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Ágrip
Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla er sjálfbærni einn af grunnþáttum menntunar. Í
greinargerðinni veltum við fyrir okkur hvernig best sé að mennta komandi og
núverandi kynslóðir til sjálfbærni og skoðuðum hvaða mögulegar leiðir væru góðar til
þess. Gerð var grein fyrir hugtökunum sjálfbærni, menntun til sjálfbærni og fjallað um
„Áratug menntunar til sjálfbærni“ 2005-2014. Litið var til sjálfbærnimenntunar á
Íslandi og stöðu hennar. Þetta lokaverkefni er vefsíða sem inniheldur kennsluverkefni
í heimilis- og náttúrufræði sem ætlað er að stuðla að menntun til sjálfbærni.
Kennsluverkefnin eru birt á vefsíðunni Menntun til sjálfbærni ásamt ýmsum fróðleik
um sjálfbærni og menntun til sjálfbærni. Kennsluverkefnin eru tíu talsins og aðal
viðfangsefni þeirra eru orkusparnaður, endurvinnsla, náttúrustígur, neytendafræðsla,
moltugerð, grænmetisræktun, næringarfræði og erfðabreytt matvæli. Fjölbreyttar og
skilvirkar kennsluaðferðir voru hafðar til hliðsjónar við gerð verkefnanna eins og til
dæmis hópavinna, leitaraðferðir, skapandi kynning, gagnrýn hugsun, tengsl við
raunveruleikann, notkun grenndarsamfélagsins og fleira. Vefsíðan var sett upp með
það í huga að jafnvel fleiri kennarar gætu deilt sínum eigin kennsluverkefnum sem
stuðla að sjálfbærni með öðrum.

bls. 4

Myndaskrá
Mynd 1: Forsíða vefsíðunnar Menntun til sjálfbærni ................................................... 24
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Formáli
Aðdragandinn að þessu verkefni var áhugi okkar á menntun til sjálfbærni og skortur á
leiðbeiningum fyrir kennara á þessu sviði á okkar kjörsviðum. Árin 2005-2014 eru
„Áratugur menntunar til sjálfbærni“ á vegum Sameinuðu þjóðanna og er honum
ætlað að ýta undir menntun til sjálfbærni. Við ákváðum að leggja okkar að mörkum í
því átaki og útbúa aðgengileg kennsluverkefni sem stuðla að menntun til sjálfbærni.
Við viljum þakka Kristínu Norðdahl fyrir góða og lærdómsríka leiðsögn. Einnig
viljum við þakka Helgu Birgisdóttur fyrir prófarkalestur.
Þetta lokaverkefni er samið af undirrituðum og án aðstoðar utan þeirra sem
tilgreindar eru og þakkaðar í þessum formála. Við höfum kynnt okkur „Siðareglur
Háskóla Íslands“ (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt
þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra
eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag.
Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum
sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift
okkar.

Reykjavík, ____.__________________ 20__

_________________________________

_______________________________
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1 Inngangur
Í hnattrænu samfélagi hefur orðið mikil vitundarvakning á undanförnum árum
varðandi þá þætti sem hafa áhrif á umhverfið og mannlíf. Auðlindir jarðarinnar eru
okkur mikilvægar og við þurfum að læra að nýta þær á skynsaman hátt. Sjálfbær
þróun er nauðsynleg til að koma í veg fyrir að ekki sé gengið of hart á mikilvægar
auðlindir og að þær séu nýttar í hófi. Í ólíkum menningarsamfélögum er þekking á
sjálfbærni mismikil og því þarf að mennta öll samfélög til sjálfbærni. Einnig eru ólíkar
þarfir og áherslur í mismunandi löndum t.d. er áhersla á heilbrigði og almenna
menntun mikil í þriðja heiminum. Hvert samfélag þarf að setja sér markmið því
umhverfisvandamál eru samfélagsleg vandamál. Kennarar gegna því lykilhlutverki að
fræða

nemendur

um þennan

vanda. Gera

þarf nemendum grein

fyrir

umhverfisvandamálum samfélagsins eins og hækkun hitastigs jarðar og mengun
vegna sorps og hvaða áhrif þau hafa á allan heiminn.
Þetta lokaverkefni skiptist í tvo hluta, greinargerð og vefsíðu um menntun til
sjálfbærni þar sem er safn verkefna. Í upphafi greinargerðarinnar er gerð grein fyrir
hugtakinu sjálfbærni og útskýrt hvað í því felst. Í kjölfarið er fjallað um „Áratug
menntunar til sjálfbærni“ árin 2005-2014 og menntun til sjálfbærni. Gert er grein fyrir
hvaðan hugtakið er komið og fjallað um hvernig unnið er með það hjá tveimur
þjóðum. Þá er litið til hver staðan er varðandi menntun til sjálfbærni hér á Íslandi.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands hefur lagt fram nýja menntastefnu þar
sem sjálfbærni skipar ákveðinn sess. Í þessari greinargerð veltum við því fyrir okkur
hvernig best sé að mennta komandi og núverandi kynslóðir til sjálfbærni og skoðum
hvaða mögulegar leiðir eru góðar til þess. Kynnt verða kennsluverkefni tengd
sjálfbærni sem höfundar hafa búið til fyrir sín námskjörsvið. Að lokum verður fjallað
um tilgang og uppsetningu vefsíðunnar þar sem verkefnin eru aðgengileg.
Markmið þessa lokaverkefnis er að búa til kennsluverkefni í heimilis- og
náttúrufræði sem stuðla að sjálfbærni og að kennarar hafi greiðan aðgang að
verkefnunum á netinu. Kennsluverkefnin eru ætluð kennurum til að nýta í kennslu á
unglingastigi. Sett var upp vefsíðan Menntun til sjálfbærni sem er á vefslóðinni
http://sjalfbaernikennsla.is/ og hýsir kennsluverkefnin og upplýsingar um sjálfbærni.
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Verkefnin eru því aðgengileg fyrir kennara og auka líkurnar á því að þau nýtist í
kennslu fremur en ef þau væru aðeins til á prenti.
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2 Sjálfbærni
Sjálfbærni og sjálfbær þróun hafa verið mikið í umræðunni í heiminum síðustu árin
vegna mikilla umhverfis- og loftslagsbreytinga á jörðinni. Hugtakið sjálfbær þróun er
mjög margþætt og flókið hugtak. Hugtakið kom fyrst fram árið 1987 í Brundtlandsskýrslunni um umhverfi og þróun sem kom út á vegum Sameinuðu þjóðanna. Þar er
hugtakið sjálfbær þróun skilgreint á eftirfarandi hátt „Sjálfbær þróun er þróun sem
mætir þörfum nútíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóðar til að
fullnægja þörfum sínum.“ (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation (UNESCO), 1987). Hugmyndafræðin um sjálfbærni snýst í raun um
jöfnuð, bæði innan kynslóðar og á milli kynslóða. Til þess að það náist eru lýðræðisleg
vinnubrögð nauðsynleg sem og skilningur á fjölbreytileika mannlífs (Mennta- og
menningar-málaráðuneyti, 2011b).
Hugtakið sjálfbær þróun er mjög víðfeðmt og tengir saman marga þætti
samfélagsins sem geta verið mismunandi eftir löndum. Sjálfbær þróun er flókið ferli
þar sem samþætting ákvarðana fyrirtækja, stjórnvalda, félagasamtaka og einstaklinga
eru mikilvægar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). Helstu stoðir sjálfbærrar þróunar eru umhverfi og verndun þess, efnahagsþróun og félagsleg velferð,
lýðræði og jöfnuður. Hver stoð felur í sér marga þætti sem snúa að gæðum lífs á
jörðinni og nýtingu auðlindanna. Markmiðið með sjálfbærri þróun er í raun að vinna
gegn ofnýtingu auðlinda heimsins, vinna gegn sóun og eyðileggingu hráefna og
tryggja öllum kynslóðum jafna möguleika á að fullnægja þörfum sínum (UNESCO,
1987). Sjálfbær þróun snýst þó ekki bara um þróun samfélagsins heldur er það einnig
sýn, fyrirmynd eða lífstíll sem einstaklingar geta lifað eftir til bættrar framtíðar. „Að
gera sér grein fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra er forsenda sjálfbærrar
þróunar.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 18).
Nú hefur hugtakið sjálfbær þróun verið innleitt í íslenskt skólakerfi undir
yfirskriftinni „menntun til sjálfbærni“. Árið 2011 gaf mennta- og menningamálaráðuneytið út nýja menntastefnu fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Nú er í fyrsta
skipti fyrsti kafli í námskrám allra þessa skólastiga sameiginlegur og þar er sjálfbærni
skilgreind (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b). Í almennum hluta Aðal-
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námskrár grunnskóla frá 2011 er stuðst við þá skilgreiningu að sjálfbærni sé
jafnvægisástand og sjálfbær þróun sé breytingarferlið þegar verið er að breyta
þjóðfélagi, eða minni einingu, og færa það til sjálfbærni. Munurinn á skilgreiningu
Bruntdlandsskýrslunnar og skilgreiningu aðalnámskrár er fremur áherslumunur en
merkingarmunur. Þessi áherslumunur felst í því að í skólastarfi er lögð áhersla á að
margt smátt gerir eitt stórt og ekki þarf að bíða eftir stóru breytingunum til að geta
fagnað þeim smærri. Heimurinn er orðinn meðvitaður um að það sé þörf á
breytingum í nútíma samfélögum en mikil vinna er fyrir höndum svo árangur náist í
þessum efnum.
Menntun er lykillinn að framgangi samfélagsins til sjálfbærrar þróunar. Það
þarf að kenna núverandi og komandi kynslóðum hvað felst í sjálfbærni og sjálfbærri
þróun. Þar sem sjálfbærni er orðin eitt af meginmarkmiðum aðalnámskrár
grunnskólanna er nú verið að stíga fyrstu skrefin í að mennta komandi kynslóðir í
þeim efnum. Vinna þarf markvisst að því að framfylgja þessum markmiðum svo
árangur verði sýnilegur. Mennta þarf núverandi kynslóðir til sjálfbærni svo sjálfbærni
þróist áfram til næstu kynslóða. Hægt er að aðlaga ýmislegt til sjálfbærni með
breytingaraðgerðum sem varða nýtingu á auðlindum, tækniþróun og breytingum á
stjórnkerfum.
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3 Menntun til sjálfbærni og stefnumörkun
Umhverfismennt (e. environmental education) er hugtak sem spratt upp í kjölfar
aukinnar þekkingar á vistfræði og vitundarvakningar um umhirðu umhverfis. Stefán
Bergmann (1994) segir að hlutverk umhverfismenntar sé að undirbúa mannkynið
undir það að lifa við þá staðreynd að umhverfisvandamál séu og verði alltaf
viðvarandi. Stöðugt þarf að leita nýrra lausna á vandamálum eins og þessum en það
er meðal annars gert með því að gera fólk fært um að greina umhverfisvandamál. Öll
berum við ábyrgð á náttúrunni og verðum að skilja og geta brugðist við þeim
vandamálum sem upp gætu komið (Stefán Bergmann, 1994).
MUVIN er skammstöfun á Miljöundervisining í Norden sem þýðir
umhverfismennt á Norðurlöndunum. MUVIN verkefnið var samnorrænt verkefni þar
sem nemendur áttu að skoða vandamál sem tengdust nýtingu náttúrunnar og skoða
hagsmuni þeirra sem að þessum vandamálum koma. Verkefnið átti að efla
umhverfismennt

