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Útdráttur 

Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri á vormisseri 2006. Viðfangsefni ritgerðarinnar er 
umhverfismennt og hvernig unnið er með hana í grunnskólum landsins. Ritgerðin 
skiptist í fimm meginkafla.  

Fyrsti kafli fjallar um umhverfismennt, þróun hennar á Íslandi og samstarf um 
umhverfismál við önnur lönd í heiminum. Teknar eru fyrir breytingar í 
umhverfismennt í Aðalnámskrám grunnskóla árin 1989 og 1999 og hvert hlutverk 
siðfræði í umhverfismennt er. Í lok kaflans eru útlistaðar námskenningar og 
kennsluaðferðir sem kennarar geta stuðst við í kennslu í umhverfismennt. 

Viðfangsefni annars kafla er umhverfisvitund og er henni þar gerð ítarleg skil. 
Því næst er fjallað um mikilvægi umhverfisfræðslu og náttúrutúlkunar í átt að bættri 
umhverfisvitund. Að lokum eru settar fram hugmyndir höfunda um leiðir til að efla 
umhverfisvitund nemenda. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er umfjöllun um Grænfánaverkefnið sem er 
alþjóðlegt verkefni á vegum samtakanna Foundation for Environmental Education 
(FEE). Verkefninu er ætlað að auka umhverfismennt og umhverfisstefnu í skólum og 
er skólum veittur fáni sem nefnist Grænfáni í viðurkenningarskyni fyrir að uppfylla 
skilyrði verkefnisins. 

Fjórði kafli er samanburður á tveimur grunnskólum í Eyjafirði sem taka þátt í 
Grænfánaverkefninu. Annar skólinn er Grunnskólinn í Hrísey sem hlotið hefur 
Grænfánann en hinn er Síðuskóli á Akureyri sem vinnur að því að fá fánann. 

Í fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar er að finna hugmyndabanka höfunda að 
verkefnum sem nýta má við kennslu í umhverfismennt í grunnskólum. 

Það er niðurstaða höfunda að mikilvægt sé að auka kennslu í umhverfismennt í 
íslenskum grunnskólum til þess að efla vitund nemenda um umhverfi þeirra. Ef ekkert 
er aðhafst í umhverfismálum verða umhverfisvandmál einungis stærri og fleiri og því 
ætti að hefja markvisst starf í umhverfisfræðslu strax í grunnskóla.         
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Abstract 
 
The following essay is submitted as a final year thesis for the fulfillment of B.Ed. 
degree at the Teachers´ Education Department at the University of Akureyri in the 
spring semester 2006. The subject matter of the essay is environmental science and 
how it is handled in Icelandic Primary Schools. The essay is divided into five main 
chapters. 

The first chapter introduces environmental science education, its development in 
Iceland and Iceland´s collaboration on environmental issues with other countries in 
the world. Changes in the Primary Scholls´ Curriculum regarding environmental 
science from 1989 and 1999 are discussed as well as the role of ethics in 
environmental science. At the end of the chapter, educational theories and methods of 
instruction which can be used in environmental science teaching are listed.  

The subject of the second chapter is environmental knowledge. Environmental 
education and interpretation of nature are important steps towards better 
environmental knowledge. At the end of this chapter, the authors present their ideas 
on how to reinforce environmental science among students. 

The third chapter introduces the Eco-Schools programme, an international 
programme of the Foundation for Environmental Education (FEE). This programme 
is aimed at increasing environmental science and improving environmental policy in 
schools. A flag, called the Greenflag, is given to schools that fulfill the requirements 
of the programme. 

The fourth chapter is a comparison between two primary schools in Eyjafjörður 
which participate in the Eco-Schools programme. One is Grunnskólinn í Hrísey which 
already has the Greenflag, and the other is Síðuskóli in Akureyri which is still 
working towards getting the flag. 

In the fifth and last chapter of the essay, ideas about practical assignments that 
can be used in environmental science teaching are put forward by the authors.  

The authors´ conclusion is that it is important to increase environmental science 
teaching in Icelandic primary schools so that students will be more aware of their 
environment and its importance. If nothing is to done to raise awareness around 
environmental affairs, environmental problems will only escalate. Systematic 
environmental education should therefore be iniated early.   
 


