ófær um að tileinka sér nýja þekkingu nema hafa fyrir 
skema til að máta eða tengja þekkinguna við (Wadsworth, 1989, bls. 10–11). 
Tengt þessu talaði Piaget um samlögun (e. assimilation) og aðhæfingu (e. 
accomodation). Þá samlagar einstaklingurinn þekkingu við skemu með líkri 
þekkingu, þar sem forþekking er til staðar, eða hann reynir að breyta eða 
endurhugsa og aðlaga skemað með nýrri þekkingu. Allt til þess að koma á 
jafnvægi (Meyvant Þórólfsson, 2003; Wadsworth, 1989, bls. 13–14). 

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem var uppi á fyrri hluta 
tuttugustu aldar. Ein helsta kenning hans var um félagslegt samspil 
einstaklingsins, umhverfis hans og menningar. Samkvæmt Vygotsky tengist 
þróun mannlegrar greindar menningu sem byggist á samskiptum og þannig 
gegnir tungumálið mikilvægu hlutverki (Kristín Guðmundsdóttir, 2004, bls. 
115). Þessi kenning er oft kölluð félagsleg hugsmíðakenning (e. social 
constuctivism) og í henni gegna félagslegar aðstæður og tungumálið 
lykilhlutverki í námi og kennslu. Í þessu sambandi talaði Vygotsky um að 
tjáskipti milli þess óreynda eða óþroskaða og hins sem væri reyndari eða meira 
þroskaðri væri forsenda öflugs vitsmunaþroska og þar af leiðandi árangursríks 
náms. Þetta á ekki síður við um tjáskipti milli kennara og nemanda en tjáskipti 
milli bekkjarfélaga á mismunandi þroskastigi (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Vygotsky fjallaði líka um hugtak sem hann kallaði þroskasvæði (e. zone of 
proximal development). Þar vísar hann til verkefna sem nemandi getur ekki 
náð að vinna óstuddur en getur leyst þau með stuðningi frá leiðbeinanda eða 
jafningja sem stendur honum framar. Hver einstaklingur hefur því forsendur 
til að þroskast hraðar ef útbúnar eru réttar aðstæður til þess að hann fái næga 
örvun (Kristín Guðmundsdóttir, 2004, bls. 115; Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Eins og áður hefur komið fram eru kenningar þessara manna vissulega 
komnar til ára sinna en samt sem áður má segja að þær rími vel við 
uppbyggingu á námi sem tengist sjálfbærni og umhverfisvitund. Nemendur 
hafa allir einhverja reynslu og sú reynsla er mikilvæg í ferlinu til þess að skilja 
nýja þekkingu. Jafnframt eru samskipti og samvinna mjög mikilvæg þegar 
kemur að því að vinna saman að sjálfbærri þróun allstaðar í heiminum. Allir 
þurfa að trúa því að þeir hafi mátt og getu til aðgerða í umhverfismálum, bæði 
í sínu nærsamfélagi sem og á alþjóðavettvangi.  
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2.4 Kennsluaðferðir  

Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls.9) skilgreinir kennsluaðferð í bók sinni Litróf 
kennsluaðferðanna sem ,,það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, 
samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 
nemendur læri það sem að er keppt‘‘  

Í nútíma samfélagi snýst starf kennarans ekki aðeins um að miðla þekkingu 
til nemenda. Kennarinn þarf einnig að styðja nemendur í þekkingarleit sinni og 
liðsinna þeim í að spyrja áleitinna spurninga og leita svara við þeim (Stefán 
Jökulsson, 2012, bls. 8-9). Í öllu skólastarfi, bæði innan sem utan 
kennslustunda, skal leitast við að styrkja börn og ungmenni til að temja sér 
námshæfni sem eflir þau í að sækja sér nýja þekkingu og leikni ásamt því að 
geta beitt þekkingu sinni á fjölbreyttan hátt (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 23-24).  

Í aðalnámskrá sem kom út árið 2011 er kveðið fastar á en áður um almennar 
áherslur í skólastarfi í gegnum grunnþætti menntunar, líkt og áður hefur komið 
fram. Grunnþættirnir eiga líka að vera þverfaglegir og endurspeglast í 
starfsháttum skólanna (Guðrún Ragnarsdóttir, 2018, bls. 3). Náms- og 
kennsluhættir í framhaldsskólum eiga að stuðla að alhliða þroska nemenda. 
Skólastarfið á að miða að því að gera nemendur virka og sjálfstæða í námi sínu 
og færa um að afla sér þekkingar á eigin spýtur. Kennsluhættir eiga að veita 
nemendum tækifæri til að nýta hæfileika sína. Jafnframt er mikilvægt að 
notaðar séu fjölbreyttar leiðir til að meta hæfni nemenda og í leiðsögn til þeirra 
í að ná settu marki (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 39). 
Þegar kennsla er skipulögð skiptir því fjölbreytni miklu máli, þar sem 
nemendur læra á mismunandi hátt. Þá er mikilvægt að nemendur kynnist og 
nái tökum á mismunandi aðferðum til að geta valið á milli þeirra og beitt þeim 
(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 216-217).  

Eins og áður hefur komið fram snýr menntun til sjálfbærni að stórum hluta 
um umhverfismennt og miðar að því að gera fólki kleift að takast á við 
viðfangsefni sem snúast um samspil umhverfis, félagslegra þátta og efnahags 
í þróun samfélags (Mennta- og Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 17). 
Hugtakið geta til aðgerða er tengt grunnþáttum menntunar. Með hugtakinu er 
lögð áhersla á að hlutverk skóla sé að stuðla að virkni og ábyrgð nemenda 
ásamt hæfni þeirra til að taka sjálfstæðar ákvarðanir (Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson, 2017, bls. 3). Skólinn á að skapa skilyrði þar sem er hvati fyrir 
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frumkvæði, sjálfstæði og skapandi hugsun á sem flestum sviðum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 33).  

Til eru ótal kennsluaðferðir og margar geta hentað til kennslu sem tengist 
hugsmíði og menntun til sjálfbærni. Kennsluaðferðir eru í raun eins fjölbreyttar 
og þær eru margar en kennslan þarf fyrst og fremst að snúast um að miðla 
upplýsingum til nemenda ásamt því að efla þá til sjálfstæðrar 
upplýsingaöflunar. Hér á eftir verða kynntar nokkrar aðferðir sem geta hentað 
vel í kennslu sem snýr að menntun til sjálfbærni og umhverfismennt. Þessar 
kennsluaðferðir eru einnig notaðar í ýmis verkefna- og kennsluefni sem 
tengjast Grænfánastarfi og Skólum á grænni grein. 

Þemanám  

Samkvæmt flokkun Ingvars Sigurgeirssonar á kennsluaðferðum (1999, bls. 43, 
47) fellur þemanám undir flokk kennsluaðferða sem kallast sjálfstæð skapandi 
viðfangsefni. Í þeim flokki kennsluaðferða eru gerðar hvað mestar kröfur til 
nemenda um sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. Hér leysa nemendur 
umfangsmikil verkefni upp á eigin spýtur og kennarinn er fyrst og fremst í 
hlutverki ráðgjafa og leiðbeinanda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 150).  

Hægt er að skilgreina þemanám sem heildstætt verkefni þar sem nemendur 
geta lagt ýmislegt af mörkum, bæði sem einstaklingar eða í hóp. Upplýsingum 
er safnað, þær flokkaðar, skráðar og miðlað til annarra með fjölbreyttum hætti. 
Markmið verkefnisins hverju sinni geta verið sértæk eða almenn og eru 
ákveðin af kennurum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 9). Í þemanámi eru 
verkefnin oftast umfangsmikil og ganga stundum þvert á námsgreinar. Námið 
getur ýmist verið skipulagt með hliðsjón af námsgreinum eða viðfangsefnið 
látið stýra hvaða þekkingu er aflað (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 150). 
Helstu kostir þemanáms eru að það felur í sér fjölmörg tækifæri fyrir nemendur 
til að taka virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefna. Nemendur fá 
jafnframt tækifæri að nálgast viðfangefnið frá mörgum sjónarhornum og kafa 
djúpt í efnið. Vinnubrögð eru líka fjölbreytt og nemendur geta oft valið sér 
viðfangsefni sem tengist þeirra áhugasviði og getu (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, 
bls 10).  
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Hópvinna og samvinnunám 

Til eru margar kennsluaðferðir sem flokkast sem hópvinnubrögð en þá er hóp 
falið að leysa tiltekin viðfangsefni en ekki einstaklingum. Í hópvinnu er unnið 
að ýmsum námsmarkmiðum og einnig er takmarkið að þjálfa nemendur í 
samvinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 136). Hópvinna virkar oft vel í 
þemavinnu, bæði að hún fari öll þannig fram eða þá að hluta til. Stundum getur 
meginmarkmið þemaverkefnis líka verið að þjálfa nemendur í samvinnu og 
samhjálp (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 16).  

Í skólastarfi er mikilvægt að leggja áherslu á hópvinnu þar sem samvinna 
er ríkur þáttur í starfi flestra á lífsleiðinni. Í hópvinnu gefst þátttakendum kostur 
á að spreyta sig á mismunandi hlutverkum, læra þarf að taka tillit til annarra 
og verkaskipting skapar líka möguleika á að hver einstaklingur leggi til 
verksins þá einstaklingsbundnu hæfileika sem honum lætur best. Hópvinna 
gefur einnig möguleika á að nemendur læri hver af öðrum sem getur oft verið 
árangursríkara en útskýringar kennara (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 136). 
Í hópvinnu þurfa nemendur að afmarka viðfangsefni sameiginlega, skipta með 
sér verkum, ákveða hvernig skal standa að upplýsingaöflun, úrvinnslu og 
miðlun eða leysa sameiginlega verkefnin sem liggja fyrir með öðrum hætti 
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 46). 

Í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 32-37) 
eru samræður og rökræður þáttur í lykilhæfni nemenda og því má ætla að 
samvinnunám sé mikilvægur þáttur í menntun barna og ungmenna. 
Samvinnunám er algeng kennsluaðferð í hópvinnu og gengur út á að 
einstaklingarnir vinni saman í hóp við að ná sameiginlegum markmiðum 
(Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 18). Þá er nemendum skipt upp í blandaða 
námshópa og nemendur í hverjum hópi eru samábyrgir fyrir náminu. Í 
samvinnunámi er meðal annars lögð áhersla á samkennd, samvinnu, umræður 
og rökræður í hópnum, virðingu fyrir skoðunum annara og lýðræðislegum 
vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 138). Í samvinnunámi þurfa 
nemendur að mynda sér skoðanir og setja þær fram en jafnframt átta sig á því 
að allir í hópnum hafa ekki endilega sömu skoðun. Nemendur fá síðan tækifæri 
til að efla félagsfærni sína þegar samvinnunámsverkefni eru gerð reglulega yfir 
skólaárið og fjölbreytileiki nemenda nýttur í samvinnunni (Guðrún 
Pétursdóttir, 2003, bls. 18).  
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Leitaraðferðir  

Til leitaraðferða teljast kennsluaðferðir sem byggja á skipulegri 
upplýsingaöflun og úrvinnslu. Leitaraðferðir byggjast á því að líkt er eftir 
fræðilegum vinnubrögðum vísindamanna. Í sinni hreinustu mynd eru 
leitaraðferðir ekki eftirlíkingar heldur raunverulegar rannsóknir. Helsta 
markmið þessara kennsluaðferða er að virkja nemendur og kynna fyrir þeim 
vísindaleg vinnubrögð. Jafnframt að veita þeim þjálfun í öflun upplýsinga og 
skipulegri úrvinnslu á þeim, ásamt þjálfun í rökhugsun. Leitaraðferðir geta 
verið hentugar í kennslu innan náttúruvísinda- og samfélagsgreina og gert er 
ráð fyrir að þær séu talsvert notaðar í kennslu á framhaldsskólastigi (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 45, 124-125). Leitaraðferðir veita nemendum þjálfun 
í að afla upplýsinga, vinna skipulega að úrvinnslu gagna og nemendur kynnast 
vísindalegum vinnubrögðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 
bls. 204).  

Vettvangsnám  

Undir vettvangsnám flokkast ýmsar kennsluaðferðir sem allar byggja á því að 
fara með nemendur á vettvang og tengja námið við það sem fer fram í 
raunveruleikanum utan skólastofunnar (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2013, bls. 204). Í vettvangsnámi fá nemendur fræðslu og eru 
virkjaðir til náms í raunverulegum aðstæðum. Nemendum gefst þannig kostur 
á að reyna þekkingu sína við raunverulegar aðstæður og nota þannig námið á 
hlutlægan hátt. Í vettvangsnámi gefst líka möguleiki á að þjálfa nemendur í að 
afla upplýsinga og draga ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 50). 