og

vinna

að

skynsamlegri

nýtingu

auðlinda,

siðfræði

í

umhverfisfræðslu og umgengni okkar við náttúruna bæði innan og utan skólans.
Verkefnið hafði mikil áhrif á þróun umhverfismenntunar og hjálpaði fólki að skilja að
umhverfisvandamál eru samfélagsleg vandamál (Stefán Bergmann, 1995).
Hugtakið menntun til sjálfbærni (e. educational for sustainable development,
ESD) hefur þróast út frá umhverfismennt. Almennur skilningur á umhverfis- og
þjóðfélagsmálum er ein af forsendum fyrir menntun til sjálfbærni. Sú menntun leiðir
einstaklinginn til þess að lifa lífi sínu í anda sjálfbærrar þróunar. Vistspor (e. ecological
footprint) er hugtak yfir það hversu mikið af náttúrulegum gæðum jarðar mannkynið
notar við neyslu sína (Sigurður Eyberg Jóhannesson, 2010). Með menntun til
sjálfbærni eflum við skilning á vistspori okkar og það stuðlar að sjálfbærri þróun og
hófsemi til dæmis í framleiðslu og neyslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
2011a).
Í skólastarfi er menntun til sjálfbærni framfylgt með áherslum á að nemendur
taki þátt í starfinu á sjálfbæran hátt (United Nation, 2005). Einnig er lögð áhersla á
þekkingu, getu og gildi með því að kenna nemendum að öðlast færni við að leysa
ýmis viðfangsefni. „Geta til aðgerða“ er þýðing á erlenda hugtakinu „action
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competence“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007). Í skilgreiningu hugtaksins segir að
geta (e. competence) vísi gjarnan til getu og vilja og það að vera hæfur þátttakandi.
Einnig segir að aðgerðir (e. action) vísi í eitthvað sem gert er meðvitað og markvisst
eftir gagnrýna umhugsun um hvert viðfangsefni (Breiting, Hedegaard, Mogensen,
Nielsen og Schnack, 1999; Kristín Norðdahl, 2009). Hugtakið geta til aðgerða felur
einnig í sér þjálfun nemenda í lýðræðislegum vinnubrögðum. Möguleiki nemenda til
að taka þátt í ákveðnum viðfangsefnum er mikilvægur þáttur í getu til aðgerða. Einnig
er aukinn áhugi, vilji og sjálfstraust mikilvægir þættir hvað varðar getu til aðgerða. Í
samhengi við það ber að skilja „aðgerðir“ sem fjölbreytilegar athafnir (Jensen og
Schnack, 1997).
Til að mennta nemendur til sjálfbærni þarf að efla getu þeirra og vilja til að
taka þátt. Hver og einn þarf að vera virkur samfélagsþegn og auka þarf þekkingu,
nýsköpun, vitund, sjálfsmynd og ábyrgð allra í lýðræðislegu samstarfi og samskiptum.
Litið er á lýðræðislega þátttöku sem eitt af megineinkennum menntunar til
sjálfbærrar þróunar. Í menntun til sjálfbærni er mikil áhersla lögð á að nemendur læri
af því að framkvæma, læri af reynslunni og sjái áþreifanlegan árangur. Þetta krefst
fjölbreyttra kennslu-aðferða, bæði til að gera námið skemmtilegra en ella og til að
koma til móts við getu og þarfir mismunandi einstaklinga. Kennsluaðferðir verða að
örva nemandann til virkni og hæfni til aðgerða á mörgum sviðum (United Nation,
2005; UNESCO, 2007).
Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 kemur fram að menntun til sjálfbærni
miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili
umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Því þurfa nemendur að
þekkja, skilja og virða náttúruna, bæði vegna verðmæti hennar og ekki síður vegna
þeirrar þjónustu sem hún veitir okkur (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a).
Í bókinni Education for change: A handbook for teaching and learning sustainable
development kemur fram að það sé mikilvægt að kennarar og nemendur hugi að
hinum fjölbreyttu menningarhópum sem byggja hvert samfélag. Gildi og viðhorf
fólksins byggja á menningu hvers hóps sem hefur síðan áhrif á ákvarðanir um
sjálfbærni í því samfélagi (Jutvik og Liepina, e.d.). Það er á ábyrgð hvers samfélags að
mennta sína þjóð til sjálfbærni.
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3.1

Stefnumörkun Sameinuðu þjóðanna í menntun til sjálfbærni

Árið 2002 var tekin ákvörðun á vegum Sameinuðu þjóðanna um að tilnefna árin 2005
til 2014 sem „Áratug menntunar til sjálfbærni“ eða „United Nations Decade of
Education for Sustainable Development“. Ákveðið var að Menningarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) myndi hafa yfirumsjón með verkefninu. Átakinu er
ætlað að þrýsta á þjóðir heimsins til að innleiða sjálfbæra starfshætti í sem flesta
þætti samfélagsins með menntun (UNESCO, 2007).

