Lítil skref í átt að sjálfbærni í leikskólum og betri
framtíð
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Loftslagsbreytingar hafa verið áberandi í umræðunni upp á síðkastið og brýnt hefur verið
fyrir fólki að bregðast þurfi við sem fyrst með vissum breytingum í samfélaginu. Sjálfbærni
mun gegna lykilhlutverki í því sambandi en sjálfbærni felur meðal annars það í sér að nýta
auðlindir jarðar á ábyrgan hátt til að tryggja komandi kynslóðum aðgang að þessum sömu
auðlindum í framtíðinni. Þessi breyting getur þó einungis orðið ef allt samfélagið tekur þátt í
ferlinu og það þarf að ala börn upp í sjálfbærum lífsmáta því erfitt getur reynst að gera
breytingar seinna á lífsleiðinni. Í þessari grein beinist því athyglin að börnum á
leikskólaaldri. Greinin er hluti af verkefni sem höfundar unnu að í Uppsalaháskóla í Svíþjóð
haustið 2018 í áfanga um loftslagsbreytingar.
Spurningakönnun var lögð fyrir átta leikskólastjóra og leikskólakennara á Íslandi og í
Finnlandi til að kynnast því hvað er gert á leikskólum til að auka sjálfbærni og fræða börnin
í daglegu starfi. Könnunin var nafnlaus.
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Sjálfbærnistarf leikskóla – niðurstöður könnunar
Í könnuninni var m.a. spurt um sjálfbærni í starfi leikskólans, þ.e. um flokkun á rusli,
matarsóun, orkunotkun og kjötneyslu, hvernig börnin taka þátt í starfinu og hvaðan
innblásturinn til að auka sjálfbærni leikskólans hefur komið. Margt var sameiginlegt með
þessum átta leikskólum og sem dæmi má nefna er rusl flokkað og víða hefur verið dregið úr
matarsóun, orku- og vatnsnotkun, sem og kjötneyslu. Reglulega er farið í vettvangsferðir á
náttúrusvæði með börnin og alltaf leikið úti þegar völ er á. Notast er við notuð leikföng
þegar mögulegt er, hópastarf skipulagt með umhverfið sem umræðuefni og leiðir fundnar til
að endurnýta hluti í stað þess að kaupa nýja. Sumir leikskólanna hafa jafnvel útbúið lítinn
matjurtagarð og rækta þar eigið grænmeti og ávexti.
En leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir eru sammála um að ekki nægi að t.d. flokka
rusl og draga úr matarsóun án þess að skýra út fyrir börnunum hvernig þessar aðgerðir
vernda jörðina. Nauðsynlegt sé að útskýra fyrir þeim m.a. að pappír sé búinn til úr trjám og
því þurfi að fara sparlega með hann og hvað verði um ruslið eftir að við hendum því. Sumt
sorp brotnar niður og verður að mold, en annað ekki. Eftirfarandi dæmi um samtöl milli
kennara og barna eru fengin úr könnuninni:
Til þess að kenna börnum á leikskólaaldri umhverfismennt og sjálfbæra þróun verður að
fara í ákveðinn grunn. Það gerum við best í okkar nærumhverfi. Það þarf að fara með
börnunum út, skoða hvað er í garðinum okkar, finna þær lífverur sem þar er að finna og
halda svo áfram á forsendum barnanna. Hvað hafa þau áhuga á að vita meira? Það þarf
líka að kenna þeim hvaða efni þau eru að vinna með dags daglega. Hvað er plast?
Málmar? Gler? Grjót? Mold? Hvernig notum við það sem við höfum? Er hægt að nota
það öðruvísi? Er hægt að nota það aftur? Af hverju ættum við yfir höfuð að nota hluti
aftur?
Við ræðum um umgengni við náttúruna. Í gönguferðum tökum við með ruslapoka og
hirðum það sem ekki á heima í náttúrunni. Við tölum um hvernig við viljum að jörðin
okkar líti út og hvernig við viljum koma að henni og ræðum leiðir til að halda
umhverfinu eins og við viljum hafa það.
Eftirfarandi frásögn úr könnuninni er annað dæmi um útskýringar sem börn hafa fengið:
Nýlega fannst dauð mús hér á lóðinni. Hún var grafin og plast grafið við hlið hennar.
Börnin fylgdust með músinni brotna niður (rotna). Þau fylgdust líka með plastinu sem
rotnaði ekki. Þetta verkefni hefur verið unnið hér áður, með dauðum fuglum eða
matarafgöngum.
Leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir telja ennfremur að áhrifaríkasta aðferðin í
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sjálfbærnimenntun barna sé að leyfa þeim að taka þátt í ferlinu. Þeir nefna sem dæmi um
slíka þátttöku að börnin taki þátt í flokkun á rusli, svo sem með því að hjálpa til við að setja
rusl í viðeigandi flokkunartunnur og að fara út með pappír í þar til gerðan gám. Einnig að
þau læri að nota vatn og rafmagn sparlega, hjálpi til við að gróðursetja í matjurtagarð og að
sporna við matarsóun með því að setja minna af mat á diskinn og fá sér frekar ábót. Það
megi jafnvel búa til leiki í kringum þessar athafnir, þar sem börn læri best í gegnum leik og
þátttöku í starfinu.
Leikskólarnir þurfa ekki að vera einir á báti í hinu sjálfbæra starfi sínu. Sumir hafa komið á
samstarfi við fyrirtæki, svo sem Sorpu eða orkufyrirtæki. Í heimsóknum á þessa staði fá
börnin að sjá vinnuna sem þar er unnin. Til dæmis geta þau fengið að sjá með eigin augum
hvað verður um ruslið, læra hvaðan orkan kemur og hvers vegna það er umhverfisvænt að
nota orku sparlega.

Lokaorð
Þótt það sé hugsanlega ekki á færi allra leikskóla að gera allt sem hér hefur verið nefnt, þá
geta allir lagt áherslu á það að börnin læri að umgangast náttúruna og umhverfi sitt af
virðingu. Umræður um hvernig við viljum að jörðin líti út og leiðir til að stuðla að því er ein
leið til að byrja. Margir leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir sem tóku þátt í
könnuninni sögðu að mikilvægasti þátturinn í því að auka sjálfbærni leikskólans væri að
hvetja til áhuga starfsfólksins á umhverfismálum og sjálfbærni. Allt starfsfólkið þurfi að vera
samtaka ef leikskólastarfið á að bera árangur. Til þeirra sem hafa áhuga á að auka
sjálfbærni í eigin leikskóla hafa leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir einfalt ráð: takið
eitt skref í einu. Það að reyna að breyta öllu í einu vetfangi getur orðið yfirþyrmandi.
Skynsamlegra er að byrja smátt og bæta jafnt og þétt við starfið. Að gera eitthvað er betra
en að gera ekki neitt!
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