2.5 Nám í framhaldsskóla 

Framhaldsskólum á Íslandi er ætlað það hlutverk að undirbúa nemendur undir 
þátttöku í atvinnulífi og frekara námi. Innan veggja framhaldsskólans gefst 
nemendum kostur á að velja sér fjölbreyttar námsleiðir sem veita margs konar 
undirbúning og réttindi á sviði almenns náms, bóknáms, starfsnáms eða 
listnáms. Framhaldsskólar gera námsbrautalýsingar sem þurfa staðfestingu 
ráðuneytisins en þær eru byggðar upp í samræmi við almennan hluta 
aðalnámskrár framhaldsskóla og skólanámskrá viðkomandi skóla (Mennta og 
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menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 7, 51). Með aðalnámskránni sem kom út 
árið 2011, síðan með viðbótum árið 2015, varð ákveðin umbylting á 
námskrármálum framhaldsskólanna. Skólar fengu meira sjálfsvald um 
skipulag sinnar námskrár, innan ramma áður nefndra grunnþátta menntunar. 
Hvað varðar umhverfismenntun þá tengist hún sterklega grunnþættinum 
menntun til sjálfbærni en eins og áður hefur komið fram hefur hún líka 
tengingu við aðra grunnþætti menntunar. Nemendur eiga að loknu námi að 
hafa þekkingu og skilning á umhverfismálum og hæfni til að geta tekist á við 
þau í víðu samhengi. 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla (2012, bls. 41-42) er námsbrautum 
framhaldsskóla raðað á svokölluð hæfniþrep. Hæfniþrepin mynda nokkurs 
konar ramma um mismunandi kröfur við námslok, hvort sem námið er 
bóknám, listnám eða starfsnám. Í lýsingu á hæfniþrepunum er annars vegar 
lögð áhersla á grunnþætti menntunar og lykilhæfni og hinsvegar á sérhæfingu 
í námi. Hæfniþrepunum, sem eru fjögur, er ætlað að gefa vísbendingu um 
viðfangsefni og námskröfur og vera leiðbeinandi við gerð áfanga- og 
námsbrautalýsinga.  

Gerður G. Óskarsdóttir (2018, bls.2) skrifaði grein þar sem hún skoðaði 
hvernig framhaldsskólakennarar hér á landi hafa brugðist við kröfum um 
auknar áherslur á mikilvægi frumkvæðis og sköpunar í kennslu. Gerður 
skilgreinir hugtakið frumkvæði í tengslum við frumkvæði nemenda við 
úrlausnir verkefna svona:  

 
Nemendur hafa frumkvæði við úrlausn viðfangsefna þegar þeir setja 
svip sinn á verkefnin sín, vinnubrögð og framvindu námssins, svo sem 
með því að tjá hugmyndir sínar í ræðu og riti eða fást, einir eða í hóp, 
við bókleg eða verkleg verkefni, sem ekki hafa fyrirfram ákveðna lausn. 

 

Í grein Gerðar kemur fram að mat reyndra kennara sé að framhaldsskólanemar 
vilji láta mata sig á upplýsingum og geri kröfur um að þeim sé kennt. Fram 
kemur að nemendur virðast ekki reikna með að geta haft eða eigi að hafa 
einhver áhrif í námi sínu. Hins vegar ef nemendur séu vandir markvisst við að 
leitað sé eftir hugmyndum þeirra komi fram vilji þeirra til áhrifa. Jafnframt 
kemur fram að hópverkefni gefi mun meiri tækifæri til frumkvæðis en 
einstaklingsverkefni. Val um kennsluhætti og framkvæmd þeirra virðist líka 
skipta miklu máli hvað varðar möguleika nemenda til frumkvæðis við lausn 
viðfangsefna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2018, bls. 6, 15-16). Þessar niðurstöður 
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ríma vel við hugmyndafræðina um getu til aðgerða og að láta nemendur finna 
að þeirra hugmyndir skipti máli, en þetta tvennt er einmitt grundvöllur 
sjálfbærnimenntunar. 

Einn af grunnþáttum menntunar, sköpun, snýst meðal annars um lausnir 
viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum. Þannig tengist sköpun sjálfbærni, 
þar sem mikilvægt er fyrir okkur að þróa nýjar leiðir eins og í vísindagreinum 
og finna lausnir á umhverfisvandamálum. Þess vegna er mikilvægt að ungt fólk 
þjálfist í gagnrýnni hugsun og í að leita lausna á vandamálum. Þjálfun í 
lausnarleit er þar af leiðandi með mikilvægari eiginleikum sem nemendur nú á 
tímum þurfa að búa yfir. Skólinn þarf því að hugsa útfyrir hefðbundið námsefni 
og byggja upp eiginleika eins og færni í að vera sveigjanlegur, hæfni í að 
aðlagast og hafa þor til að takast á við hið óvænta (Ásta Henriksen, 2018, bls. 
4-5). 

Haustið 2015 hófu framhaldsskólar almennt að kenna eftir þriggja ára 
námskrá (Atli Már Sigmarsson og Bragi Guðmundsson, 2019. bls. 3). Ýmsar 
rannsóknir á áhrifum þessarar styttingar eru í gangi en ekki komið út mikið af 
niðurstöðum enn sem komið er. Á vef Háskóla Íslands kemur fram að Guðrún 
Ragnarsdóttir og Elsa Eiríksdóttir séu að vinna að rannsókn á áhrifum styttri 
námstíma til stúdentsprófs, sem er hluti af stærri rannsókn þar sem verið er að 
skoða stefnubreytingar í framhaldsskólum og útfærslu á þeim stefnum 
(Háskóli Íslands, e.d.). Ætla má að svona stórar breytingar hafi áhrif á ýmsa 
þætti í skólastarfinu og þar er sjálfbærnimenntun ekki undanskilin. 

Hafrún Pálsdóttir skrifaði meistararitgerð sem kom út árið 2020. Þar 
skoðaði hún viðhorf og sjónarmið nemenda menntaskóla til styttingar náms til 
stúdentsprófs. Í niðurstöðum Hafrúnar kom fram ýmislegt jákvætt frá 
nemendum, svo sem að þeim finnist gott að vera búnir fyrr með nám sitt og 
sumum fannst þeir græða eitt auka ár til að gera ýmislegt annað, sem þeir 
annars hefðu ekki getað gert í fjögurra ára námi. Einnig nefndu nemendur að 
þeir lærðu frekar að skipuleggja sig betur í þriggja ára kerfinu. Nemendur voru 
þó yfir höfuð sammála um að þriggja ára kerfi væri samt ekki góð breyting frá 
fjögra ára kerfi. Nemendur nefndu að álagið í þriggja ára kerfinu hefði mikil 
áhrif á félagslíf nemenda og möguleika þeirra á að vinna með náminu. Þá kom 
fram að aukið álag á nemendur í náminu hefði líka neikvæð áhrif á svefnvenjur 
þeirra og stress og kvíði væri nokkuð mikill (Hafrún Pálsdóttir, 2020, bls. 24-
25, 28-42). 



24 

Verslunarskóli Íslands gerði úttekt á styttingu námstímans og áhrifum þess 
á skólastarf. Í þessari úttekt kemur fram að strax hafi verið ljóst að einhvern 
hluta af námsefni yrði að skera niður. Ákveðin atriði eins og símat kennara, 
minnkað vægi prófa og fækkun prófdaga hjálpaði þó til við að styttingin væri 
framkvæmanleg. Samt var ljóst að þjappa þurfti námsefni saman og fækka 
einingum í sumum greinum innan náttúruvísinda og viðskiptagreina 
(Verslunarskóli Íslands, 2018, bls. 3, 5). Á heildina litið sýndi niðurstaða 
þessarar úttektar að stytting námsins hefði tekist nokkuð vel. Árangur nemenda 
í þriggja ára námi til stúdentsprófs var síst lakari en þeirra sem voru í fjögurra 
ára námi. Nemendur kvörtuðu samt nokkuð yfir miklu álagi sem þeim fannst 
einkum koma mikið niður á félagslífi þeirra. Kennarar sem tóku þátt í 
úttektinni voru sammála því að vel hefði tekist til við styttingu námsins. Þó 
nefndu nokkrir að greinar eins og raungreinar á náttúrufræðibrautum hefðu 
liðið nokkuð fyrir styttinguna í ljósi mikillar skerðingar (Verslunarskóli 
Íslands, 2018, bls. 11, 14). 

Eins og fram hefur komið er  ekki til mikið af rannsóknum á heildaráhrifum 
sem stytting náms til stúdentspróf hefur haft í för með sér. Þó má ætla að þessi 
mikla breyting hafi haft áhrif á einhverja þætti skólastarfsins og að sumir þættir 
og fög fái meira eða minna svigrúm innan starfsins. Þegar verið er að skoða 
einn þátt skólastarfs og meta heildaráhrif hans, er því mikilvægt að hafa 
styttingu námsins í huga.  

2.6 Samantekt 

Sjálfbærni og sjálfbær þróun eru hugtök sem í sjálfu sér eiga ekki langa 
sögu. Þau komu fyrst fram á seinni hluta síðustu aldar og fara ekki að vera 
almenn fyrr en á níunda áratugnum. Sjálfbærni er þó komin inn í aðalnámskrár 
sem einn af grunnþáttum menntunar, bæði hérlendis og erlendis, og menntun í 
dag á þannig að stuðla að sjálfbærri þróun í heiminum.  

Skólar á grænni grein eða Grænfánaverkefnið er liður í því að mennta fólk 
til sjálfbærni. Verkefnið teygir sig út til fjölmargra landa og er unnið í mörg 
þúsund skólum víðsvegar í heiminum. Þannig næst ákveðin heild og allir vinna 
á svipaðan hátt til að ná sömu markmiðum. Markmiðið með verkefninu er að 
skapa samábyrgt samfélag sem tekur mið af umhverfi, efnahag og félagslegum 
þáttum í allri ákvörðunartöku.  
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Í kenningum um nám og kennslu töldu fræðimennirnir John Dewey, Jean 
Piaget og Lev Vygotsky mikilvægt að nemandinn væri virkur þátttakandi í 
eigin námi. Kenningar þeirra voru á margan hátt líkar og byggðust allar á 
hugmyndum sem tengjast hugsmíði. Í tengslum við nám lögðu þeir allir áherslu 
á reynslu einstaklingsins í tengslum við nám. Með reynslu áttu þeir við að 
aðeins væri hægt að byggja nýja reynslu á þeirri þekkingu sem væri þegar til 
staðar. Þeir lögðu líka áherslu á að kostur væri að öðlast reynslu í samvinnu 
við aðra því þá gæfist möguleiki á sameiginlegri túlkun og skilningi. 

Þemanám, hópvinna, samvinnunám, leitaraðferðir og vettvangsnám eru allt 
kennsluaðferðir sem henta vel til kennslu í umhverfis- og sjálfbærni menntun. 
Þær falla vel að kenningum um nám og kennslu fræðimannanna sem fjallað 
hefur verið um, ásamt því að henta í fjölbreyttum verkefnum 
Grænfánaskólastarfs.  

Nám og kennsla í framhaldsskóla er vissulega að nokkru leyti frábrugðin 
námi og kennslu í grunnskóla. Margt er þó svipað á báðum skólastigum en 
framhaldsskólinn hefur þó meira frjálsræði yfir því hvernig námið er uppbyggt 
og skipulagt. Markmiðið er þó alltaf hið sama, að mennta einstaklinginn til að 
vera virkur og ábyrgur þjóðfélagsþegn í lýðræðisþjóðfélagi.  
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3. Aðferðarfræði 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir hvernig rannsóknin var framkvæmd. Fram 
kemur tilgangur rannsóknarinnar, rannsóknarsnið, aðferðafræði rannsóknar, 
þátttakendur og úrvinnsla gagna. Jafnframt er komið inn á siðfræðileg atriði, 
réttmæti og áreiðanleika rannsókna af þessu tagi.  

3.1 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangurinn með rannsókninni var að skoða innleiðingarferli verkefnisins 
Skólar á grænni grein, áhrif þess að hafa Grænfánann í framhaldsskólum og fá 
innsýn í hvernig unnið er með það í skólastarfinu. Markmiðið er að fá 
upplýsingar um hvað felst í því að vera Grænfána framhaldsskóli og skoða 
hvernig umhverfis- og sjálfbærnimenntun fer fram í skólunum. Auk þess var 
markmiðið að fá upplýsingar um hvort þeim sem vinna að verkefninu í 
skólunum finnist það hafa jákvæð áhrif á umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun 
nemenda til framtíðar. Í þessari rannsókn er líka markmið að reyna að ná fram 
heildstæðri mynd af ferli, út frá sjónarhorni viðmælenda. 

3.2 Aðferð 

Rannsóknaraðferðir í menntavísindum er flokkaðar í megindlegar og 
eigindlegar aðferðir. Rannsóknaraðferðinni sem beitt er í þessari rannsókn er 
eigindleg viðtalsrannsókn, þar sem slík aðferð gefur tækifæri á að fá dýpri 
skilning á upplifun og viðhorfi einstaklinga (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 
232). Viðtalsrannsókn hentar vel þegar skoða á t.d. reynslu, viðhorf, þekkingu, 
gildismat og fleira. Ákvörðun um að nota viðtöl í gagnasöfnun byggir á því að 
viðtal muni vera öflugasta aðferðin til að svara þeirri rannsóknarspurningu eða 
-spurningum sem settar eru fram. Viðtöl byggja á samræðum milli rannsakanda 
og viðmælanda, þar sem rannsakandi leggur upp með ákveðið umfjöllunarefni 
og hagar spurningum og aðstæðum þannig að viðmælanda sé mætt á 
jafningjagrundvelli (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137 og 143).  