3.2

Dæmi um stefnumörkun hjá öðrum þjóðum

Vegna átaksins „Áratugur menntunar til sjálfbærni“ hafa margar þjóðir verið að
innleiða sjálfbæra starfshætti í sín skólasamfélög. Gott er að fylgjast með þróun
menntunar til sjálfbærni hjá öðrum þjóðum og læra af þeim. Sem dæmi má nefna
tvær þjóðir sem eru nokkuð framarlega í að innleiða menntun til sjálfbærni en það
eru Skotar og Ástralir. Í Skotlandi og Ástralíu hefur menntun til sjálfbærni verið hrint í
framkvæmd og mismunandi leiðir farnar til að stuðla að þeirri þróun.
Learning and teaching Scottland (LTS) eru samtök sem styðja við og þróa
skoskar námskrár og standa fyrir því að innleiða verkferla fyrir menntastefnur
skólanna. Einnig er markmið þeirra að endurmennta kennara til að þeir geti kennt í
anda sjálfbærni. Skoska námskráin Curriculum for excellence through outdoor
learning guidance sem er leiðarvísir um útikennslu er ætlað að auka skilvirkni í
kennslu. Á seinni hluta „Áratugs menntunar til sjálfbærni“ mun skoska ríkisstjórnin
leiða saman lykilfólk af þremur meginsviðum menntunar til sjálfbærni. Settar hafa
verið upp áætlanir fyrir leik-, grunn-, mennta- og háskóla varðandi menntun til
sjálfbærni (The Scottish Government, 2010).
Ef við lítum til Ástralíu sjáum við að stjórnvöld eru með skýr markmið í
menntamálum varðandi menntun til sjálfbærni og hvetja þjóðina til samfélagslegrar
þátttöku. Þar er bugðist við „Áratug menntunar til sjálfbærni“ með því að taka
ábyrgð, sýna frumkvæði og hvetja til að þátttöku. Innan ástralska skólakerfisins er
verið að efla gæði í menntun til sjálfbærni með því að þróa faglega hæfni kennara,
kennslu og námsefni í átt að sjálfbærni. Ástralar hafa sett upp skýran stefnuramma
innan menntastofnana um menntun til sjálfbærni sem þeir fylgja eftir með ýmsum
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aðgerðum og meta árangur með rannsóknum. Sem dæmi um aðgerðir má nefna að
þeir ætla að kenna sjálfbærni í öllum námsáföngum á öllum skólastigum. Þessar
aðgerðir eiga að hjálpa menntastofnunum að flétta sjálfbærni inn í alla hluta
námskráa (Australian Government, 2009).

3.3 Stefnumörkun varðandi menntun til sjálfbærni á Íslandi
Á Íslandi hefur ekki verið setið auðum höndum í málum sem varða umhverfismennt
og menntun til sjálfbærni. Komið hefur verið á laggirnar nokkrum verkefnum sem
styðja við þessa þætti. Stjórnvöld hafa sett fram stefnumarkandi skýrslu sem ber
nafnið Velferð til framtíðar og einnig sett fram nýja menntastefnu fyrir skóla landsins.
Grænfánaverkefnið

hefur

skipað

sinn

sess

í

íslensku

menntakerfi

og

rannsóknarhópurinn Geta rannsakaði menntun til sjálfbærni í tengslum við íslensk
menntakerfi.
Sama ár og Sameinuðu þjóðirnar tóku ákvörðun um að fara af stað með átak á
heimsvísu gaf umhverfisráðuneyti Íslands út skýrslu undir heitinu Velferð til
framtíðar. Þessi skýrsla er stefnumörkun stjórnvalda til ársins 2020 og er ætlað að
mynda ramma utan um þá umræðu sem fram þarf að fara um sýn Íslendinga á
sjálfbæra þróun. Í skýrslunni kemur fram að fræðsla um umhverfismál hefur aukist í
skólum á liðnum áratug, allt frá leikskólum til háskóla. Kennsla í umhverfismálum á
grunnskólastigi á að vera fléttuð inn í sem flestar námsgreinar, einkum náttúrufræði,
en einnig í kennslugreinar eins og lífsleikni og heimilisfræði. Umhverfismennt er ekki
sértök grein í námskrá grunnskólanna heldur er hún samtvinnuð við aðrar
námsgreinar innan skólanna (Umhverfisráðuneytið, 2002).
Ný stefnumörkun stjórnvalda um sjálfbæra þróun hefur nú verið uppfærð fyrir
tímabilið 2010-2013. Greiningarlykill Getu, rannsóknarhóps sem vann að rannsóknarog

