
Útdráttur 

Í þessari ritgerð, sem lögð er fram til lokaverkefnis til B.Ed.-prófs í kennaradeild, er 
fjallað um umhverfisvakningu í heiminum, umhverfismennt í skólum og verkefnið 
Skólar á grænni grein. Ásamt umfjölluninni var gerð rannsókn sem tók til fjögurra 
skóla á Norðurlandi. Þeir taka allir þátt í verkefninu Skólar á grænni grein en tveir 
þeirra hafa þegar fengið viðurkenninguna Grænfánann.  

Komið er inn á helstu atriði varðandi umhverfisvakninguna í sögulegu tilliti, 
bæði í heiminum almennt og á Íslandi. Hugtakið umhverfismennt er einnig krufið í 
ritgerðinni og kannað hvernig það kemur fram í aðalnámskrám og skólastarfi. Þá er 
rætt um hvað skólar þurfi að gera til að vera með í verkefninu Skólar á grænni grein 
og hver umbunin sé. Í rannsókninni voru tekin viðtöl og skólarnir skoðaðir. Með 
viðtölunum var ætlunin að varpa ljósi á hvernig ferlið gekk fyrir sig í skólunum og 
hvort eitthvað hafi gengið sérlega vel eða illa hjá þeim. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki eins afgerandi og gert var ráð fyrir. Fá 
atriði voru sammerkt hjá öllum skólunum hvort sem um var að ræða atriði sem gengu 
vel eða illa. Viðmælendur voru almennt jákvæðir í garð verkefnisins og virtust vera 
fáir vankantar á því. Helstu sameiginlegu þættirnir við framkvæmd verkefnisins í 
skólunum var að erfiðlega gekk að virkja unglingana. Það má því draga þá ályktun að 
umhverfismennt í skólum þurfi að byrja meðan nemendur eru enn á yngsta stigi eða 
miðstigi þar sem lengi býr að fyrstu gerð. 

 
 
Abstract 

This dissertation for B.Ed award in Faculty of Education discusses the environmental 
awakening in the world, environment education in schools and the project Eco-
Schools (i. Skólar á grænni greinn). Along the discussion a research was performed 
that included four schools in the northern region. The schools are participants in the 
project Eco-Schools but only two of them have been awarded the Green Flag (i. 
Grænfánann) 

Discussion is made about the environmental awakening in historical view, 
both globally and Icelandic. Environmental education is analyzed in this dissertation 
and looked how it is introduced by the Curriculum guide for compulsory school and 
by teaching. Discussion is made about the requirements for schools to be able to 
participate in the project Eco-Schools and the benefits for schools. The research was 
performed through the use of interviews and also by observing and researching the 
schools already participating. The main purpose of the interviews was to know the 
procedure the schools had to go through and to see the what their experience where. 

Research findings were not as clear as anticipated. Few points were alike with 
all schools and it didn’t matter if they had worked good or bad. Each school seemed 
to have unique experience. Participants in this study were positive in general with this 
project and the project seemed to have few disadvantages. Participants mentioned the 
difficulty of getting teens more involved. Conclusion of this research mentions that 
schools need to start environmental education sooner as it is important to start at 
earlier stages. 
 