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma, (sjá viðauka). Viðtölin fóru fram 
í gegnum fjarfundarbúnað þar sem viðmælendur voru ýmist á vinnustað sínum 
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eða heimavið. Rannsakandi var á skrifstofu heimavið. Viðtölin voru hljóðrituð 
og rannsakandi tók niður athugasemdir á meðan á viðtölum stóð.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru átta framhaldsskólakennarar sem allir hafa 
umsjón með Grænfánaverkefni skólans. Notast var við markmiðaúrtak, en þá 
eru skólarnir valdir til þátttöku með tilliti til þess sem á að rannsaka (Þórólfur 
Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls.124). Allir átta skólarnir voru í 
verkefninu Skólar á grænni grein og voru komnir með Grænfána eða í ferli að 
fá hann endurnýjaðan. Fjórir af skólunum hafa fengið Grænfánann nokkuð oft 
en fjórir skólanna hafa fengið Grænfánan einu sinni eða tvisvar sinnum. 
Viðmælendur í rannsókninni voru jafnframt tengiliði skólans við Landvernd. 
Þátttakendur voru því þeir aðilar sem mestu tenginguna hafa við umfjöllunar 
efnið. 

Allir kennararnir koma að vinnu sem tengist umhverfismálum í skólanum. 
Þessir kennarar eru tengiliðir við nemendur, starfsfólk og stjórnendur hvað 
varðar Grænfánastarfið og sjá um að halda utan um verkefnið í skólanum. 
Sumir eru einir í þessari vinnu á meðan aðrir eru hluti af hóp sem sér um þessi 
mál í skólanum. Allir sitja þeir í umhverfisnefnd eða umhverfisráði með 
nemendum og einnig í umhverfisnefnd starfsmanna skólans. Sex af 
kennurunum kenna fög innan raungreina og náttúrufræði. Einn kennir ensku 
og einn kennir heimsspeki og umhverfisfræði. Skólarnir hafa verið mislengi í 
Grænfánaverkefninu, allt frá um tveimur árum og upp í um sextán ár. Flestir 
skólanna hafa verið í verkefninu í um fjögur til sjö ár. Þrír af kennurunum hafa 
tengst verkefninu frá upphafi þess að skólinn tók það inn í skólastarfið en hinir 
fimm hafa komið inn í það eftir að skólarnir voru byrjaðir í verkefninu. 
Skólarnir hafa allir Grænfánavottun en mismunandi er hversu oft þeir hafa 
fengið Grænfánann endurnýjaðan, allt frá því að fá fánann einu sinni upp í að 
hafa fengið endurnýjaðan fána níu sinnum. 

Anna hefur þriggja ára starfsreynslu og hefur kennt við skólann sem hún 
starfar í frá upphafi kennsluferils. Hún hefur verið með í Grænfánaverkefninu 
í skólanum frá upphafi en skólinn byrjaði í verkefninu í kringum árið 2019. 
Rán hefur verið við kennslu í fimm ár við skólann þar sem hún starfar og sá 
skóli hefur verið í Grænfánaverkefninu í um það bil sjö ár. Rán hefur komið 
að Grænfánastarfinu í eitt ár. Sigrún og Guðrún hafa báðar sex til sjö ára 
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starfsreynslu. Báðar hafa aðeins verið við kennslu í þeim skóla sem þær starfa 
í núna. Skólinn sem Sigrún starfar í hefur verið í Grænfánaverkefninu frá því 
árið 2015 og Sigrún komið að því verkefni frá upphafi. Guðrún hefur komið 
að Grænfánaverkefninu í kringum sex ár en skólinn sem hún starfar í hefur 
verið í því verkefni í um níu ár. Helena hefur verið við kennslu í ellefu ár og 
tíu ár við skólann þar sem hún starfar núna. Sá skóli byrjaði í 
Grænfánaverkefninu í kringum árið 2014 og Helena komið að því verkefni 
undanfarin þrjú ár. Ása og Erna hafa tuttugu ára starfsreynslu og hafa báðar 
kennt við sama skólann allan þann tíma. Erna hefur komið að Grænfánastarfinu 
í um þrjú ár en skólinn verið í því verkefni í um sjö ár. Skólinn sem Ása kennir 
við hefur verið hvað lengst í verkefninu eða í kringum 16 ár og Ása komið að 
verkefninu síðastliðin tíu ár. Hildur hefur tæplega þrjátíu ára starfsreynslu og 
hefur kennt við sama skólann í yfir tuttugu og fimm ár. Sá skóli hefur verið í 
Grænfánaverkefninu í um fjögur til fimm ár og Hildur komið að því starfi frá 
upphafi.  

3.4 Úrvinnsla gagna  

Við úrvinnslu gagna var notuð eigindleg aðferðafræði. Eftir hvert viðtal var 
það skráð orðrétt í tölvu. Viðtölin voru síðan lesin vandlega yfir, meginatriðin 
dregin fram í leit að mynstri, sameiginlegum þáttum og öðru því sem vakti 
athygli, svokölluð kóðun. Kóðar viðtala voru ítarlega yfirfarnir og leitað eftir 
sameiginlegum þáttum ásamt þáttum sem voru ólíkir eða áhugaverðir. Dregin 
voru fram fimm þemu út frá spurningum í viðtalsramma og viðhorfum 
viðmælenda, sem tengjast tilgangi rannsóknar og rannsóknarspurningum. 
Þemu eru: 

 Innleiðing á verkefninu 
 Samvinna við nemendur 
 Stuðningur við Grænfánaverkefnið 
 Grænfánamarkmið, námsgreinar og verkefni 
 Umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun 
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3.5 Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir 

Viðtöl fela í sér mannleg samskipti og því er ljóst að réttmæti þeirra er ekki 
tryggt með tæknilegum aðgerðum einum saman. Rannsakandinn þarf að vera 
trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur ásamt því að fylgja 
aðferðafræðilegum og fræðilegum forsendum sem hann leggur upp með í 
rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). Alltaf skal gæta fyllsta 
trúnaðar við þátttakendur og allar upplýsingar sem þátttakendur gefa mega 
ekki vera persónugreinanlegar. Jafnframt þarf að hafa í huga ef spurningar 
valda þátttakendum óþægindum að ganga ekki of langt (Sigurður Kristinsson, 
2013, bls. 81-83). 

Við meðferð upplýsinga í þessari rannsókn var fyllsta trúnaðar gætt þannig 
að ekki væri hægt að rekja upplýsingar um einstaka skóla né þá viðmælendur 
sem tóku þátt í rannsókninni. Viðmælendur voru upplýstir um tilgang og 
markmið rannsóknarinnar ásamt því að vera fullvissaðir um að rannsakandi 
myndi gæta fyllsta trúnaðar við meðferð upplýsinga. Heimilda um skóla er því 
ekki getið í niðurstöðukafla og heimildaskrá.  

Vegna smæðar úrtaks í þessari rannsókn er ekki hægt að alhæfa eða 
heimfæra niðurstöður yfir á annan hóp en þá sem taka þátt í rannsókninni. 
Niðurstöðurnar gefa aðeins mynd af viðhorfum þeirra sem rætt var við. Þó er 
mögulegt að greina einhverjar vísbendingar úr niðurstöðum sem mögulega er 
hægt að rannsaka frekar. Einnig geta aðrir þættir haft áhrif á niðurstöður eins 
og að viðmælandi verði fyrir áhrifum af rannsakanda (Creswell, 2012, bls., 
259, Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 220-222). 

Annað sem getur haft áhrif á niðurstöður er að viðtölin fóru fram í gegnum 
internetið en ekki þannig að viðmælandi og rannsakandi væru á sama stað. Við 
það getur mögulega eitthvað farið framhjá rannsakanda sem hann annars hefði 
tekið eftir. Rannsakandi lagði sig þó fram við að vera hlutlaus, ekki leiðandi í 
spurningum og að útfæra öll viðtölin á eins svipaðan hátt og mögulegt var. 

Öll viðtölin gengu vel fyrir sig en þó komu upp tæknivandamál í einu þeirra. 
Á meðan á viðtalinu stóð áttu hljóð og mynd það til að frjósa nokkrum sinnum. 
Þetta hafði í för með sér að stundum þurfti að endurtaka spurningar nokkrum 
sinnum til að ná að fá skilmerkileg svör. Ætla má að þetta geti haft einhver 
áhrif á svör þessa viðmælanda en þó er talið að þetta hafi ekki teljandi áhrif á 
heildarniðurstöður.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum úr einstaklingsviðtölum við kennarana 
átta. Kaflarnir skiptast eftir þeim þemum sem áður hefur verið greint frá (sjá 3. 
kafla). Öllum nöfnum sem fram koma hefur verið breytt. Í lokin er 
samantektarkafli um helstu niðurstöður. 

4.1 Grænfánaverkefnið í framhaldsskóla 

Innleiðing á verkefninu 

Þegar innleiða á eitthvað nýtt eða gera breytingar innan skólastarfs er 
mikilvægt að strax í upphafi sé hugað vel að þáttum sem eru mikilvægir, 
þannig að vel takist til og breytingar festist í sessi. Markmið verkefnisins 
Skólar á grænni grein eða Grænfánaverkefnisins er, eins og áður hefur komið 
fram, að auka umhverfismenntun, menntun til sjálfbærni og styrkja 
umhverfisstefnu skóla (Landvernd, e.d.-b). 

Þátttakendur voru spurðir út í hvernig innleiðingarferli Grænfánastarfsins 
hefði gengið fyrir sig og hvernig staðið væri að innleiðingu nýrra verkefna 
tengdum Grænfánanum í skólanum. Allir viðmælendur töluðu um að vel væri 
staðið að innleiðingunni af hálfu Landverndar. Mjög gott væri að leita til 
umsjónaraðila verkefnisins hjá Landvernd, gott skipulag væri á upplýsingum 
og þaðan kæmi góður stuðningur og ráðgjöf. Sigrún sagði: ,,það er náttúrlega 
allt sem maður finnur sko þegar maður fer á heimasíðuna og fer á handbókina 
og bara þarna inn á heimasíðunni‘‘. Hún sagði ennfremur: ,,Síðan bara já, ef 
maður hefur sent fyrirspurn þá hefur það bara verið gagnlegt‘‘. Ása tók í 
svipaðan streng og sagði: ,,.mér finnst bara afskaplega auðvelt að vinna með 
þeim, auðvelt að fá ráðleggingar.‘‘ Hún sagði frá því að starfsfólk Landverndar 
væri alltaf boðið og búið til að styðja þau, gefa þeim upplýsingar og bjóða þeim 
upp á allskyns verkefni. Helena var á sama máli og var ánægð með samstarfið 
við Landvernd en tók þó fram að enginn frá Landvernd kæmi í raun í skólann 
til þeirra nema þegar það væri úttektarlota hjá þeim. Helena talaði líka um að 
mjög gott væri að sami stjórnandi sé búin að vera yfir verkefninu hjá 
Landvernd frá því að hún byrjaði. Helena sagði: ,,Mér hefur fundist það gott. 
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Maður er alltaf einhvern veginn í samskiptum við sömu manneskjuna, það er 
ekki alltaf einhver nýr, skilurðu.‘‘ 

Í upphafi innleiðingarferlisins kom fram hjá öllum viðmælendum að 
viðfangsefnið úrgangsmál og flokkun hafi verið tekin fyrir í byrjun. Hjá 
einstaka skóla hafi verið einhver vísir að flokkun á úrgangi eða umræður um 
að hefja flokkun áður en skólinn varð hluti af verkefninu. Flokkun hafi síðan 
verið komið á í kjölfar innleiðingar á Grænfánaverkefninu. Nokkrir 
viðmælendur nefndu líka aukna vitund í samfélaginu um umhverfismál og 
mikilvægi flokkunar. Ása sagði: ,,Ég held að þetta breytta viðhorf sé kannski 
meira að þakka breyttu samfélagi, breyttri meðvitund í samfélaginu.‘‘  

Við innleiðingarferlið komu nær allir viðmælendur inn á að mikilvægasti 
þátturinn væri stuðningur skólastjórnenda við verkefnið. Um stuðning 
skólastjórnenda verður fjallað í sérstökum kafla síðar, en Ása sagði: ,,ég held 
sko í upphafi að þá hafi það verið dýrmætast að skólastjórnendur voru svo 
sannfærðir um ágæti þess að fara þessa leið.‘‘ Erna orðaði þetta svona: 

  
...það þarf að vera að stjórnendur þurfa að vera “all in” þannig að þú 
veist... það þarf vilja stjórnenda til þess að láta þetta ganga. Af því að 
það er glatað að ætla að gera einhverja hluti og og stjórnendur hafa annað 
hvor ekki tíma eða vilja til að taka þátt í því. Þannig að það skiptir öllu 
máli. 
 

Sjö af átta viðmælendum komu inn á að þó svo að efnið frá Landvernd, sem 
unnið er með í verkefninu, væri gott og aðgengilegt þá vantaði að gera það 
meira við hæfi eldri nemenda eða nemenda á framhaldsskólaaldri. Rán sagði: 
,,Þetta grænfánastarf er bara rosalega grunnskólamiðað‘‘. Hún lýsti því að 
þegar hún var ný og fletti í gefnum efnið þá hefði hún strax fengið á 
tilfinninguna að þetta myndi aldrei ganga inni í skólanum hjá þeim. Helena tók 
í sama streng og sagði: ,,Sko, þetta verkefni mætti vera betur sniðið að þörfum 
framhaldsskólans. Mér finnst þetta vera sniðið að þörfum grunnskóla og 
leiksskóla.‘‘  

Fimm af viðmælendum komu inn á að formið á umsóknarferli og 
afhendingu á Grænfánanum hentaði ekki nógu vel fyrir framhaldsskólana. 
Nemendur í framhaldsskólum væru oftast aðeins í þrjú ár í skólanum. Sú stutta 
viðvera í framhaldsskólanum hefði það í för með sér að þeir nemendur sem 
gerðu alla vinnuna við umsókn um Grænfána væru oftast farnir úr skólanum 
þegar fáninn væri afhentur. Erna sagði: 
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...þú ert með grunnskóla, þú ert með nemendur hjá þér í 10 ár... þú getur 
fengið Grænfánann annað hvert ár. Þú ert að vinna í þessu í ár og svo 
sækir þú um .... Ég er með nemendur í eina önn, þrjá mánuði, þannig að 
grænfánaumsóknin gengur ekki upp fyrir þessa nemendur. Eins og núna 
vorum við að taka við þriðja fána og nemendurnir sem unnu að þessari 
umsókn, semsagt gerðu alla vinnuna þeir eru farnir.  
 