þróunarverkefni

varðandi

menntun

til

sjálfbærni,

var

notaður

við

markmiðssetningu í kafla um menntun til sjálfbærrar þróunar. Einnig er annar kaflinn
um sjálfbæra framleiðslu og neyslu. Báðir þessir þættir eru nátengdir vitund fólks um
umhverfi sitt, lífstíl og skilningi á því hvaða áhrif athafnir mannsins hafa á umhverfið
(Umhverfisráðuneytið, 2010).
Grænfáninn er alþjóðlegt verkefni sem á að auka umhverfismennt og styrkja
umhverfisstefnu í skólum. Á Íslandi er það Landvernd sem hefur yfirumsjón með
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verkefninu. Grænfánaverkefnið hefur haft stefnumarkandi áhrif hér á landi og það er
farið að huga mikið að þessum málum víða í skólum. Það er eftirsótt af skólum á
Íslandi að vera „Grænfánaskóli“. Þeir skólar sem vilja taka þátt leitast við að stíga
skrefin sjö og að þeim loknum fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfánanum næstu tvö
árin. Viðurkenningin fæst endurnýjuð ef skólarnir halda áfram góðu og tilætluðu
starfi. Skrefin sjö eru tekin með því að leysa ýmis verkefni sem efla vitund nemenda,
kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál. Verkefnin styrkja grunn
þess að tekin sé ábyrg afstaða og innleiddar raunhæfar aðgerðir í umhverfismálum
skóla (Landvernd, e.d.).
Árið 2007 var rannsóknar- og þróunarverkefnið GETA til sjálfbærni – menntun
til aðgerða (e. Action ESD – Educational Action for Sustainable Development) komið af
stað. Verkefnið var unnið í samstarfi við Kennaraháskóla Íslands og Háskólann á
Akureyri. Eitt af markmiðum verkefnisins var að kanna hvort námskrár og önnur
menntastefnuskjöl á Íslandi innihéldu sérstök ákvæði um menntun til sjálfbærni. Í ljós
kom að orðin sjálfbær þróun, sjálfbærni og sjálfbært samfélag komu sjaldan fyrir í
námskránum. GETU-rannsóknarhópurinn sá fljótt að ef börn og unglingar ættu að
menntast til sjálfbærni þyrfti fyrst að skilgreina í hverju slík menntun væri fólgin, sem
í framhaldi var gert (Kristín Norðdahl, 2009; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín
Norðdahl, Gunnhildur Óskarsdóttir, Auður Pálsdóttir og Björg Pétursdóttir, 2011).
Í rannsóknar- og þróunarverkefninu „Geta til sjálfbærni – menntun til
aðgerða“ var þróað verkfæri eða greiningarlykill sem byggir á sjö skilgreindum þáttum
fyrir menntun til sjálfbærni. Vonast var eftir því að þetta verkfæri myndi nýtast við
gerð námskráa og annarra verkefna á Íslandi um menntun til sjálfbærni. Hver og einn
þessara lykla getur ýtt undir sjálfbæra þróun (Eygló Björnsdóttir og Stefán Bergmann,
2010). Þættirnir eru:
1. Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru: Þetta felur í sér að
hjálpa börnum að sjá hvernig þeirra eigin hegðun getur haft
áhrif á umhverfið og að sjá að verndun náttúrunnar sé eftirsóknarverð. Í þessu sambandi er mikilvægt að börn fái tækifæri
til að fá góða reynslu af náttúrunni og tengjast henni.
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2. Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar:
Náttúrufræði, samfélagsfræði, tækni, lífsleikni og nýsköpunarmennt eru allt greinar sem hjálpa nemendum að umgangast
náttúruna af skynsemi.
3. Velferð og lýðheilsa: Menntun til sjálfbærrar þróunar eflir
sjálfstjórn og sjálfssaga barna og mikilvægt að börn geti sett sig í
spor annarra. Einnig er mikilvægt að læra að taka ábyrgð á eigin
heilsu.
4. Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða: Þessi lykill
er mjög mikilvægur og felur í sér að hver og einn fái notið
hæfileika sinna og öðlist trú á sjálfum sér til að vera virkur í
samfélaginu.
5. Jafnrétti og fjölmenning: Mikilvægt er að styðja við sjálfbæra
þróun með því að allir hafi jafnan rétt til að hafa áhrif á líf sitt, líf
annarra og umhverfi sitt óháð efnahag, litarhætti, kyni,
heimkynnum, aldri og öðru því sem aðgreinir fólk.
6. Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur: Að fólk geri sér grein
fyrir að aðgerðir þeirra geti haft áhrif annars staðar á jörðinni og
þar með mikilvægi þess að við tökum öll sameiginlega ábyrgð á
jörðinni og íbúum hennar.
7. Efnahagsþróun og framtíðarsýn: Leggja áherslu á mikilvægi þess
að fara vel með náttúruauðlindir með sparnaði og endurnotkun.
Virkja á börn og unglinga til að velta fyrir sér hverjar séu
raunverulegar þarfir okkar til að lifa góðu og innihaldsríku lífi og
hvort allir eigi ekki rétt á því sama bæði nú og í framtíðinni
(Kristín Norðdahl, 2009; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2011).
Þeir þættir sem taldir eru upp í greiningarlyklinum hér að ofan tengjast allir innbyrðis
og hafa áhrif hver á annan. Hægt er að flétta þessa þætti saman á ýmsan hátt þegar
kemur að menntun til sjálfbærni. Menntun til sjálfbærrar þróunar er margbreytileg og
á að snerta margt í skólastarfi.
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Árið 2011 tók í gildi ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla og er hún byggð á sex
grunnþáttum sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi
og jafnrétti og sköpun við kennslu. Þessir grunnþættir til menntunar eiga að fléttast
inn í allt skólastarf. Þeir eiga að efla nemendur í að byggja sig upp andlega og
líkamlega svo

þeir geti bjargað sér

sjálfir

í samfélaginu (Mennta- og

menningarmálaráðuneyti, 2011b). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011a) er horft á
sjálfbærni í gegnum nokkuð víða linsu en ýmsir þættir sem eru hluti af sjálfbærni
menntun (samkvæmt því sem Getu-hópurinn setti fram) eru einnig settir fram sem
sérstakir grunnþættir, svo sem jafnrétti, lýðræði, velferð og fleira. Til þess að ný
menntastefna skili sér til samfélagsins þarf henni að vera framfylgt með ýmsu móti til
dæmis með ákveðnum verkferlum, menntun kennara og með rannsóknum eins og
þróunarverkefninu Geta til sjálfbærni - menntun til aðgerða.
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4 Mögulegar leiðir í menntun til sjálfbærni
Öll menntun gerir okkur kleift að skilja okkur sjálf, aðra og tengsl okkar við náttúruna
og félagslegt umhverfi okkar. Sá skilningur er grundvöllur sem við byggjum virðingu
okkar á. „Sanngirni, ábyrgð, eftirgrennslan, þekkingarleit og viðræður eru hluti af
menntun til sjálfbærrar þróunar ásamt því að tileinka sér venjur og siði sem gera
okkur fær um að lifa innihaldsríku lífi án þess að grunnþarfir okkar séu vanræktar“
(Allyson Macdonald, 2008, bls. 5). Til að mennta til sjálfbærni þurfum við að hafa getu
til að gera það.
Eins og áður hefur komið fram felur hugtakið „geta til aðgerða“ í sér þjálfun
nemenda í lýðræðislegum og sjálfstæðum vinnubrögðum. Alþjóðleg nefnd á vegum
menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðirnar notar hugtakið ekki beint en hefur
lagt fram ráð um hvernig sé best að mennta til sjálfbærni. Þau eru:


Að læra til að öðlast þekkingu (e. Learning to know) – að
tileinka sér leiðir til skilnings.



Að læra til að öðlast færni (e. Learning to do) – að geta haft
áhrif á umhverfi sitt og leysa ýmis viðfangsefni.



Að læra að vera (e. Learning to be) – hér er lögð áhersla á
gildi og trú manna, áhersla sem við erum oft feimin við að
ræða en skiptir sífellt meira máli.



Að læra að lifa í sátt og samlyndi við aðra (e. Learning to
live together) - það er hér sem þekking, gildi og færni koma
saman í leikni manna til að búa saman (UNESCO, 1995).

Allt ofantalið felur í sér getu til aðgerða. Í raun eru þessi fjögur ráð ekki öll ný.
Guðmundur Finnbogason (f. 1873) prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands talaði um í
byrjun síðustu aldar að til að bæta samfélag þurfi að þroska hvern og einn. „Enginn
getur orðið að manni nema í samfélagi annarra.“ (Guðmundur Finnbogason, 1994,
bls. 33). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2007) telur mikilvægustu menntaspurninguna
snúast um það hvernig við viljum að samfélagið þróist. Færni er mikilvægur hluti af
getu til aðgerða og er nauðsynleg til að gera nemendur að virkum samfélagsþegnum.
Menntastofnanir geta notað menntun til sjálfbærrar þróunar til að kenna fagleg
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viðfangsefni námsgreina sem hafa áhrif á allt líf nemenda og grenndarsamfélag þeirra
(Breiting, Mayer, og Mogensen, 2005). Það þarf að þróa getu til aðgerða sem felur í
sér að þjálfa lýðræðisleg vinnubrögð, áhuga og vilja til að geta tekið þátt í samfélaginu
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007).
Nú hefur verið gert grein fyrir því hvað nemendur þurfa að læra til að
menntast til sjálfbærni en við þurfum einnig að huga að því hvernig kennsla er best til
árangurs.

4.1 Kennsluaðferðir
Ingvar Sigurgeirsson (1999b) skilgreinir hugtakið 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. Kennarar bera faglega ábyrgð og miklu máli skiptir að fjölbreytni
í vinnubrögðum og kennsluaðferðum sé ríkjandi í öllu skólastarfi (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 1999). Hvaða kennsluaðferðir eru árangursríkastar til að
mennta til sjálfbærni?
Dr. Chris Gayford (2010) gerði rannsókn um skilvirkar kennsluaðferðir fyrir
menntun til sjálfbærni (e. Learning for sustainability in schools Effective pedagogy).
Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna kennsluaðferðir og aðra þætti sem skila árangri í
menntun til sjálfbærni.
Kennsluaðferðir:
 Leitaraðferð - safna upplýsingum, greina gögnin og komast
að niðurstöðu.
 Skapandi hugsun - notkun listgreina við úrlausn verkefna.
 Útikennsla - sem byggir á því að nota umhverfið sjálft.
 Hópavinna - jafningjafræðsla.
Aðrir þættir:
 Nemendur eru með í ákvarðanatökum sem varða verkefni
þeirra.
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 Kennsla sem byggist á því að tengja viðfangsefni við
raunveru-leikann.
 Kennsla sem byggist á því að skipuleggja sérstaka viðburði í
anda sjálfbærni.
 Notkun myndbandsupptaka og netsins til fræðslu.
 Ræktun matjurta og annarra plantna.
 Kennsla sem krefst þátttöku foreldra og samfélagsins.
 Þátttaka

utanaðkomandi

sérfræðinga

eða

þekktra

einstaklinga í skólastarfi.
Þegar nemendur tengja við raunveruleikann, taka þátt í ákvörðunartökum og fá að
læra af eigin reynslu og upplifun í námi þá ýtir það undir getu þeirra til aðgerða.
Jafningjafræðsla, hópavinna og samskipti eru mikilvægir þættir fyrir nemendur og
brýnt er að kenna þá. Allar kennsluaðferðir krefjast þess að kennarinn sé sterkur á
sínu sviði svo kennslan skili tilsettum árangri.

