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Útdráttur  

Ritgerðin er lokaverkefni til B.Ed. prófs í Kennarafræðum við Háskólann á 
Akureyri. Eitt af stærstu vandamálunum sem blasa við heimsbyggðinni nú á 
dögum eru afleiðingar þess að mannfólkið hefur gengið um of á auðlindir 
Jarðar til að mæta eigin þörfum og neysluvenjum.  
Markmiðið með ritgerðinni er tvíþætt; annars vegar er ljósi varpað á 
hugmyndir hugtakanna sjálfbær þróun og sjálfbærni jafnt á heimsvísu sem á 
Íslandi og hins vegar á birtingarmynd téðra hugmynda í skólastarfi, þar sem 
menntun er talin mikilvægur þáttur í útbreiðslu hugmyndanna.  
Í því samhengi er áhersla lögð á grunnskóla. Litið er meðal annars til 
aðalnámskrár grunnskóla, laga um grunnskóla, Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna, Menningarstofnunar sameinuðu þjóðanna og rýnt í gögn frá 
Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Gefin er mynd af stefnu íslenskra 
yfirvalda í málefnum er varða sjálfbæra þróun þar sem tæpt er á því hvað 
gera þarf í Íslensku samfélagi til að vinna eftir hugmyndum sjálfbærrar 
þróunar í átt að sjálfbærni. Einnig er í ritgerðinni tekið dæmi um 
sjálfbærniverkefni sem unnið er að á Íslandi og ferli þess rakið.  
Hugtakið sjálfbær þróun hefur verið að ryðja sér til rúms um allan heim á 
undanförnum áratugum og er upphaf þess rakið auk þess að kynntir eru 
sögulegir áfangar í þeim efnum á íslenskri og erlendri grundu. Kynnt eru 
helstu verkefni og stofnanir á alþjóðavísu þar sem unnið er eftir hugmyndum 
sjálfbærrar þróunar. Frá árinu 2011 hefur sjálfbærni verið einn af sex 
grunnþáttum skólastarfsins í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Greint er frá 
markmiðum með sjálfbærni að leiðarljósi og hvernig vinna á með hugmyndir 
því tengdum í skólastarfi. Ljóst er að kennarar þurfa að þekkja inntak 
hugtaksins til að geta fléttað það inn í skólastarf og geti miðlað þeim 
hugmyndum til nemenda sinna ef vel á að vera. Vonast er til að kynning sem 
gerð er hér á hugmyndum hugtaksins sjálfbær þróun almennt og tengingu 
þess við skólastarf verði til þess að dýpka skilning skólafólks á viðfangsefninu.  
 
 

Abstract 

This thesis is a final thesis towards B.Ed. diploma at the Faculty of teacher 
education in the University of Akureyri. Destruction of Earths natural 
resources is one of the most threatening issues in the world today as a result 
of human activities and behaviour often just to fulfill percieved lifestyles and 
needs.  
The main focus is on two subjects; Giving a broad, international definition of 
the terms sustainable development and sustainability and on the other hand 
demonstrate how these terms appear in the school system based on the fact 
that education is thougt to be an important factor in spreading these ideas. 
Special attention is drawn to elementary school and high school on this 
matter. To shed a light on the current policies, attention is given to the Public 
school agenda, UNESCO definitions, school law, United nations children 
rights and appropriate information in parlamentary documents from the 
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Ministry for the environment and natural resources is scrutinized. The 
Icelandic government has put together a roadmap wich underlines the policy 
on the issues of sustainable development for years to come. Also, an example 
is given of how the ideas of sustainable development are used in the Icelandic 
society, in other institutions than schools. 
Over the past decades, ideas of sustainable development have come to 
attention to the world. The origins of these ideas are revealed as are the most 
notable historical events on the subject, both in Iceland and internationally. In 
the year 2011 sustainability became one of six main features of the school 
agenda in different stages of the educational system in Iceland; The pre-
school stage, primary school, elemantary school and high-school stage. Goals 
regarding the ideas of sustainable development in schools are introduced and 
directions for teatchers on how to use these ideas in action are introduced. 
It is important for teachers to know the ideas of sustainable development in 
order to be able to mediate these ideas properly to their students.  
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1 Inngangur 

Hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun eru að ryðja sér til rúms í íslensku 

skólakerfi, íslensku samfélagi og um heim allan. Sjálfbær þróun er sú breyting 

sem samfélag eða minni einingar ganga í gegnum í átt að sjálfbærni.  

Sjálfbærni vísar til ákveðins jafnvægisástands þar sem samfélög eru farin að 

vinna eftir lögmálum sjálfbærrar þróunar. Óhóflegur ágangur mannfólksins á 

auðlindir Jarðar er orðinn að einu af stærstu vandamálunum sem blasa við 

heimsbyggðinni á okkar dögum. Með þessum ágangi er mannfólkið að mæta 

eigin neysluvenjum og þörfum, á kostnað lífríkisins og náttúrunnar. 