Anna kom inn á að umsóknarferlið og þær skýrslur sem þyrfti að vinna hentuðu 
heldur ekki vel fyrir framhaldsskólanemendur. Hún sagði: 
 

... þetta byrjaði rosalega vel... allir rosa spenntir og peppaðir sko, en svo 
datt pínu botninn úr því af því þeim náttúrulega finnst ekki skemmtilegt 
að skrifa einhverjar skýrslur og ég skil það alveg. Þetta er kannski ekki 
mjög gefandi ferli.  
 

Anna stakk upp á að það mætti til dæmis gera skýrslurnar rafrænar og ferlið 
væri meira þannig að hægt væri að ,,tikka í box‘‘ frekar en svona gráar 
leiðinlegar skýrslur.  

Samvinna við nemendur 

Allir skólarnir hafa starfandi nefnd sem oftast er kölluð umhverfisnefnd eða 
umhverfisráð. Nefndin samanstendur oftast af þremur til sex nemendum og 
verkefnisstjóra Grænfánaverkefnisins í skólanum. Viðmælendur nefndu allir 
að bein samvinna við nemendur tengd Grænfánaverkefninu sé fyrst og fremst 
við þá nemendur sem væru í nefndinni. Þar færu fram nokkuð hefðbundin 
nefndarstörf þar sem tekin væru fyrir skrefin sjö í Skólar á grænni grein og 
farið í gegnum út á hvað Grænfánastarfið gengur. Í nefndinni fer einnig fram 
hugmyndavinna þar sem nemendur koma fram sínum hugmyndum tengdum 
Grænfánastarfinu og umhverfismálum. Starf verkefnisstjóra 
Grænfánaverkefnisins felst fyrst og fremst í því að styðja og leiðbeina 
nemendunum. Vinnan í nefndinni er síðan mismunandi eftir því hvar í ferlinu 
skólinn er, varðandi endurnýjun umsóknar um Grænfánann.  

Viðmælendur komu allir inn á að þeir kæmu fræðslu tengdri Grænfánastarfi 
og umhverfismálum að, bæði í gegnum ýmislegt kynningarstarf sem og þá 
áfanga sem þeir kenna. Sigrún sagði: ,,ég kenni þessar greinar þannig að ég get 
komið þessu svolítið inn hjá mér‘‘. Sigrún kennir náttúrfræðigreinar og reynir 
meðvitað að koma Grænfánaverkefninu og umhverfismálum þar inn. Allir 
viðmælendur sögðu að samvinna við nemendur í Grænfánaverkefninu væri, 
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eins og áður hefur komið fram, helst við þá nemendur sem væru í 
umhverfisnefndinni en hún fer þó einnig fram í gegnum ýmislegt 
kynningarstarf og fræðslu þar sem reynt er að ná til fleiri nemenda í skólanum. 
Þá er haldinn umhverfisdagur eða umhverfisvika í öllum skólunum þar sem 
komið er fjölbreyttri fræðslu og viðburðum um umhverfismál inn í 
skólastarfið. Hildur sagði: ,,við höfum látið umhverfisvikuna svolítið snúast 
um að setja svona aðeins pínulitlar skýringar á alla skjái í skólanum... .... 
Þannig að fólk svona staldri við og svona, já okey akkúrat þetta merkir það.‘‘  

Sigrún kom inn á að í umhverfisnefndinni og í áföngum sem hún kennir þá 
láti hún nemendur vinna nokkuð af þeim verkefnum sem þurfi að vinna í 
Grænfánastarfinu. Um starfið í umhverfisnefndinni sagði Sigrún: ,,þar 
ákveðum við, komum með hugmyndir að einhverju til að gera og þar taka þau 
þátt‘‘. Erna lagði áherslu á að starfið í umhverfisnefndinni ætti að vera 
nemendastýrt og þar væri hún aðeins með nemendunum sem stuðningur. Erna 
sagði:  

 
Þau stýra, þau eru að ákveða hvað þau vilja gera og ég styð þau í því og 
og reyni að hérna hjálpa þeim að fóta sig í þessu. Þannig að það er svona 
kannski svona mitt hlutverk að svona stýra þeim svolítið en vera samt 
bara með þeim. .... Grænfánaverkefnið á að vera nemendastýrt, þannig 
að við verðum að passa að það sé nemendastýrt.  
 

Allir viðmælendur lýstu þannig samvinnunni á svipuðum nótum. Þeir nefndu 
að í því samstarfi þá veldu nemendur verkefnin og settu sér markmið og 
hlutverk kennaranna væri að leiðbeina og styðja. Tveir viðmælenda nefndu líka 
mikilvægi þess að láta nemendur bera ábyrgð á verkefnum og komu inn á að 
nemendur væru oft á tíðum betri í að fræða samnemendur en kennarinn. Helena 
sagði: ,,maður reynir að láta einhverja nemendur hafa, vera ábyrga fyrir 
einhverjum ákveðnum hluta verkefnisins‘‘. Nemendur væru líka yfirleitt 
fullfærir til að hafa ábyrgð á verkefnum og verkefni eins og Grænfánaverkefnið 
væri valdeflandi. Guðrún sagði: ,,Mér finnst þetta vera... þetta er svona 
valdeflandi, að þau finni að þau hafi rödd. .... Þá taka nemendur að sér að búa 
til til dæmis eitthvað plaggat sem að kannski talar betur til nemenda en ef ég 
myndi búa það til, skilurðu.‘‘ 

Sex af átta viðmælendum nefndu að oft væri nokkuð erfitt að fá nemendur 
til að starfa í umhverfisnefndinni. Í því sambandi nefndu flestir að ástæðan 
væri ekki sú að nemendur hefðu ekki áhuga á umhverfismálum. Ástæðan væri 
frekar að nemendur hefðu mikið að gera í náminu og væru því ekki mjög 
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viljugir til að bæta á sig verkefnum. Búið sé að þjappa náminu í 
framhaldsskólanum niður í þrjú ár og mjög mikið álag sé á nemendum í 
náminu. Hildur sagði:  

 
...náttúrlega svona hlutir eru mjög snúnir í hérna þriggja ára námi þá þarf 
kennarinn að koma öllu námsefni að í öllum greinum. Við erum að tala 
um allskonar; stærðfræði, bókfærslu, eðlisfræði, efnafræði og allt þetta 
og þetta er bara svo þéttur pakki. Þannig að það er ekkert einfalt að eiga 
við það... 

 
Ása nefnir að þeir nemendur sem séu helst að vinna að umhverfismálum í 
skólanum séu þeir sem séu í umhverfisnefndinni. Hún segir að í fyrsta lagi sé 
oft erfitt að fá nemendur til að starfa í nefndinni þar sem að það starf fari fram 
utan stundarskrár og þá geti verið mjög erfitt að finna tíma þar sem allir geti 
mætt. Rán talaði um að áður en námið hefði verið stytt í þrjú ár þá hafi verið 
áfangi í skólanum sem hét umhverfisfræði. Innan þessa áfanga hafi mikið af 
Grænfánastarfinu fram fram og nemendur úr þeim áfanga hafi verið í 
umhverfisnefndinni. Eftir styttingu framhaldsskólans í þrjú ár hafi þetta verið 
einn af þeim áföngum sem skorinn var út úr náminu. Rán og Hildur sögðu 
báðar frá því að eftir breytingarnar sé almennt mun minna um 
umhverfisfræðslu í skólanum. Hildur kom líka inn á að mikið væri að gera hjá 
nemendum og þeir því ekki tilbúnir að bæta við sig verkefnum, þótt þeir hefðu 
mikinn áhuga á umhverfismálum. Hún sagði: 
 

...ef nemendur fá enga gulrót eða engar einingar eða neitt fyrir 
bekkjarkerfi þar sem búið er að þræla okkur niður í þriggja ára nám. Það 
er mjög skiljanlegt að ef þau fá ekkert þá eru þau bara ekkert mikið til í 
mikla vinnu, en þetta er þónokkur vinna. Þannig að með því að fá 
endurgjöf, þá gengur þetta vel.  
 

Guðrún talaði á svipuðum nótum og sagði að hjá þeim væri skylduáfangi í 
umhverfisfræði á fyrsta ári. Til að byrja með hafi kerfið verið þannig að 
ákveðnir nemendur voru skipaðir í umhverfisnefnd en það hafi ekki virkað 
nógu vel. Eftir að skólinn fór að gefa nemendum val um að starfa í nefndinni 
og fá að launum upphækkun á einkunn hafi gengið betur að fá nemendur í 
umhverfisnefnd.  
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Stuðningur við Grænfánaverkefnið  

Þegar einstaklingi er falin ábyrgð á að stýra ákveðnu verkefni er mikilvægt að 
hann fá góðan stuðning frá samstarfsfólki og stjórnendum. Stuðningur og áhugi 
stjórnenda er sérstaklega mikilvægur til að verkefni nái fram að ganga og 
festast í sessi. 

Hjá öllum viðmælendum í rannsókninni kom fram að góður stuðningur 
kæmi frá stjórnendum við Grænfánaverkefnið og í nær öllum tilfellum kom 
fram að stjórnendur væru í umhverfisnefnd sem skipuð væri starfsfólki 
skólans. Stuðningurinn kæmi fram í beinni þátttöku í starfi tengdu 
umhverfismálum, almennri hvatningu, góðri kynningu víða á Grænfánastarfi 
skólans og líka í að stjórnendur væru góðar fyrirmyndir. Helena sagði:  

 
...stjórnendur eru líka fyrirmyndir. Þeir eru, þau koma held ég aldrei á 
bíl í skólann, bæði tvö. Þau eru svona fyrirmyndir sem að eru að leiða 
skólann og þú veist, sem eru svo augljóslega umhverfisvæn að öllu leyti 
sko. 
 

Helena benti líka á að boðið væri upp á samgöngustyrki og allt starfsfólk þurfi 
að greiða fyrir bílastæði sem hefði það í för með sér að starfsfólk kæmi ýmist 
gangandi, hjólandi eða með almenningssamgöngum til vinnu. Ása tók í 
svipaðan streng og sagði að viðmót allra í skólanum gagnvart 
Grænfánaverkefninu væri jákvætt. Skólinn hefði líka sett sér það markmið að 
gera umhverfismál að nokkurs konar náttúrulögmáli innan skólans og fólk væri 
stolt af því að skólinn væri Grænfánaskóli. Í því sambandi hefðu 
skólastjórnendur sett töluvert fjármagn í flokkunareiningar og fleira sem hefði 
verið gagnrýnt nokkuð. Ása sagði að svar skólastjórnanda við því hefði henni 
þótt athyglisvert. Hún sagði: ,,þetta er bara hluti af því að gera þetta að 
náttúrulögmáli hérna inni. Hann segir að við erum að fjárfesta í viðhorfi.‘‘ 

Rán var á annarri skoðun. Hún sagðist finna fyrir hvatningu og að 
skólastjórnendur vildu vissulega hafa Grænfánaverkefnið í skólanum en í því 
myndi allur stuðningurinn liggja. Rán sagði: 

 
Hann er ekkert að ryðja brautina eða eitthvað svoleiðis eða svona hvetja 
aðra til að taka þátt í þessu heldur. .... þau setja sig náttúrulega ekki upp 
á móti þessu og vilja hafa þetta og vilja hafa Grænfánann og svoleiðis, 
en svona það kemur lítið annað svo sem.  
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Hvað varðar annan stuðning eins og frá samstarfsfólki eða samfélaginu í 
kringum hvern skóla voru svörin á þá leið að fólk væri almennt jákvætt og tæki 
jákvætt í allt sem umhverfisnefndin legði til. Fólk tæki þátt í verkefnum eða 
viðburðum þegar eftir því væri leitað. Þó kemur fram hjá nær öllum 
viðmælendum að frumkvæði væri samt mjög lítið og yfirleitt erfitt að fá fólk 
til að starfa í umhverfisnefnd. Sigrún orðaði þetta svona: 

 
...það er öllu tekið fagnandi ef það á að gera eitthvað. .... en kannski 
vantar að fá meira svona, fleiri til að hafa frumkvæði... .... Þannig að það 
er kannski svona hlutlaus stuðningur. 
 

Flestir viðmælenda komu inn á að þeir upplifðu að allir vilji bæta sig í 
umhverfismálum og töluðu um að almennt væri borðin virðing fyrir 
Grænfánaverkefninu í skólanum. Helena orðaði þetta svona: ,,það gera sér allir 
grein fyrir þessu og skilja að þetta er mikilvægt og það er borin virðing finnst 
mér fyrir verkefninu finnst mér.‘‘ Hins vegar væru kennarar með mikið á sinni 
könnu og því almennt ekki að bjóða sig fram í verkefni eins og 
umhverfisnefnd. ,,mér finnst kennarar vera að drukkna og þú veist, fólk talar á 
kaffistofunni og vill sinna þessum málum en fæstir gera það, mæta á fundi eða 
gera neitt sko.‘‘ 

Hvað varðar stuðning frá nærsamfélagi kom fram að allir upplifðu jákvætt 
viðhorf til skólans varðandi umhverfismál en þó kom fram að flestir leituðu 
lítið til nærsamfélagsins í tengslum við Grænfánastarfið. Nokkrir nefndu þó að 
ef leitað væri til fyrirtækja eða samtaka um stuðning, fræðslu eða upplýsingar 
þá væri alltaf tekið mjög jákvætt í það. 