4.2 Hlutverk kennara í menntun til sjálfbærni
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna (2011) er hlutverk kennara að stunda
kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með nemendum. Einnig er þeim ætlað að vekja og
viðhalda áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á fjölbreyttan hátt og stuðla að
góðum starfsanda. Segja má að kennarastarfið sé ákveðið leiðtogahlutverk varðandi
nám nemandans. Kennarar þurfa að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar
námsaðstæður. Kennsla sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra nemenda í skóla
án aðgreiningar eykur líkur á námsárangri.
Kennarar þurfa að hlusta á og meta að verðleikum reynslu, hugmyndir og
væntingar nemenda sinna. Kennurum er ætlað að vera sveigjanlegir og þeir eiga að
vera tilbúnir að breyta áætlunum sínum eftir þörfum (Breiting, o.fl., 2005). Hæfur
kennari er víðsýnn, sér hlutina frá ólíkum sjónarhornum. Kennarar þurfa búa yfir
sköpunarkrafti ásamt vilja til að taka áhættu og gera tilraunir við að leysa
margbreytileg viðfangsefni (Fullan, 2001, bls. 255–257). Hæfni kennara skiptir
gríðarlega miklu máli og mikilvægasti þáttur í starfi kennara að þeir hafi brennandi
áhuga á starfi sínu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a).
bls. 20

Kennari þarf að búa yfir aðferðum til að virkja nemendur til lýðræðislegrar
þátttöku. Hann þarf að vera fær um að meta og þróa skólastarf í félagi við aðra
þannig að heildarsýn um sjálfbæra þróun sé til staðar. Ólíklegt er að þessi markmið
náist öðruvísi en að menntastofnanir stuðli að því sem víðast. Í kennaranáminu og í
háskólastarfinu verður að vera opinská umræða um hvernig stuðla megi að sjálfbærri
þróun. Þessi markmið nást ekki nema kennarar tileinki sér þessi vinnubrögð og vinni
saman að því (Háskóli Íslands, 2010). Nú hefur Menntavísindasvið Háskóla Íslands
lokið við endurskipulagningu á fimm ára kennaranámi skólans. Sett voru upp
svokölluð námsvið á meistarastigi fyrir þá nemendur sem höfðu einungis tekið eitt
kjörsvið í grunnnámi. Þar ber eitt kjörsviðið heitið Grunnþættir og gildi: Sjálfbærni –
jafnrétti – lífsleikni. Markmið þessara námsviða er að kennarar öðlist færni og
þekkingu á því sviði. Á öllum sviðum innan kennaranámsins er unnið að því að auka
og efla þekkingu kennara á grunnþáttum menntunar.
Árið 2012 kom út Ritröð um grunnþætti menntunar af Mennta- og
menningarmálaráðuneytinu sem byggist á grunnþáttunum sex, það er að segja læsi í
víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og
sköpun. Ritröðinni er meðal annars ætlað stuðla að því að grunnþættirnir verði
leiðarvísar í skólastarfinu ásamt því að auðvelda starfsfólki skóla, kennurum og
skólastjórum að átta sig á inntaki þeirra og flétta þá inn í skólastarfið. Ritin innihalda
ekki beinar kennsluleiðbeiningar heldur er í þeim að finna stutta fræðilega umfjöllun
um hvern þátt, hugmyndir um leiðir og hagnýtar ábendingar (Námsgagnastofnun,
2012). Vonandi munu kennarar nýta sér þessar ritraðir til upplýsingar og kannski að
þær muni auka áhuga þeirra á að mennta til sjálfbærni.
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5 Vefsíðan
Nú á tímum er netið mjög mikið nýtt til upplýsingaöflunar. Ástæðan er sú að netið er
flestum aðgengilegt, fljótvirkt og þægilegt. Á netinu er hafsjór af fróðleik og fannst
okkur því tilvalið að setja upp vefsíðu til þess að deila lokaverkefninu okkar með
öðrum. Við gerð kennsluverkefnanna ákváðum við að setja upp vefsíðuna Menntun til
sjálfbærni. Á vefsvæðinu má finna kennsluverkefnin ásamt ýmsu öðru efni sem
tengist menntun til sjálfbærni. Hugmyndin er sú að hægt sé að bæta við verkefnum
eða kennsluverkefnum í ýmsum námsgreinum til að stuðla að frekari menntun til
sjálfbærni. Á vefsíðunni deilum við líka ýmsum tenglum, skýrslum, rannsóknum og
erlendum vefslóðum sem tengjast menntun til sjálfbærni. Sem verðandi kennarar
nýtum við okkur netið við leit að nýju kennsluefni og efumst ekki um að aðrir
fróðleiksfúsir kennarar myndu gera slíkt hið sama.

5.1 Uppsetning vefsíðunnar
Við leituðum víða að góðu vefumsjónarkerfi og ákváðum að nota Wordpress-kerfið.
Vefslóðin á vefsíðuna Menntun til sjálfbærni er http://sjalfbaernikennsla.is/.
Wordpress-kerfið er mjög notendavænt og býður upp á marga möguleika hvað varðar
uppsetningu og útlit. Við völdum okkur þema eða stílsnið úr þemabanka
vefumsjónakerfisins, bjuggum til einstaka vefsíður ásamt því að setja inn allar myndir
og texta.
Uppsetning vefsíðunnar er með þessu sniði:
 Um vefsíðuna - Undir þessum flipa má finna upplýsingar um
tilgang vefsíðunnar.
 Menntun til sjálfbærni - Undir þessum flipa er hugtakið
menntun til sjálfbærni útskýrt.
 Verkefnasafn - Undir þessum flipa má finna tíu kennsluverkefni sem stuðla að menntun til sjálfbærni. Þau eru ýmist
tengd náttúrufræði eða heimilisfræði og einnig eru þar
samþætt verkefni.
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o Heimilisfræði - Undir þessum flipa má finna heimilisfræðiverkefni sem eru fimm talsins.


Lifðu í krukku



Gott í mallann



Notkun umbúða



Ræktum súpu



Borðum íslenskt

o Náttúrufræði - Undir þessum flipa má finna náttúrufræðiverkefnin sem eru fimm talsins.


Er skólinn þinn orkufrekur?



Hvað þýða merkin?



Göngum til gamans



Moltugarður



Erfðabreytt í matinn?

 Fræðsluefni - Undir þessum flipa má nálgast fræðsluefni um
sjálfbærni og menntun til sjálfbærni.
o Greinargerð með kennsluverkefnum - Undir þessum
flipa má finna greinargerð um lokaverkefnið okkar á
PDF skjali.
o UNESCO - Undir þessum flipa má finna upplýsingar
um „Áratug menntunar til sjálfbærni“.
o Velferð til framtíðar - Undir þessum flipa má finna
upplýsingar um stefnumörkunina Velferð til framtíðar.
 Gagnlegir vefir - Undir þessum flipa má finna ýmsa áhugaverða tengla.
 Heimildir - Undir þessum flipa má finna yfirlit yfir allar þær
heimildir sem notaðar voru við gerð þessa verkefnis.
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 Hafa samband - Undir þessum flipa má finna upplýsingar um
hvernig skal hafa samband við umsjónarmenn vefsíðunnar.

Mynd 1: Forsíða vefsíðunnar Menntun til sjálfbærni
Allar teiknaðar myndir sem koma fram inni á vefsíðunni eru eftir Ástu Maríu
Harðardóttur (annar höfundur verkefnisins). Bakgrunnsmyndin á vefsíðunni er fengin
að láni af Wallpapers2u sem deilir myndum frítt og heitir myndin Green treetops
wallpaper. Forsíðumyndin er fengin úr þemabanka umsjónarkerfis Wordpress og er
hún opin öllum til afnota.
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5.2 Verkefnasafn
Í skilgreiningu á hugtakinu menntun til sjálfbærni kemur fram að nemendur læri
meðal annars af því að framkvæma, læri af reynslunni og sjái áþreifanlegan árangur.
Því var haft í huga við gerð kennsluverkefnanna að nemendur tækju virkan þátt í þeim
því það er lykillinn að árangursríku námi. Mikilvægt er að nemendur líti námsefnið
gagnrýnum augum og geri sér grein fyrir því hvað þeir eru að læra. Góð leið til að
vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu hverju sinni er að beita fjölbreyttum
kennsluaðferðum. Kennsluverkefnin eru hönnuð til að mennta nemendur til
sjálfbærni og það er gert með því að efla gagnrýna og lausnamiðaða hugsun hjá
nemendum. Nemendur fá að vinna ólík verkefni sem eiga það sameiginlegt að gefa
nemendum kost á að koma með hugmyndir að betrumbótum sem eru auðveldar og
umhverfisvænar. Langtíma-markmiðið er að efla samábyrgð með því að nemendur
yfirfæri þekkingu og færni yfir á heimilið og nærsamfélagið.
Þessari greinargerð fylgja tíu kennsluverkefni sem sett eru fram á vefsíðunni
Menntun til sjálfbærni. Fimm þeirra voru gerð fyrir kennslu í heimilisfræði og fimm
fyrir kennslu í náttúrufræði. Niðurstöður úr rannsókn Gayford (sjá kafla 4.1) voru
hafðar til hliðsjónar við gerð þeirra. Niðurstöður rannsóknar hans sýna að til skilvirkra
kennsluaðferða teljist til dæmis hópavinna, leitaraðferðir, skapandi kynning, gagnrýn
hugsun, tengsl við raunveruleikann, notkun grenndarsamfélagsins og fleira. Einnig
reynum við að efla getu til aðgerða meðal annars með lýðræðislegum vinnubrögðum
og virkri þátttöku nemenda í kennsluverkefnunum. Í verkefnunum er að finna
ítarlegar verkefnalýsingar ásamt hlutverkalýsingum kennara og nemenda. Einnig
kemur fram bekkjarskipulag, tímalengd, hvaða námsgögn þarf til og hvað þarf að
undirbúa fyrir kennsluna. Verkefnin í heild sinni má finna á vefsíðunni Menntun til
sjálfbærni en hér á eftir eru lýsingar á innihaldi og markmiðum þeirra.
Verkefni í heimilisfræði:
1. Notkun umbúða - Verkefnið snýst um að nemendur kynni sér
umbúðir utan af vörum í matvöruverslun með tilliti til
sjálfbærni. Nemendur fara í vettvangsferð ásamt kennara og
taka myndir af vörum sem þeir telja umhverfisvænar og þeim
sem ekki falla í þann flokk. Nemendur nota síðan myndirnar til
bls. 25

að búa til kynningarveggspjald sem síðar verður hengt upp á
veggi skólans til fróðleiks og fræðslu fyrir samnemendur og
gesti skólans. Markmiðið er að vekja nemendur til
umhugsunar

um

ofnotkun

vöruumbúða,

ofneyslu

samfélagsins og áhrif þess á umhverfið. Einnig er stefnt að því
að nemendur verði meðvitaðri um ofnotkun umbúða og
yfirfæri þekkingu sína á eigin neysluvenjur. Nemendur finni
leiðir til að vinna úr upplýsingum og hafi áhrif á aðra við að
tileinka sér sjálfbærari lífsstíl.
2. Lifðu í krukku - Í þessu verkefni finna nemendur leiðir til að
endurnýta glerkrukkur og áldósir. Þeir fá hugmyndir sjálfir eða
með aðstoð netsins um hvernig hlutirnir geta öðlast nýtt og
annað notagildi. Nemendurnir útfæra hugmyndir sínar heima
og mæta með þær útfærðar og fullunnar í skólann. Við vinnu
sína ættu nemendur að sjá að margar umbúðir geta átt sér
framhaldslíf. Markmiðið er að efla sjálfstæð vinnubrögð og
skapandi hugsun nemenda. Mikilvægt er að nemendur þjálfist
í að leita lausna. Með þessu verkefni er nýsmíði nemenda og
hugmyndavinna efld sem og sjálfbærni.
3. Gott í mallann - Nemendur afla sér upplýsinga um einhvern
ákveðinn ávöxt eða grænmeti. Þau mega nota netið og
bókasafnið til heimildaöflunar. Þeir eiga að finna hver helstu
næringarefni ávaxtarins eða grænmetisins eru og hvaða áhrif
þau hafa á heilsuna. Einnig eiga nemendur að komast að því
hverjir helstu ræktunarstaðir tegundanna eru og leggja fram
hugmyndir um hvernig megi matreiða þær. Nemendur safna
upplýsingunum saman og búa til stutta glærukynningu sem
kynnt er fyrir samnemendunum. Markmiðið er að fræða
nemendur um ávexti og grænmeti og að þeir læri að taka
ábyrgð á eigin heilsu. Verkefninu er ætlað að þjálfa nemendur
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í að afla sér upplýsinga og taka saman aðalatriði, að
nemendur læri sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu.
4. Borðum íslenskt - Í þessu verkefni kynnast nemendur því hvað
felst í hugtakinu staðbundin matvæli (e. local food) og
skyggnast

inn

í

heim

íslenskrar

matvælaframleiðslu.

Nemendur afla sér upplýsinga um íslenska matvöru að eigin
vali og sambærilega innflutta matvöru. Nemendur finna
flutningsleiðir matvælanna, kostnað við framleiðslu og áhrif
þessara

þátta

á

umhverfið.

Nemendur

taka

saman

upplýsingarnar og búa til myndband með aðstoð Windows
live movie maker eða annarra sambærilegra forrita.
Myndböndin eru síðan sett inn á heimasíðu skólans og einnig
á

Facebooksíðu

þar

sem

nemendur

geta

deilt

myndböndunum með öðrum. Markmiðið er að þjálfa
nemendur í að afla upplýsinga og vinna skipulega úr þeim.
Verkefninu er ætlað að efla sjálfstæð og skapandi vinnubrögð.
5. Ræktum súpu – Verkefnið er langtímaverkefni þar sem
nemendur rækta matjurtir fyrir súpugerð. Nemendur sá
graslauks- og steinseljufræjum í box innandyra og fylgjast með
ræktun þeirra. Plöntunum er svo plantað í matjurtagarð þar
sem þær vaxa yfir sumarið. Einnig setja nemendur niður
gulrætur og kartöflur í lok vormisseris. Matjurtirnar vaxa og
dafna yfir sumarið. Í byrjun haustmisseris taka nemendur upp
grænmeti og elda úr því gulrótarsúpu. Markmiðið er að
nemendur læri að rækta matjurtir og nýta sér þær til
matseldar. Að nemendur læri leikni við að umgangast
náttúruna og læri að meta hana. Að nemendur læri að vinna
saman og hjálpast að.
Verkefni í náttúrufræði:
1. Hvað

þýða

merkin?