Grænfánamarkmið, námsgreinar og verkefni 

Hjá viðmælendunum kom fram að ýmis fræðsla um umhverfismál væri í 
skólanum. Eins og fram kemur hér á undan eru margir skólana með 
umhverfisdag eða umhverfisviku þar sem tekin eru fyrir ýmisleg verkefni, 
kannanir, viðburðir, hvatning og almenn fræðsla. Oft eru þá tekin fyrir einhver 
þemu sem geta verið matarsóun, flokkun, neysla, loftslagsmál, Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna o.s.frv. Bæði er verið að vinna með ýmsa fræðslu, haldnir 
fata- og nytjamarkaðir, hvatning um vistvænan lífsstíl og ýmislegt fleira. 
Almennt er reynt að gera umhverfisfræðslu sýnilega í skólanum, bæði fyrir 
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nemendur og starfsfólk, þótt það sé ekki endilega gert beint undir formerkjum 
þess að skólinn sé Grænfánaskóli. Ása lýsti þessu svona: 
 

Við reynum að vera sýnileg allsstaðar með umhverfisfræðslutöflu, með 
uppákomur og viðburði sem við auglýsum með því að fara í stofur, .... 
gerum kannanir varðandi vistvænan lífsstíl, eitthvað svoleiðis.  
 

Hildur nefndi að líka væri reynt að kynna efnið vel fyrir kennurum. Hildur 
sagði: ,,og svo hefur það verið kynnt á starfsmannafundi fyrir kennurum og 
svo hef ég líka sent út svona einhver myndbönd eða eitthvað á alla starfsmenn 
sem að, sem þá hugmynd ef fólk vill kynna þetta eitthvað í kennslu sinni.‘‘  

Þegar spurt var út í hvernig unnið væri með Grænfánaverkefnið í skólanum 
og hvort markmiðum þess væri fléttað inn í margar námsgreinar komu mjög 
mismunandi svör. Almennt sögðust kennararnir koma því nokkuð markvisst 
inn í þá áfanga sem þeir kenndu sjálfir auk þess sem unnið er með markmiðin 
í umhverfisfræðiáföngum. Nokkrir viðmælenda tóku líka fram að þeir væru í 
samstarfi við aðra kennara eða vissu af því að aðrir kennarar væru að taka 
markvisst umhverfisfræðslu inn í sína áfanga. Á heildina litið þá virðist tenging 
markmiða Grænfánaverkefnisins inn í margar námgreinar samt vera frekar 
ómarkviss og helst treyst á það að kennarar séu að koma þessu inn í sína áfanga. 
Helena sagði: 

 
Ég get talað út frá tungumálunum að þar koma umhverfismál mjög sterkt 
inn í að minnsta kosti tvo grunnáfanga. Þannig að allir sem koma í 
skólann fara í gegnum þessa grunnáfanga sko. Ég veit að danskan gerir 
þetta líka, þetta er stór hluti af dönskunámi. Svo erum við með 
líffræðiáfanga... bara allskonar áfanga. .... Það mætti vera markvissara 
þú veist, alveg já við erum svolítið að treysta því að kennarar séu að 
sinna þessu skilurðu.  
 

Hildur talaði á svipuðum nótum og sagði:  
 

En ég get náttúrulega ekki tryggt það, auðvitað ekki í stórum skóla að 
allir geri það. En það náttúrulega, hver kennari .... hver bekkur er með 
fleiri kennara þannig að það má ætla að einhver kennari í öllum bekkjum 
geri það eitthvað. 

 
Nær allir viðmælendur nefndu að reynt væri að koma umhverfismálum að 

einhverju leyti inn á fjölbreytta áfanga en það færi þó alveg eftir hverjum 
kennara, hvernig eða hvort hann kæmi því inn. Guðrún sagði: ,,Já svona eins 
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og ég segi þá eigum við erfitt með að virkja alla okkar nemendur og tengja inn 
í margar námsgreinar, það er svona okkar akkilesarhæll.‘‘ 

Í skólanum þar sem Anna kennir eru markmið Grænfánaverkefnisins og 
almenn umhverfisfræðsla tekin nokkuð markvisst inn í sem flesta áfanga í 
skólanum. Markmiðið hjá henni er að hafa yfirlit yfir verkefnin og dreifa þeim 
jafnt yfir önnina. Anna sagði:  

 
Þannig að við erum að reyna að innleiða það að það sé einhverskonar 
umhverfisfræðsla í öllum eða sem flestum áföngum sem eru kenndir í 
skólanum. Þannig að núna er ég búin að vera fá upplýsingar frá öllum 
kennurunum um það hvaða verkefni er verið að leggja fyrir 
umhverfistengd og hvenær þau eru, þannig að hægt sé að dreifa þessu 
sem sagt tiltölulega jafnt yfir önnina.  

 
Hjá öllum viðmælendum kom fram að einhverju leyti væri unnið með 

markmið Grænfánaverkefnisins í náttúrufræði, líffræði og 
umhverfisfræðiáföngum. Þó væri það ekki endilega gert undir formerkjum 
Grænfánaverkefnisins heldur frekar allskyns umhverfismenntunar inn í 
mismunandi áföngum. Guðrún sagði: ,,En það eru margir sem að hérna vinna 
að ... sjálfbærni og umhverfismálum í sínum áföngum...‘‘. Hildur kom inn á að 
ýmisleg umhverfismenntun færi fram í mörgum áföngum en væri ekki bara 
eitthvað sem snýr að Grænfánaverkefninu. Hún sagði: 
 

...það sem er yfir þessu öllu saman er, sem mér finnst skipta öllu máli, 
eru Heimsmarkmiðin. Það er svona yfirsystem og svo erum við 
náttúrulega að vinna með grunnþættina, grunnþætti menntunar, 
sjálfbærni og allt það. Og við erum að reyna að tengja þetta allt saman... 
ég veit ekki hvað á að að segja samt að sé markvisst. 
 

 Sex af viðmælendum töluðu um áfanga í skólanum sem ýmist er kallaður 
umhverfisfræði, umhverfisstjórnun eða náttúrulæsi. Fram kom að mismunandi 
væri hvort það væri áfangi sem allir nemendur skólans þurfa að sitja. Þó tóku 
fjórir af viðmælendum fram að allir nemendur skólans tækju áfanga þar sem 
markviss umhverfismenntun færi fram. Einn viðmælenda sagði frá kerfi þar 
sem tryggt væri að allir nemendur fengju ákveðna umhverfismenntun. Erna 
sagði:  

 
Það eru hérna nemendur á félagsfræðibrautum þau taka semsagt 
umhverfisfræði fimm eininga áfanga. En nemendur á 
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náttúrfræðibrautum taka ekki þennan áfanga. .... Þeir fá náttúrlega 
menntun í umhverfisfræði í líffræði, jarðfræði og efnafræði... 
 

Sjö af viðmælendum töluðu um að markmiðum Grænfánaverkefnisins væri 
ekki komið nægjanlega markvisst inn í skólastarfið. Erna kom inn á það að 
kennarar væru með mikið efni sem þeir þyrftu að taka fyrir í sínum áföngum 
og því oft ekki hægt að koma meira efni þar inn. Hún tók sem dæmi 
tungumálakennara og sagði: ,,Þannig að frönskukennarinn er niðurnjörvaður 
með sitt fag, með sína tímaáætlun, Grænfáninn er ekki að fara þar inn eins og 
staðan er í dag‘‘. Rán var á sama máli og sagði:  

 
Nei, það er bara ekki gert. Það er það sem er ofboðslega erfitt. Við 
komum þessu inn í einn áfanga sem er lítill hluti af námsefninu. Í aðrar 
greinar þá hafa þessar greinar bara nóg á sinni könnu og er ekkert rosa 
viljugt að bæta einhverju við sig eða svoleiðis. Þannig að það bara 
gengur mjög illa. 

 
Sigrún sagði frá því að þau væru meðvituð um að ekki væri verið að tengja 

markmið Grænfánaverkefnisins nægjanlega vel inn í námsgreinar. Hún sagði 
frá því að þau væru að taka þetta fyrir á kennarafundum og kom inn á 
grunnþætti menntunar, að þau væru að skoða hvernig hægt sé að tryggja að 
koma þeim inn í alla kennslu. Hún talaði um að með því að koma 
grunnþáttunum inn í kennslu þá væri markmiðum og hugsuninni með 
Grænfánaverkefninu komið inn um leið. Sigrún sagði: ,,þá erum við í raun og 
veru meira að hugsa um þetta sem grunnþætti menntunar, það er ekki verið að 
hugsa það sem Grænfánann en það gerist um leið.‘‘ 

Á heimasíðu Landverndar (Landvernd, e.d.-b) má finna upplýsingar um 
fjölda verkefna sem Landvernd stendur fyrir og öll eiga það sameiginlegt að 
tengjast náttúruvernd og sjálfbærni. Má þar nefna verkefni eins og 
Grænfánann, Vistheimt með skólum, Ungt umhverfisfrétta fólk, Matarsóun og 
fleiri. Á síðunni eru einnig fjölbreyttar hugmyndir af námsefni og 
verkefnahugmyndum sem snúa að menntun til sjálfbærni. Þar er líka hægt að 
finna svokallaða Verkefnakistu Skóla á grænni grein en þar er fjöldi verkefna, 
sem bæði Landvernd og margir skólar hafa útbúið, sem hægt er að nýta í 
kennslu á mismunandi skólastigum. Landvernd hefur líka þróað 
umhverfisstjórnunaráfanga fyrir framhaldsskóla, sem öllum framhaldsskólum 
er frjálst að bjóða upp á og aðlaga að sínum skóla. Tveir viðmælenda sögðu frá 
því að í skólanum væri þessi umhverfisstjórnunaráfangi kenndur. Þeir lýstu 



40 

ánægju með þennan áfanga og sögðu að hann væri vel skipulagður, efnið 
hentaði vel til kennslu á framhaldsskólastigi og nemendur væru áhugasamir. 
Einn kennaranna sagði að hugmyndir væru um að taka upp þennan áfanga í 
skólanum. 

Frá því að skólarnir átta urðu Grænfánaskólar hafa ýmis verkefni komið 
fram sem tengjast markmiðum Grænfánans. Þau eiga það öll sameiginlegt að 
vinna að því að vekja fólk til umhugsunar um umhverfismál. Í þeim öllum er 
markmiðið að bæta umhverfis- og sjálfbærnivitund nemenda og 
skólasamfélagsins í heild. Fram kom hjá kennurum að þetta væru verkefni sem 
sprottin væru frá nemendum í umhverfisnefnd og þeir hefðu umsjón með. 

Sex af viðmælendum nefndu verkefni tengd endurnýtingu og neyslu sem 
hefðu tekist mjög vel og jafnvel fests í sessi í skólanum. Oftast var talað um 
fataskiptislá en þá er sett upp slá undir fatnað á áberandi stað í skólanum. 
Nemendur og starfsfólk skólans geta komið með föt til að gefa og hengt upp. 
Allir mega svo taka föt af slánni til að nýta. Í einum skólanum var talað um 
fataskiptimarkað sem er þá oftast haldinn í umhverfisviku. Þar er hugsunin sú 
sama, að fólk geti skipst á fatnaði til þess að nýta aftur.  

Einn viðmælandi sem starfar í heimavistarskóla sagði frá því að á hverju ári 
væri haldinn nytjamarkaður þar sem yngri nemendum gæfist tækifæri á að 
kaupa notaða hluti frá nemendum sem væru að ljúka námi. Í þessum 
heimavistarskóla hefðu nemendur einnig tekið sig til og saumað handþurrkur 
úr notuðum handklæðum, bæði til að endurnýta og til að minnka notkun á 
pappírsþurrkum.  

Þrír viðmælenda komu inn á að farið væri í vettvangsferðir í sumum 
áföngum í skólanum. Í þessum ferðum er verið að tengja námið raunverulegum 
aðstæðum og koma inn fjölbreyttri umhverfismenntun. Dæmi um 
vettvangsferðir eru heimsókn í Sorpu og í Sólheima í Grímsnesi, 
skoðunarferðir í dælustöð og þjóðgarða ásamt ferðum þar sem nemendur vinna 
að uppgræðslu- og vistheimtarverkefnum. 

Nokkrir viðmælenda sögðu frá verkefnum sem nemendur hefðu sjálfir 
útbúið til að fræða samnemendur og aðra um ýmislegt sem tengist 
umhverfismálum. Dæmi um svoleiðis verkefni eru hlaðvarpsþættir um 
umhverfismál, skipulagðir “plokkdagar” þar sem nemendur og starfsfólk 
skólans fara út og tínir upp rusl í nágrenninu og námsefni tengdu 
umhverfismálum sem nemendur búa sjálfir til. 
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Umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun  

Til þess að fá betri sýn á það hvort Grænfánaverkefnið stuðli að aukinni 
þekkingu og ábyrgari hugsun um umhverfismál og sjálfbærni, var spurt út í 
hvort kennurunum fyndist verkefnið skila af sér bættri umhverfisvitund og 
meiri sjálfbærnihugsun hjá nemendum og starfsfólki. 