-

Nemendur

kynna

sér

merkingar/vottanir á ýmsum vörum og hvað þær þýða.
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Nemendur kynna sér síðan nokkrar vist- og umhverfisvænar
vörur og einnig vörur sem eru skaðlegar fyrir umhverfið.
Nemendur búa til sín eigin merki á vörur og segja frá þeim
stöðlum sem vara þarf að uppfylla til að hún geta hlotið þá
vottun sem merkið segir til um. Eftir kynningu nemenda
framkvæma allir nemendur jafningjamat ásamt því sem
kennari gefur einkunn. Markmiðið er að virkja og þjálfa
nemendur í upplýsingaöflun. Að vekja nemendur til
umhugsunar um hvað skaðar umhverfið. Að nemendur verði
gagnrýnni á sjálfbærar úrlausnir í umhverfismálum. Að
nemendur átti sig á samfélagslegri ábyrgð sinni
2. Er skólinn þinn orkufrekur? – Í þessu verkefni eiga nemendur
að kynna sér orkuneyslu skólans og leita orkusparandi lausna
fyrir hann. Nemendur kynna sér aðra skóla, fyrirtæki eða
stofnanir í grenndarsamfélaginu og orkunotkun þeirra til
samanburðar. Nemendur vinna í hópum og afla sér
upplýsinga um orkusparandi þætti sem þeir ætla að tileinka
sér í sinni skólastofu og leggja einnig tillögur inn til
skólastjórnenda. Nemendur kynna niðurstöður sínar úr
orkukönnuninni fyrir skólanum, fyrirtækinu eða stofnuninni
sem þeir höfðu til samanburðar. Með þessu er samábyrgð
efld og nemendur virkjaðir í anda sjálfbærnimenntunar
ásamt því sem nemendur taka þátt í verkefnum sem snerta
samfélagið. Markmiðið er að virkja nemendur í að afla
upplýsinga og vinna úr þeim. Að fræða nemendur um kosti
og galla nútíma orkugjafa. Langtíma-markmiðið er að
nemendur yfirfæri þekkingu sína og færni yfir á heimilið í
samstarfi við foreldra.
3. Göngum til gamans - Nemendur kortleggja skemmtilega
gönguleið í sínu grenndarsamfélagi. Nemendur eiga að
kynna sér nánasta umhverfi gönguleiðarinnar. Markmið
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leiðarinnar getur verið að sýna ákveðið svæði eins t.d. fjöru,
skóg eða annað. Nemendur ákveða stoppistöðvar á
göngustígnum og útbúa áhugavert og fræðandi efni um
staðina. Upplýsingunum er síðan safnað saman í göngubók.
Markmiðið er að efla innsæi og þekkingu nemenda á sínu
nærumhverfi og grenndarsamfélagi. Að virkja nemendur og
kenna þeim að afla upplýsinga. Að nemendur leggi sitt af
mörkum til samfélagsins.
4. Moltugarður – Nemendur búa til moltugarð í skólanum.
Nemendur koma upp flokkunarkerfi í matsal nemenda og
kennara og nýta lífræna afganga þaðan í garðinn. Þegar
moltan er tilbúin er hún notuð sem áburður á garðinn.
Nemendur setja niður grænmeti að vori sem þeir taka upp
næsta haust. Nemendur búa til kynningu í máli og myndum
um allt ferlið með hjálp Windows live movie maker eða
sambærilegum forritum. Kynninguna setja nemendur inn á
heimasíðu skólans og deila á vefsvæðum eins og Facebook
og Youtube. Markmiðið er að nemendur læri og taki virkan
þátt í að búa til moltu og rækta grænmeti til átu. Að þjálfa
leikni og hugsun nemenda. Að efla samvinnu og sjálfbær
vinnubrögð nemenda. Langtímamarkmiðið er nemendur hafi
áhrif á fjölskyldu sína og samfélagið á þá vegu að auka
moltugerð í samfélaginu.
5. Erfðabreytt í matinn? - Þetta verkefni er framhald af
verkefninu Moltugarður en einnig er hægt að framkvæma
það eitt og sér. Nemendur velja sér eina tegund af því
grænmeti sem þeir hafa ræktað í moltugarðinum til að fjalla
um. Nemendur fræðast um erfðabreytt grænmeti sömu
tegundar og kynna sér ágreiningsmál varðandi það málefni,
taka afstöðu og taka þátt í málþingi um efnið. Nemendur
nýta gátlista frá kennara sér til aðstoðar. Nemendur gera
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kynningu á niðurstöðum sínum, bæði á íslensku og öðru
tungumáli. Kynninguna taka nemendur upp á myndband
sem þeir setja á heimasíðu skólans og deila á vefsvæðum
eins og Facebook og Youtube. Nemendur taka þátt í
umræðum og framkvæma jafningjamat á verkefnunum.
Markmiðið er að fræða nemendur um líftækni og
erfðabreytt matvæli. Að nemendur kynni sér ágreiningsmál í
þjóðfélaginu og taki upplýsta afstöðu. Að nemendur setji sig í
spor annarra. Að nemendur læri að miðla mikilvægu efni og
hafa áhrif á aðra.
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6 Lokaorð
Vinnuferlið við gerð þessa lokaverkefnis var mjög lærdómsríkt. Við höfum kynnt
okkur umhverfismennt og menntun til sjálfbærni. Við fundum áhugaverðar leiðir
hvernig best væri að mennta til sjálfbærni og nýttum okkur þær við gerð
kennsluverkefnanna en það eru margir þættir sem spila saman.
Í verkefnunum eru fjölbreyttar kennsluaðferðir sem við töldum vera
árangursríkar og hentugar viðfangsefnunum. Það sem okkur finnst vera einkennandi
fyrir kennsluverkefnin okkar er að þau efla sjálfstæð vinnubrögð og gera kröfur um
virkan þátt nemenda. Í langflestum verkefnunum vinna nemendur saman og sjá
áþreifanlegan árangur. Mörg verkefnanna snúast um að nemendur fræði aðra í
samfélaginu um mikilvæg málefni eins og umhverfisvandamál og noti til þess nútíma
upplýsingatækni. Með þessum áherslum erum við að auka getu nemenda til aðgerða
og mennta þá til sjálfbærni.
Okkur finnst viðfangefni kennsluverkefnanna áhugaverð og fjölbreytt. Við
vildum auka þekkingu og reynslu nemenda og sum verkefnanna krefjast mikillar vinnu
af hálfu kennarans. Verkefnin okkar ein og sér mennta ekki nemendur algjörlega til
sjálfbærni en hjálpa til við það. Okkur hefði þótt betra að fá tækifæri til að prufukeyra
verkefnin á nemendum og sjá hvernig þau virka í framkvæmd. Það mun bíða betri
tíma en vonandi fáum við eða einhver annar tækifæri til þess í framtíðinni.
Við fórum út fyrir okkar þæginda ramma og ákváðum að setja upp vefsíðu.
Það tókst vel að setja allt efnið inn á vefsíðuna og erum við ánægðar með útkomuna
þrátt fyrir að verkefnið sé okkar fyrsta tilraun í uppsetningu á vefsíðu. Við erum
ánægðar með hversu einfaldleiki útlitsins og uppsetningin gerir síðuna auðvelda í
notkun. Ekki skemmir fyrir að nú eru verkefnin aðgengileg almenningi.
Okkur finnst vanta fleiri kennsluverkefni og leiðarvísa fyrir kennara sem ýta
undir menntun til sjálfbærni. Tíminn mun leiða í ljós hvort nýja menntastefnan á
Íslandi muni skila einhverjum árangri í menntun til sjálfbærni. Vafalaust er verið að
kenna sjálfbærni með einhverju móti í skólum landsins en það þarf að gera það
markvisst svo það skili góðum árangri. Allar stefnumarkanir á Íslandi um menntun til
sjálfbærni ýta undir samfélagslega ábyrgð í þjóðfélaginu. Mikilvægt er að allar þjóðir
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sameinist í átakinu í að mennta til sjálfbærni og efla sjálfbæra þróun. Það er okkar ósk
að vefsíðan Menntun til sjálfbærni ýti undir sjálfbærni menntun í skólastarfi.