Allir viðmælendur töluðu um aukna almenna umræðu um umhverfismál í 
samfélaginu. Ása sagði: ,,Ég held að þetta breytta viðhorf sé kannski meira að 
þakka breyttu samfélagi, breyttri meðvitund í samfélaginu‘‘. Tengt þessu 
nefndu sumir aukna flokkun úrgangs í sveitarfélaginu á undanförnum árum og 
að í dag kynnu allir að flokka. Sigrún sagði: 

 
En núna einhvern veginn er þetta bara meira orðið venjulegt. .... Um leið 
og sveitarfélagið fór að koma með tunnuna fyrir lífræna úrganginn... .... 
þá einhvern veginn fannst mér allir verða svona meðvitaðir um það og 
það er svona þetta venjulega. 
 

Nokkrir viðmælenda sögðu frá því að þeim fyndist ungt fólk í dag hafa 
almennt mikinn áhuga á umhverfismálum. Helena orðaði það svona: ,,Sko 
nemendur eru að springa af áhuga um þessi mál, það er alveg á hreinu‘‘. Sumir 
sögðu frá því að frá nemendum kæmu oft margar góðar hugmyndir að 
verkefnum og ýmsu öðru sem gæti bætt skólastarfið hvað varðar umhverfismál 
sbr. verkefni sem greint var frá í fyrri kafla. Í dag væru almennt mun fleiri 
nemendur sem sýndu umhverfismálum áhuga. Rán sagði: 

 
...það eru fleiri að láta sig umhverfismál varða, fleiri nemendur. Og það 
er bara rosa gott aðhald þegar þau benda oft á hvort það sé nauðsynlegt 
að gera þetta eða hitt, að það sé ekki umhverfisvænt.  

 
Fimm viðmælendur komu inn á matarsóun og neyslu, að unga fólkið 

hugsaði meira um þau mál í dag. Hildur sagði: ,,til dæmis með matarsóun, þau 
eru svolítið mikið að spá í það. .... Þau hafa já mikið pælt í eins og notkun... 
hvernig hnífapör eigi að nota og allskonar‘‘. Sigrún talaði á svipuðum nótum 
um neyslu og að nemendur veltu meira fyrir sér hvernig framleiðslu á vörum 
væri háttað. Hún sagði: ,,ég myndi segja þessi kannski þetta fatadæmi, 
neysluumræðan .... hvar þetta er búið til og svona, að það sé gert á 
samfélagslegan og umhverfisvænan, jákvæðan hátt.‘‘ 

Viðmælendur nefndu allir að þeir teldu ekki að bætt umhverfisvitund og 
meiri hugsun um sjálfbærni stafaði eingöngu af því að skólinn væri 
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Grænfánaskóli. Hjá öllum kom fram að þeir teldu að Grænfánastarfið hefði 
mjög jákvæð áhrif en aukin almenn þekking og umræða hvað varðar 
umhverfismál í samfélaginu væri helsta ástæðan fyrir því að ungt fólk í dag 
hugsaði meira og betur um umhverfismál en áður. Þegar spurt var út í hvort 
umhverfisvitund hefði aukist meðal nemenda eftir að skólinn fór að vinna eftir 
Grænfánaverkefninu sagði Hildur: ,,Já mér finnst það hafa breyst mjög mikið 
já. En hvort það sé bara í tengingu við Grænfánann, ég held að það sé ekki bara 
það.‘‘ Erna orðaði þetta svona:  
 

...á þessum örfáu árum sem ég hef bara verið að kenna umhverfisfræði 
þá eru nemendur orðnir miklu, miklu meðvitaðri almennt. Hvort það sé 
grænfáninn eða bara umræðan í þjóðfélaginu, þú veist, við getum ekki 
endilega sagt að það er af því að skólinn er Grænfánaskóli, þá eru 
nemendur skólans svo áfjáðir í að gera vel fyrir umhverfið. 

 
Eins og fram hefur komið töldu allir kennararnir að umhverfisvitund og 

sjálfbærnihugsun nemenda sé meiri í dag en hún var áður. Í því samhengi komu 
fimm þeirra inn á að stærstur hluti nemenda kæmi úr grunnskólanum með 
mikla þekkingu á Grænfánastarfi. Hildur sagði: ,,Ég held að umhverfisvitundin 
bara hefur aukist almennt. Krakkarnir, mörg eru að koma úr Grænfánanum til 
okkar...‘‘. Guðrún sagði ennfremur að hún teldi að Grænfánastarfið í 
grunnskólunum skipti miklu máli. Hún sagði:  
 

Já ég hugsa samt að mestu máli skipti sé Grænfánastarfið í 
grunnskólanum, því þau koma miklu meðvitaðri upp úr grunnskólanum 
hingað inn og eru vön því að vinna eftir þessu og halda því áfram. Þannig 
var það ekki í byrjun hjá mér, að hérna, það var miklu erfiðara að fá þau 
til þess að fara eftir öllum þessum skrefum. Núna bara, þetta er svo 
einfalt núna.  
 

Guðrún og Ása komu líka inn á að flestir nemendur sem kæmu í 
framhaldsskólann í dag kynnu til dæmis að flokka og fylgdu því eftir að 
flokkað sé í skólanum.  

Rán var á sama máli með að nemendur í dag hefðu meiri umhverfisvitund 
og hugsuðu meira út í sjálfbærni í dag. Hún vildi meina að til þess að 
Grænfánaverkefnið hefði einhver áhrif þyrfti það að tengjast skólastarfinu 
betur. Rán sagði. 

  
Ég myndi vilja segja að þetta hefði einhver áhrif, en þetta nær svo grunnt 
inn í skólann. Þú veist, þetta fer ekki inn í hérna mismunandi áfanga. 



43 

Þetta fer ekki inn í heilu bekkina, það er ekki verið að vinna með þetta 
alla jafna af og til yfir önnina.  
 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort þekking samkennara og 
samstarfsfólks hefði aukist hvað varðar umhverfismál og sjálfbærnihugsun 
voru svör þeirra á svipuðum nótum. Allir töldu þekkingu á þessi sviði hafa 
aukist mikið á undanförnum árum en þó voru skiptar skoðanir á því hvort það 
tengdist Grænfánastarfinu beint. Hildur sem hefur verið við kennslu í tæp 
þrjátíu ár sagði mjög ákveðið: ,,Já það hefur það klárlega.‘‘ Ása sem hefur líka 
langa starfsreynslu og hefur kennt við sama skóla í tuttugu ár sagðist finna 
aukinn áhuga og þekkingu hjá samstarfsfólki. Hún sagði: 
  

Þar er ég alveg með samanburð af því maður er alltaf með sama fólkið 
og ég hef fundið mun á því alveg bara frá því ég var að byrja sjálf og 
hvernig er að vera umhverfisfulltrúi í dag. Það er mikill munur.  
  

Sem dæmi nefndi Ása að samstarfsfólk væri í dag orðið miklu jákvæðara, sýndi 
meira frumkvæði og fleiri væru farnir að benda á það sem betur mætti fara í 
umhverfismálum. Sigrún talaði á svipuðum nótum og sagði frá því að það væri 
stór munur á því hvernig þekkingin væri núna miðað við þegar þau voru að 
byrja í Grænfánaverkefninu fyrir um sex árum síðan. Sigrún sagði:  

 
Hugsunin hefur alla vega aukist og umræðan og það er einhvern veginn 
allt tengt umhverfismálum í umræðunni líka sko. En hvort það sé bara 
Grænfáninn eða hvort það sé umræðan í samfélaginu, ég veit það ekki. 
.... Ég veit ekki hvort það er akkúrat grænfáninn en það gerir það að þessi 
Grænfáni, þá er það, þá erum við alltaf að taka þetta fyrir og ræða þetta.  

 
Anna og Rán komu inn á að hjá þeim væri verið að vinna 

Grænfánaverkefnið og svokölluð Græn skref í ríkisrekstri samhliða og almennt 
væri starfsfólk meðvitað um umhverfismál. Sem dæmi um aukna 
umhverfisvitund starfsfólks sagði Anna: ,,Það er enginn að keyra bensínbíl 
einn í skólann. Það eru allir samferða eða eru á rafmagnsbílum‘‘. Nokkrir 
viðmælenda nefndu líka sem dæmi að starfsfólk prentaði mun minna út af efni 
en áður var gert. Í dag væri það þannig að fólk væri ekki að prenta út nema það 
sem nauðsynlegt væri að prenta.  

Rán var á sama máli hvað varðar aukna þekkingu á umhverfismálum og 
sjálfbærnihugsun meðal starfsfólks í skólanum. Hún taldi það hins vegar ekkert 
hafa með Grænfánastarfið í skólanum að gera. Hún sagði: ,,... ég myndi ekki 
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tengja það, mér finnst ekki neitt að Grænfánastarfið hafi gert það að verkum, 
það er frekar þeirra eigin hugsjónir.‘‘  

 Um aukinn áhuga og þekkingu á umhverfismálum meðal starfsfólks komu 
fjórir viðmælendur inn á það að eftir að skólinn hefði orðið Grænfánaskóli væri 
mun meiri umræða um umhverfismál til dæmis á kennara- og 
starfsmannafundum. Nú væru umhverfismál tekin reglulega fyrir á fundum og 
allt starfsfólk hefði orðið meiri þekkingu á því sviði.  

Hvað varðar mat á því hvort umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun hafi 
aukist kom fram hjá öllum kennurunum að ekki væri markvisst verið að meta 
þessa þætti. Þó væri allskyns eftirfylgni innan skólans og þau settu sér tímasett 
markmið sem fylgst væri með. Helena sagði: ,,Ég held að við getum ekki mælt 
það beint.‘‘ Anna talaði um að sjálfsagt gæti skólinn bætt sig hvað þetta varðar 
og til væru ýmisleg gögn til þess. Hún sagði: ,,Það er ekkert skipulagt mat, ekki 
í augnablikinu. En það er náttúrulega endalaus eftirfylgni innan skólans‘‘. 

 Nokkrir nefndu að nemendur í umhverfisnefnd gerðu ýmsar kannanir eða 
rannsóknarverkefni sem tengdust þessum málum og skoðuðu þá stundum hvort 
það hefði orðið viðhorfsbreyting. Ása sagði: ,,já hvernig ætlar maður að mæla 
viðhorfsbreytingu. .... ...við höfum unnið með... kannanir. Að spyrja eins og 
um vistvænan lífstíl og vissir þú hitt og vissir þú þetta. Notar þú fjölnotapoka, 
gerir þú hitt og gerir þú þetta.‘‘ Ása tók dæmi um stóra könnun, með yfir 
tvöhundruð þátttakendum, sem gerð var fyrir fimm árum. Í könnuninni var 
spurt út í ýmislegt tengt umhverfismálum og markmiðið að vera líka fræðandi. 
Sumar spurningarnar voru því á þá leið að spyrja þátttakendur hvort þau vissu 
að þetta væri svona eða hinsegin. Ása tók dæmi um þannig spurningu: ,,Vissir 
þú að það má ekki henda spilli efnum í almenna sorpið?‘‘ Könnunin var síðan 
lögð aftur fyrir þremur mánuðum seinna og þá kom greinileg svörun á það að 
umhverfisvitundin hefði aukist. 

Hvað varðar aukna umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun nefndu nokkrir 
kennarar að það væri þeirra mat að hún hefði aukist þótt þau væru ekki með 
rannsóknir á því. Tveir viðmælenda sögðu að þeirra mat á þessu byggðist meira 
á tilfinningu um þessa aukningu. Sigrún sagði: ,,ekkert svona mælanlegt. Við 
erum ekki með neinar rannsóknir á því. Þetta er meira bara svona tilfinning.‘‘ 
Erna og Anna töluðu um að breytinguna mætti sjá í verkefnum sem nemendur 
gera í skólanum. Í þeim mætti auðveldlega sjá aukna þekkingu hjá nemendum 
á þessu sviði frá því þau byrja í skólanum og þegar líður á önnina. Tengt 
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þekkingu og umhverfisverkefnum sem nemendur vinna sagði Erna: ,,ég get séð 
alveg bara stökkbreytingu í þeirri þekkingu.‘‘  

4.2 Samantekt á niðurstöðum 

Allir viðmælendur voru ánægðir með hvernig Landvernd stóð að innleiðingu 
Grænfánaverkefnisins í skólanum, hvað varðar stuðning og ráðgjöf. Flestir 
töldu þó að efnið sem unnið væri með í verkefninu væri of grunnskólamiðað 
og sumir nefndu að aðlaga þyrfti umsóknarferlið um Grænfánann betur að 
framhaldsskólastiginu. 

Ýmislegt fræðslu- og kynningarstarf tengt Grænfánaverkefninu fer fram í 
framhaldsskólunum en bein samvinna við nemendur fer fyrst og fremst fram í 
umhverfisnefndinni. Fram kom að nemendur eru yfirleitt áhugasamir um 
umhverfismál en oft á tíðum er þó erfitt að fá nemendur til að starfa í 
umhverfisnefnd. Flestir viðmælenda töldu ástæðuna vera sökum álags á 
nemendur í náminu. Betur gangi að fá nemendur í nefndina ef þeir fá til dæmis 
einingar eða upphækkun á einkunn fyrir. 

Viðmælendur sögðu að stuðningur frá skólastjórnendum væri góður og 
mikilvægur. Viðhorf samstarfsfólks til Grænfánaverkefnisins væri almennt 
jákvætt en kennarar væru hins vegar ekki að bjóða sig fram til að starfa í 
umhverfisnefnd og ástæða þess oftast talin vera að þeir hefðu þegar mikið að 
gera í sínum störfum.  