bls. 32

Heimildaskrá
Allyson Macdonald. (2008, mars). Fagmennska og sjálfbærni: Erindi flutt í
háskólafundaröðinni Ísland á alþjóðavettvangi - Erindi og ávinningur.
Kennaraháskóli Íslands. Sótt 6. janúar 2013 af
http://www.utanrikisraduneyti.is/haskolafundarod/test/erindi/nr/4269
Australian Government. (2009, júlí). Living Sustainably: The Australian Government’s
National Action Plan for Education for Sustainability. Sótt 5. desember 2012 af
http://www.environment.gov.au/education/publications/pubs/nationalaction-plan.pdf
Breiting, S., Hedegaard, K., Mogensen, F., Nielsen, K. og Schnack, K. (1999).
Handlekompetence, intressekonflikter og miljöundervisning. Óðinsvé: Odense
Universitetsforlag.
Breiting, S., Mayer, M. og Mogensen, F.. (2005). Gæðaviðmið skóla fyrir menntun til
sjálfbærrar þróunar: Leiðarvísir um hvernig auka má gæði menntunar til
sjálfbærrar þróunar (Stefán Bergmann þýddi). Sótt af 5. desember 2012 af
https://skrif.hi.is/geta/files/2009/02/gaedavidmid_-300408.pdf
Eygló Björnsdóttir og Stefán Bergmann. (2010). Menntun til sjálfbærni og samstarf
skóla og samfélags: Reynsla af þremur verkefnum skóla. Ráðstefnurit Netlu.
Sótt 7. desember 2012 af http://netla.khi.is/menntakvika2010/alm/009.pdf
Fullan. M.. (2001). The new meaning of educational change. New York: Teachers
Collage Press.
Gayford, C.. (2010, júlí). Learning for sustainability in schools Effective pedagogy:
Report by WWF-UK, based on research by Dr Chris Gayford. Sótt 5. desember
2012 af
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_pedagogy_report_final__no_back_
tint__web.pdf

bls. 33

Guðmundur Finnbogason. (1994). Lýðmenntun. (2. útgáfa). Reykjavík:
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.
Háskóli Íslands. (2010). Kennaramenntun í deiglu: Menntun til sjálfbærni. Sótt 6.
desember 2012 af https://vefir.hi.is/kennaramenntun/brynmal/mikilv%C3%A6gir-malaflokkar/menntun-til-sjalfb%C3%A6rni/
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2007). Fjölmenning og sjálfbær þróun: Lykilatriði
skólastarfs eða óþægilegir aðskotahlutir? Netla - Veftímarit um uppeldi og
menntun. Sótt 20. desember 2012 af

http://netla.khi.is/greinar/2007/018/prent/index.htm
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Gunnhildur Óskarsdóttir, Auður
Pálsdóttir og Björg Pétursdóttir. (2011) Curriculum analysis and education for
sustainable development in Iceland. Environmental Education Research, 17:3,
bls. 375-391.
Ingvar Sigurgeirsson. (1999a). Að mörgu er að hyggja: Handbók um undirbúning
kennslu. Reykjavík: Bókaútgáfan Æskan ehf.
Ingvar Sigurgeirsson. (1999b). Litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: Prentstofa IÐNÚ.
Jensen, B.B. og Schnack, K.. (1997). The action competence approach in
environmental
education. Environmental Education Research 3, bls. 163–78.
Jutvik, G. og Liepina, I.. (e.d.). Education for change: A handbook for teaching and
learning sustainable development. Uppsalir: Baltic University Programme
Uppsala University. Sótt 5. desember 2012 af
http://www.balticuniv.uu.se/index.php/textbooks-a-booklets/65-educationfor-change-handbook
Kristín Norðdahl. (2009). Menntun til sjálfbærrar þróunar – í hverju felst hún? Um
gerð og notkun greiningarlykils til að greina slíka menntun. Netla – Veftímarit

bls. 34

um uppeldi og menntun. Sótt 7. desember 2012 af
http://netla.khi.is/greinar/2009/013/index.htm
Landvernd. (e.d.). Grænfáninn. Sótt 28. desember 2012 af
http://landvernd.is/graenfaninn/Um-verkefni%C3%B0
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (1999). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur
hluti. Sótt 5. desember 2012 af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefidefni/namskrar/
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011a). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur
hluti. Sótt 5. desember 2012 af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefidefni/namskrar/
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011b). Ný menntastefna - útgáfa
aðalnámskrár. Sótt 6. desember 2012 af
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/6004?Cach
eRefresh=1
Námsgagnastofnun. (2012). Rit um grunnþætti menntunar. Sótt 19. desember 2012 af
http://nams.is/um-namsgagnastofnun/frettir/frett/2012/10/17/Rit-umgrunnthaetti-menntunar-/
Norðlingaskóli. (e.d.). Útikennslustofan í Björnslundi. Sótt 6. desember 2012 af
http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjornslundur/
Sigurður Eyberg Jóhannesson. (2010). Vistspor Íslands. Óútgefin meistaraprófsritgerð.
Háskóli Íslands. Sótt 20. desember 2012 af
http://skemman.is/stream/get/1946/5384/16167/1/Vistspor_%C3%8Dslands.
pdf
Stefán Bergmann. (1994). Þáttur siðfræði í umhverfismennt. Róbert H. Haraldsson og
Þorvarður Árnason (ritstjórar), Náttúrusýn. Safn greina um siðfræði og
náttúru. (bls. 201-210). Reykjavík: Háskóli Íslands, Rannsóknarstofnun í
siðfræði.

bls. 35

Stefán Bergmann. (1995). MUVIN á Íslandi. Upplýsingar um norrænt verkefni um
umhverfismennt 1994-1996. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið og
Kennaraháskólinn.
The Scottish Government. (2010, júlí). Learning for Change: Scotland's Action Plan for
the Second Half of the UN Decade of Education for Sustainable Development.
Sótt 5. desember 2012 af
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/05/20152453/5
Umhverfisráðuneytið. (2002). Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi
- Stefnumörkun til 2010. Sótt 5. desember 2012 af
http://www.umhverfisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/249
Umhverfisráðuneytið. (2009). Velferð til framtíðar: Megináherslur 2010–2013, Drög
til kynningar á VI. Umhverfisþingi 9.–10. október 2009. Sótt 6. desember 2012
af
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferdtilframtidar20102013drog.pdf
Umhverfisráðuneytið. (2010). Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku
samfélagi. Áherslur 2010-2013. Sótt 28. desember 2012 af
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferd-til-framtidar2010-2013.pdf
UNESCO. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development:
Our Common Future. Sótt 5. desember 2012 af http://www.undocuments.net/ocf-02.htm#I
UNESCO. (1995). Learning: the treasure within: Report to UNESCO of the International
Commission on Education for the Twenty-First Century. Sótt 2. janúar 2013 af
http://www.unesco.org/delors/delors_e.pdf
UNESCO. (2007). The UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD
2005-2014): The First two years. Sótt 5. desember 2012 af
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001540/154093e.pdf

bls. 36

United Nation. (2005, mars). Economic and Social Council: Unece strategy for
education for sustainable development. Sótt 6.janúar 2012 af
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.
ac.13.2005.3.rev.1.e.pdf

bls. 37

Fylgiskjöl
Heimilisfræðiverkefni 1

bls. 38

bls. 39

Heimilisfræðiverkefni 2

bls. 40

bls. 41

Heimilisfræðiverkefni 3

bls. 42

bls. 43

Heimilisfræðiverkefni 4

bls. 44

bls. 45

Heimilisfræðiverkefni 5

bls. 46

bls. 47

bls. 48

Náttúrufræðiverkefni 1

bls. 49

bls. 50

Náttúrufræðiverkefni 2

bls. 51

bls. 52

Náttúrufræðiverkefni 3

bls. 53

bls. 54

Náttúrufræðiverkefni 4

bls. 55

bls. 56

Náttúrufræðiverkefni 5

bls. 57

bls. 58