Nær allir viðmælendur töldu að markmiðum verkefnisins væri ekki 
markvisst fléttað inn í margar námsgreinar en sögðust þó gera það í þeim 
áföngum sem þeir kenna sjálfir. Helstu greinar þar sem unnið er með markmið 
verkefnisins eru náttúrufræði, líffræði og umhverfisfræði. Helmingur 
viðmælenda tók fram að allir nemendur skólans tækju áfanga þar sem markviss 
umhverfismenntun færi fram. Hjá öðrum kom það ekki skýrt fram en flestir 
nefndu að einhver umhverfis- og sjálfbærnimenntun færi fram í mörgum 
áföngum.  

Hvað varðar aukna umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun kom fram að 
skólarnir gerðu ekki markvissar mælingar hvað þetta varðar. Viðmælendur 
voru þó sammála um að almennt væri aukin umræða og þekking á 
umhverfismálum í samfélaginu, sem þeir töldu að hefði hvetjandi áhrif á unga 
fólkið. Bætt þekking þeirra á þessum sviðum stafaði því ekki eingöngu af 
Grænfánaverkefninu. Ýmis áhugaverð verkefni hafa þó sprottið fram vegna 
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Grænfánastarfsins eins og fataskiptaslá, nytjamarkaður, fræðsluefni um 
umhverfismál og fleira.  
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5. Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða innleiðingarferli verkefnisins Skólar á 
grænni grein í framhaldsskólum, fá upplýsingar um hvað felst í því að vera 
Grænfánaframhaldsskóli og skoða hvernig umhverfismenntun fer fram í 
skólanum. Einnig var markmið að fá mat þeirra sem að starfinu koma hvort 
Grænfánaverkefnið hafi jákvæð áhrif til framtíðar á umhverfisvitund og 
sjálfbærnihugsun nemenda. Lagt var upp með eftirfarandi 
rannsóknarspurningar:  

 Hvað einkennir innleiðingarferli Grænfánaverkefnisins í 
framhaldsskólastarfi?  

 Hvaða árangur sjá kennarar af Grænfánaverkefninu, þegar kemur að 
umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun nemenda? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að viðmælendum finnst 
Grænfánastarfið mikilvægt og almennt upplifðu þeir að bæði nemendur og 
starfsfólk væri áhugasamt og ánægt með starfið. Þeir upplifðu flestir góðan 
stuðning frá skólastjórnendum og jákvæðni gagnvart verkefninu bæði frá 
nemendum og starfsfólki. Þetta er í samræmi við umfjöllun í bók Rúnars 
Sigþórssonar o.fl. (2017), sem tengist innleiðingu byrjendalæsis í skólastarf, 
ásamt rannsókn Auðar Pálsdóttur og Allyson Macdonald, um hlutverk 
skólastjóra í menntun til sjálfbærni, frá árinu 2010. Ef fyrirhugaðar eru 
breytingar eða innleiðing nýrra verkefna í skólastarfi er mikilvægt að allir séu 
vel upplýstir strax í upphafi. Það eykur líkurnar á að árangur verkefnisins verði 
í samræmi við markmið þess og að þekking og skuldbinding við það aukist 
(Rúnar Sigþórsson o.fl., 2017, bls. 268-269). Einnig kemur fram að ef vel eigi 
að takast til við innleiðingu verkefnis sé mikilvægt að hafa góðan stuðning og 
að skólastjórnendur séu virkir þátttakendur (Auður Pálsdóttir og Allyson 
Macdonald, 2010, bls. 4). Athyglisvert er að þrátt fyrir þennan stuðning og 
jákvæðni, sem viðmælendur nefna að sé við verkefnið, virðist það ekki ná vel 
inn í allt skólastarfið og virkar fekar sem jaðarverkefni en ekki hluti af 
,,alvöru‘‘ námi. 

Í innleiðingarferli Grænfánaverkefnisins í skólunum nefndu allir 
viðmælendur að flokkun á úrgangi hefði verið eitt af verkefnunum sem tekið 
var fyrir strax í upphafi. Það samræmist vel Grænfánaverkefninu þar sem eitt 
af markmiðum þess er að takmarka úrgang frá skólanum (Katrín Magnúsdóttir, 
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2017, bls. 13). Þetta er einföld leið þar sem flokkun á úrgangi er nærtækt dæmi, 
er mikilvæg fyrir umhverfið og vekur fólk til umhugsunar um samhengi neyslu 
og umhverfismála. Flokkun úrgangs getur líka verið mikilvægur liður í að auka 
meðvitund fólks og þjálfa það til meiri skilnings hvað varðar sjálfbæra þróun. 
Þetta gefur fólki líka aukinn skilning á samspili umhverfis, samfélags og 
efnahags og allt eru það þættir sem bæði koma fram í alþjóðlegum áætlunum 
og skuldbindingum, ásamt því að vera liður í íslenskum aðalnámskrám 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 35; United Nations, 1992, 
kafli 36.5). Hvað varðar flokkun úrgangs þarf líka að leggja áherslu á að 
flokkun fari ekki bara fram í skólanum eða í vinnunni. Hugsunin þarf að ná 
alla leið þannig að flokkun fari líka fram heima, í fríinu, úti í náttúrunni og 
hreinlega alls staðar. Mjög gott er að vekja athygli á neysluvenjum tengdum 
úrgangsmálum þar sem sterk tenging er þar á milli. Hvað varðar 
Grænfánastarfið er samt líka mikilvægt að hafa í huga að of mikil áhersla á 
flokkun úrgangs og það að tína rusl getur leitt til þess að aðrir þættir 
Grænfánaverkefnisins sitja á hakanum eða fái minni athygli. 

Hvað skipulag varðar á námsefni og verkefnum sem unnið er með í 
Grænfánastarfinu, fannst flestum viðmælendum námsefnið vera of 
grunnskólamiðað. Þeim fannst margt af efninu gott en það sem helst skorti væri 
að ná meiri tengingu við efnið frá Landvernd fyrir eldri nemendur. Einnig 
fannst þeim að bæta þyrfti skiplag á umsóknarferli og afhendingu fána þannig 
að það hentaði betur framhaldsskólum. Þetta kemur kannski ekki á óvart, enda 
verkefnið upphaflega hannað fyrir grunnskóla (þ.e. tíu ára skólagöngu) og 
aðlögun að eldri nemendum því nauðsynleg, ef vel á að takast til. Hér er því 
spurning hvort ekki þurfi að útfæra verkefnið á annan hátt fyrir framhaldsskóla 
(þ.e. þriggja ára skólagöngu). Í því sambandi þurfa bæði þeir sem standa að 
baki verkefninu (þ.e. Landvernd) sem og þeir sem vinna með það í 
framhaldsskólunum (þ.e. kennarar) að taka höndum saman til að tryggja 
árangur. Árangur ræðst nefnilega af mörgum þáttum og þar er námsefnisgerð, 
sem og aðgengi að verkefnum við hæfi nemenda, mikilvægir þættir (Auður 
Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2010, bls. 5, 6, 12). 

Ef horft er á beint samstarf við nemendur í tengslum við 
Grænfánaverkefnið, þá er það að lang mestu leyti aðeins við þá nemendur sem 
eru í umhverfisnefnd. Það má telja að þessi þáttur sé viss vonbrigði þar sem 
mikilvægur hluti í starfi skóla í Grænfánaverkefninu er að upplýsa allt 
skólasamfélagið um það sem fram fer í sjálfbærni- og umhverfismálum innan 
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skólans (Katrín Magnúsdóttir, 2017, bls. 16). Vissulega fer fram ýmis fræðsla 
um umhverfismál og verkefni tengdu Grænfánastarfinu, oft í svokallaðri 
umhverfisviku eða á umhverfisdögum, en ætla má að með meiri beinni 
samvinnu við fleiri nemendur og nemenda á milli í Grænfánastarfi næðist meiri 
árangur í umhverfismenntun. Þó er það þannig að ef nemandi í umhverfisnefnd 
finnur af eigin reynslu að hann hafi ábyrgð og áhrif til breytinga, þá er 
vissulega búið að sá ákveðnum fræjum sem vonandi geta dafnað og dreifst 
víðar. 

Viðmælendur töluðu um að í samvinnu þeirra með nemendum í 
umhverfisnefninni, væri lögð áhersla á að kennarinn væri þar fyrst og fremst í 
hlutverki leiðbeinanda sem styður nemendur í sinni vinnu. Þetta leiðbeinandi 
hlutverk kennarans samræmist vel hugmyndum Dewey og Vygotsky, um að 
hlutverk kennarans sé að vera leiðbeinandi og styðjandi í kennslunni (Dewey, 
2000a, bls. 16; Kristín Guðmundsdóttir, 2004, bls. 115; Meyvant Þórólfsson, 
2003). Jafnframt sögðu sumir viðmælenda frá því að þeir legðu áherslu á að 
starfið í nefndinni væri unnið á forsendum nemenda. Þetta samræmist vel því 
sem talið er lykilatriði í Grænfánastarfinu, það er að verkefnin séu 
nemendastýrð. Mikilvægt sé að nemendur myndi kjarna umhverfisnefndar og 
stýri að mestu því starfi sem fer fram í nefndinni (Katrín Magnúsdóttir, 2017, 
bls. 10-11). 

Niðurstöðurnar sýndu að kennurum fannst ekki ganga nógu vel að flétta 
markmiðum Grænfánaverkefnisins markvisst inn í hefðbundnar námsgreinar. 
Ýmsar ástæður voru mögulega fyrir því en nokkrir viðmælendur nefndu álag 
og tímaskort hjá kennurum og margir nefndu að hugsanlega hefði stytting náms 
til stúdentsprófs þar einhver áhrif. Þar sem sjálfbær þróun er ekki viðfangsefni 
sem fellur skýrt undir ákveðna námsgrein eða námsvið getur verið flókið að 
hafa gott skipulag á því hvernig verkefnum sem tengjast sjálfbærnimenntun er 
komið skipulega inn. Í þessu er því mikilvægt að koma á góðu samstarfi 
kennara og þverfaglegu námi (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2010, 
bls. 3). Hvort stytting náms til stúdentsprófs hafi þarna líka einhver áhrif er 
erfitt að fullyrða, þar sem ekki er svo langt síðan námið var stytt. Vissulega má 
þó telja það líklegt að þegar námi er þjappað saman, námsefni skorið niður og 
einingum fækkað innan greina eins og náttúruvísinda (Verslunarskóli Íslands, 
2018, bls. 5, 14), þá hljóti það að koma eitthvað niður á kennslunni í heild. Í 
ljósi þess hve ríka áherslu aðalnámskráin leggur á grunnþætti menntunar og 
ekki síst sjálfbærni, má telja vonbrigði að ekki náist betur að innleiða verkefni 
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sem tengjast sjálfbærnimenntun, eins og Grænfánaverkefnið, inn í skólastarfið. 
Í þessari umræðu er líka athyglisvert að Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun 
virðast heldur ekki ná vel inn sem fastur hluti af námi nemenda.  

 Að tengjast Grænfánaverkefninu er sterk leið til að virkja alla grunnþættina 
sem talað er um í aðalnámskrá. Grunnþættirnir koma þannig allir inn á 
umhverfis- og sjálfbærnimenntun. Eitt helsta viðfangsefni menntunar til 
sjálfbærni er svo að þjálfa getu til aðgerða (Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 53). 
Að nemendur nýti sér það sem þeir læra og þær skoðanir sem þeir hafa til þess 
að framkvæma. Að þeir nýti þá hæfni sem þeir öðlast til aðgerða.  

 Þó svo að einn viðmælandi hafi tekið fram að hann teldi ekki að 
Grænfánaverkefnið hefði neitt með aukna þekkingu á umhverfismálum og 
meiri hugsun um sjálfbærni að gera, má samt telja að allt starfið í kringum 
Grænfánann sái einhverjum fræjum sem hafi áhrif á hugsun fólks. Fyrst kemur 
hugsunin, síðan breytingin sem að lokum verður vani. 

Ekki hefur verið framkvæmt formlegt mat eða úttekt á því hvort 
umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun aukist hjá nemendurm sem hafa verið 
hluti af Grænfánastarfi í einhvern tíma. Nokkrir kennarar nefndu að þeirra 
tilfinning væri að færni á þessu sviði hefði aukist en vildu meina að erfitt væri 
að gera á því formlegt mat. Einn viðmælandi benti þó á að stór könnun, sem 
kom inn á umhverfismál, hafi verið lögð fyrir tvisvar sinnum með nokkru 
millibili og gáfu niðurstöður hennar augljós merki um aukna þekkingu á þessu 
sviði.  

Mikilvægi þess að nemandi sé virkur þátttakandi í eigin námi er ekkert 
minna mikilvægt í dag en það var áður. Í umhverfis- og sjálfbærnimenntun 
þurfa nemendur að nýta fyrri reynslu og byggja upp þekkingu sína. Ýmsar 
kennsluaðferðir er hægt að nota til að mennta ungt fólk á sjálfbærnisviði og 
nokkrar nefndar hér áður í fræðilegum kafla. Skólinn/kennarinn þarf því að 
geta hugsað út fyrir hefðbundið námsefni til að byggja upp fjölbreytta færni 
eins og sveigjanleika, aðlögunarhæfni og kjark til að takast á við óvenjuleg 
verkefni (Ásta Henriksen, 2018, bls. 5). 

Eins og fram kom í rannsókn Hafrúnar Pálsdóttur (2020, bls. 28-42) þá 
virðist vera mikið álag á nemendum í þriggja ára námi til stúdentsprófs. Það 
kemur því ekki mikið á óvart þegar viðmælendur komu inn á að erfitt væri að 
fá nemendur til að starfa í umhverfisnefnd. Nemendur hafi mikið að gera í 
náminu og sjái lítinn ávinning af því að bæta við sig verkefnum. Ekki er hægt 
að ætlast til þess, ef álagið er mikið, að tími sé fyrir verkefni sem aðeins eru 
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drifin áfram af áhuganum einum saman. Þetta er umhugsunarvert þar sem það 
lítur út fyrir að ekki sé litið á verkefni á borð við Grænfánaverkefnið sem 
beinan hluta af námi. Bæði er hægt að tengja þetta því hve illa gengur að flétta 
verkefnið inn í námsgreinar og þeim erfiðleikum sem virðast vera við að fá 
nemendur til starfa í umhverfisnefnd. Það sama gilti um álag á sjálfa 
kennarana, en við styttinguna upplifðu sumir kennarar aukið álag í starfi. 
Nokkrir viðmælendanna gáfu þetta til kynna og samræmist það nokkuð úttekt 
Verslunarskóla Íslands (2018, bls. 14) á styttingu náms til stúdentsprófs. Í 
þeirra úttekt kom til dæmis fram að þjappa þyrfti saman námsefni, fækka 
greinum innan náttúruvísinda og sumar raungreinar á náttúrufræðibrautum 
hefðu liðið nokkuð fyrir styttingu námsins (Verslunarskóli Íslands, 2018, bls. 
3, 5, 11). Út frá þessu má álykta að styttingin hafi haft einhver áhrif á stöðu 
sjálfbærni- og umhverfismenntunar innan skólanna. Einn kennaranna var líka 
nokkuð afdráttarlaus í sinni skoðun hvað þetta varðar og nefndi að 
umhverfisfræðiáfangi sem var kenndur í skólanum hefði hreinlega bara verið 
skorinn út úr náminu. Það er athyglisvert að áfangar innan náttúru- og 
umhverfisvísinda, sem margir tengjast sterkt grunnþætti menntunar sjálfbærni, 
séu skornir út úr námskrá. 

Eitt af því sem kom fram í niðurstöðum verkefnisins var að umræða um 
umhverfismál og ýmislegt tengt sjálfbærni og Grænfánastarfi virðist vera meiri 
meðal kennara eftir að Grænfánaverkefnið hófst í viðkomandi skóla. Þeir 
virðast ræða þessi mál nokkuð sín á milli og þá líka án nemenda. Það má teljast 
jákvætt að umræðan hafi aukist en svo þarf að skoða frekar hvernig hægt sé að 
vinna betur að því að markmiðum Grænfánaverkefnisins sé fléttað meira inn í 
hinar ýmsu námsgreinar.  

Hjá nokkrum viðmælendum kom fram að verið væri að vinna 
Grænfánaverkefnið samhliða verkefninu Græn skref í ríkisrekstri. Þetta eru í 
raun verkefni sem hafa að mörgu leyti sömu markmið. Þau tengjast sjálfbærni, 
og í raun markmiðum Sameinuðu þjóðanna, um að vinna að sjálfbærni þurfi 
að vera á öllum sviðum samfélagsins og að hana þurfi að vinna í samhengi. 
Ekki er nóg að við séum öll að flokka úrgang rétt ef við erum síðan ekki með 
aðhald á öðrum sviðum eins og í rekstri. Verkefni eins og Grænfánaverkefnið 
getur verið gott tæki til þess að tengja þetta saman og hjálpa fólki (nemendum 
og starfsfólki) að sjá samhengið. 

Þar sem þessi rannsókn nær yfir mjög lítið úrtak er hæpið að alhæfa neitt 
um niðurstöðurnar. Þó má ætla að álykta megi um ýmislegt úr niðurstöðunum 
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og að þær geti gefið vísbendingar um ákveðin atriði sem nýtast mögulega við 
að þróa Grænfánaverkefnið enn frekar í framhaldsskólum. 

Hvort Grænfánaverkefnið sé raunverulega að skila árangri hvað varðar 
aukna umhverfisvitund og sjálfbærnihugsun byggir að miklu leyti á mati og 
tilfinningu sumra viðmælenda í rannsókninni. Athyglisvert væri að gera 
samanburðarrannsókn á því hvort það sé munur á umhverfisvitund og 
sjálfbærnihugsun nemenda milli skóla sem annars vegar vinna eftir 
markmiðum Grænfánans og þeirra sem ekki eru með Grænfána. 
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6. Lokaorð 

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að við innleiðingu Grænfánans í 
framhaldsskóla þarf að huga að ýmsum þáttum til að vel takist til. Stuðningur 
yfirmanna, ytri ráðgjöf og virkir nemendur eru þættir sem allir skipta máli. 
Kennarar telja að ávinningur verkefnisins fyrir skólann og alla sem þar starfa, 
bæði nemendur og kennara, liggi meðal annars í aukinni umhverfis- og 
sjálbærnivitund. Bætt þekking á þessu sviðið er mikilvæg, ekki aðeins fyrir 
okkur hér á landi heldur alls staðar í heiminum. Umhverfismál koma okkur 
öllum við og við þurfum getu til aðgerða til að tryggja framtíð okkar hér á 
jörðinni.  

Höfundur þessa verkefnis hefur komið að kennslu í grunnskóla í um þrjú ár 
og á þeim tíma aðeins komið að kennslu á framhaldsskólastigi um nokkurra 
mánaða skeið. Í kennslunni hefur höfundur oft rætt við nemendur um ýmislegt 
tengt umhverfismálum, loftslagsmálum, Heimsmarkmiðum um sjálfbæra 
þróun, Grænfánamarkmiðum og fleira. Í þeirri umræðu hefur höfundur oft á 
tíðum fundið fyrir nokkrum kvíða og áhyggjum af hlýnandi loftslagi og 
áhrifum mengunar. Umfjöllum um þessi mál getur verið mjög hvöss og 
myndefni frá bráðnun jökla, flóðbylgjum, hamfaraveðrum eða ofsa hitum 
vekur eðlilega stundum upp óhug hjá mörgum. Tilfinning höfundar er sú að 
sumt af unga fólkinu okkar upplifir tilfinningu um að heimurinn sé á leið til 
algjörrar tortímingar og að jafnvel sé orðið of seint að grípa í taumana. Þetta er 
eitthvað sem mjög brýnt er að taka á, róa nemendur og hjálpa þeim við að 
öðlast framtíðarsýn með hugrekki og bjartsýni í huga. Vissulega þarf fræðsla 
um umhverfismál að vera raunsæ en það þarf líka að gæta að því að efla þarf 
unga fólkið í þeirri trú að við og þau getum gert ýmislegt. Efla þarf getu til 
aðgerða því öðruvísi getum við ekki snúið þróuninni við. En höfundur horfir 
björtum augum til framtíðar og hefur fulla trú á unga fólkinu okkar í baráttunni 
við að gera heiminn okkar betri á öllum sviðum og ekki síst í umhverfismálum, 
því þau koma okkur öllum svo sannarlega við.  
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi   

Viðtalsrammi: 
1. Hversu lengi hefur þú verið við kennslu og innan hvaða faggreina 

kennir þú?  
 

2. Hve lengi hefur skólinn sem þú starfar hjá unnið eftir 
Grænfánaverkefninu og hve lengi hefur þú komið að þeirri vinnu í 
skólanum?  

 
a. Hefur skólinn Grænfánavottun og þá hve lengi eða hve oft 

hefur hann fengið Grænfánann? 
b. Ef hann hefur ekki Grænfánann – Getur þú lýst hvar í ferlinu 

skólinn er í sambandi við að fá Grænfánann? 
 

3. Getur þú sagt mér frá hvert þitt hlutverk er og í hverju þín vinna felst 
varðandi Grænfánaverkefnið innan þíns skóla?  

 
4. Hver er þín reynsla af innleiðingarferli verkefnisins í skólanum? 

 
5. Hvaða þættir í innleiðingarferlinu finnst þér hafa skipt mestu máli? 

 
a. Er eitthvað sem mætti bæta? Og þá hvað? 

 
6. Getur þú sagt mér frá hvernig samvinna við nemendur í verkefninu 

gengur fyrir sig og í hverju hún felst? 
 

7. Getur þú lýst því hvernig er unnið með verkefnið í skólanum og 
hvernig það kemur inn á mismunandi námsgreinar? 

 
a. Er verið að flétta markmiðum verkefnisins inn í 

námsgreinar? Ef svo er, hvernig? 
 

8. Hvernig er stuðningur við verkefnið í skólanum og í hverju felst hann 
þá helst?  

 
a. Finnur þú stuðning frá skólastjórnendum og hvernig lýsir sá 

stuðningur sér? 
 

b. Hvað með stuðning frá öðrum kennurum og samstarfsfólki, 
hvernig lýsir hann sér? 
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c. Finnur þú fyrir stuðningi frá nærsamfélagi og heimilum 
tengdum verkefninu? Ef svo er, hvernig lýsir sá stuðningur 
sér? 

 
d. Hvernig stuðningur myndir þú telja að væri mikilvægastur 

fyrir svona verkefni bæði innan skólans og frá 
nærsamfélaginu? 

 
9. Finnur þú fyrir bættri umhverfisvitund hjá nemendum skólans eftir 

að skólinn fór að vinna eftir Grænfánaverkefninu? 
 

a. Geturðu nefnt mér dæmi? 
 

b. Hvernig er mati á aukinni færni á þessu sviði háttað? 
 

10. Hvert er þitt mat á því hvort verkefni eins og Grænfánaverkefnið hafi 
áhrif á hugsun nemenda hvað varðar sjálfbærni? 

 
a. Geturðu nefnt mér dæmi? 

 
11. Myndir þú telja að áhugi kennara og starfsfólks skólans á 

umhverfismálum og hugsun um sjálfbærni hafi aukist með því að 
taka þátt í Grænfánaverkefninu? 

 
a. Geturðu nefnt mér dæmi? 

 
12. Hvað í þjónustu Skóla á grænni grein varðandi Grænfánaverkefnið 

finnst þér hafa gagnast vel? 
 

13. Hvað í þjónustu Skólar á grænni grein varðandi Grænfánaverkefnið 
finnst þér að mætti bæta? 

 
14. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri tengt þessum 

málum? 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 
26. nóvember 2020 

 
Ósk eftir viðmælanda/þátttakanda í rannsóknarverkefni – 

Framhaldsskólar á Grænni Grein 
Til skólameistara, 

Ólöf Harpa heiti ég og stunda nám í menntunarfræðum til kennsluréttinda við 
Háskólann á Akureyri. Ég er að vinna að 30 ECTS eininga meistararitgerð 
minni undir leiðsögn Brynhildar Bjarnadóttur, dósents við Háskólann á 
Akureyri. Vinnuheiti ritgerðarinnar er Framhaldsskólar á grænni grein. 
Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna innleiðingarferli verkefnisins 
,,Skólar á grænni grein‘‘ í framhaldsskólum, skoða áhrif þess að hafa 
Grænfánann og fá innsýn í hvernig unnið er með það verkefni í skólastarfinu. 
Markmiðið er að fá upplýsingar um hvað felst í því að vera Grænfána 
framhaldsskóli og sjá hvernig umhverfismenntun fer fram í skólanum. 
Jafnframt fá mat þeirra sem vinna að verkefninu í skólanum hvernig 
innleiðingarferlið gangi fyrir sig og hvort þeir upplifi að það hafi jákvæð áhrif 
á umhverfisvitund nemenda.  

Þátttakendur í rannsókninni verða frá 8 framhaldsskólum sem ýmist hafa 
Grænfánann eða eru í umsóknarferli um að fá hann. Þátttakendur þurfa að vera 
sá aðili sem hefur yfirumsjón með Grænfánaverkefninu í skólanum og 
innleiðingu þess í skólastarfið. Oft sá kennari sem er formaður 
umhverfisnefndar skólans.  

Ég óska því hér með eftir því að fá hjá þér leyfi til að taka viðtal við þann 
kennara í skólanum sem hefur umsjón með Grænfánaverkefninu hjá ykkur. 
Jafnframt óska ég eftir eftir upplýsingum um við hvern ég get verið í sambandi 
til að fá viðtal.  

Við rannsóknina er notuð eigindleg rannsóknaraðferð og sú aðferð var valin 
með það í huga að safna lýsandi gögnum. Fyrirhugað er að taka viðtölin í 
janúar nk. en nákvæm tímasetning yrði í samráði við viðkomandi tengilið. 
Viðtölin verða hljóðrituð og farið verður með þau sem trúnaðargögn og 
upptökum eytt að lokinni úrvinnslu. Við úrvinnslu gagna er fyllsta trúnaði 
heitið og allar upplýsingar sem fram koma munu ekki vera rekjanlegar, hvorki 
til skóla né einstaklinga.  
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Ef eitthvað er óljóst eða frekari upplýsinga er óskað er hægt að hafa 
samband við mig í síma: 615 2928 eða í tölvupósti: ha180762@unak.is. 
Jafnframt má hafa samband við leiðbeinanda minn, hana Brynhildi, í síma: 460 
8586 eða í tölvupósti: brynhildurb@unak.is. 

 
Með ósk um gott samstarf,  
Ólöf Harpa Jósefsdóttir, 
meistaranemi við Háskólann á Akureyri,  
Hug- og félagsvísindadeild, Kennaradeild‒menntavísindabraut. 
 

 
 
 