 Kveikjan að viðfangsefni ritgerðarinnar er að ég sótti námskeiðið 

Umhverfismennt og sjálfbær þróun (USÞ0156) við Háskóla Akureyrar vorönn 

2013. Fann ég fyrir því að hugtakið sjálfbær þróun væri hugtak sem skólafólk 

þarf að þekkja því nauðsynlegt er fyrir velferð mannkyns, framtíð Jarðar og 

lífríkja hennar í heild að hugað sé að málefnum á þeim sviðum.  

Í ritgerðinni er leitast við að varpa ljósi á tvennt.  

• Annars vegar eru hugmyndum hugtakanna sjálfbær þróun og 

sjálfbærni jafnt á Ísland sem og á heimsvísu gerð skil.  

• Hins vegar er rakið hvernig flétta á hugmyndir sjálfbærrar þróunar inn í 

skólastarf þar sem menntun er talin mikill áhrifavaldur á útbreiðslu 

þessara hugmynda. 

Til þess að fá sem gleggsta mynd af stöðu mála í sjálfbærri þróun í dag, 

almennt og í skólastarfi, er í ritgerðinni rýnt í aðalnámskrá grunnskóla, lög um 

grunnskóla, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, gögn frá Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytinu, gögn frá Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna 

og fleira í þeim dúr. Kennarar og aðrir þeir sem starfa á vettvangi menntunar 

þurfa að þekkja hugtakið og gildi sjálfbærni fyrir skólastarf. Einnig er brýnt að 

þeir aðilar hafi á valdi sínu aðferðir og leiðir sem hægt er að nýta við nám og 

kennslu. 

Annar kaflinn er kynning á sjálfbærri þróun sem byggist upp á þremur 

stoðum; félagsleg velferð og jöfnuður, vernd umhverfisins og efnahagsþróun 

en þessum stoðum verða gerð skil í verkefninu. 



 3 

Greint er frá verkefnum sem stofnanir og fyrirtæki vinna að í anda sjálfbærrar 

þróunar og þar má nefna verkefnin áratugur menntunar til sjálfbærrar þróunar, 

Grænn apríl, Grænfáninn og sjálfbærniverkefnið á Austurlandi.  

Í kafla þrjú er er greint frá inntaki hugmynda um sjálfbærni, sem er einn 

af sex grunnþáttum skólastarfsins samkvæmt aðalnámskrá grunn-, leik- og 

framhaldsskóla landsins. Helstu áfangar eru kynntir frá því að hugtakið 

sjálfbær þróun var aðeins vangaveltur á milli manna í það að vera einn af sex 

grunnþáttum skólastarfsins á þremur skólastigum. Kynnt er til sögunnar dæmi 

um námsefni sem hentar fyrir alla aldurshópa þar sem tekið er á málefnum 

tengdum hugmyndum sjálfbærrar þróunar. 

Í fjórða kafla er tæpt á því hvað menntun til sjálfbærrar þróunar felur í 

sér og hvernig hún birtist í skólastarfi. Komið er þar inn á það að mikilvægi 

þess að börn og unglingar skilji hvaða afleiðingar gjörðir þeirra hafa á Jörðina 

og að hver og einn getur haft áhrif, þeim er kennt að hugsa í lausnum. 

Nemendum þarf að gefa heildarsýn, ekki er nóg að kenna þeim eingöngu að 

flokka sorp og spara orku.  

Tæpt er á því að umhverfismennt hefur aukist jafnt og þétt að umfangi, frá 

því að vera menntun tengd umhverfis- og náttúruvernd yfir í að innihalda þætti 

tengda samfélagi og efnahag þar sem áherslur eru tengdar stoðum 

sjálfbærrar þróunar. 

Ákveðin vitundarvakning hefur orðið á því hvernig við mannfólkið förum 

með náttúruna því hún er samofin öllu okkar lífi og heilbrigt ástand hennar er 

forsenda þess að líf geti þrifist á Jörðinni. Það virðist því vera brýnt að vekja 

kynslóðir nútíðar til umhugsunar um þetta málefni og nauðsynlegt að auka 

fræðslu um áherslur sjálfbærrar þróunar, komandi kynslóðum til framdráttar. 

Þessar áherslur eru eitt af svörunum við einu af stóru málunum sem við 

mannfólkið stöndum frammi fyrir í dag en það er óhóflegur ágangur 

mannfólksins á auðlindir náttúrunnar á síðustu áratugum.  
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2 Sjálfbær þróun 

Indíánahöfðingi nokkur að nafni Chief Seattle hafði á orði að Jörðin væri ekki 

arfur til okkar frá foreldrum okkar, við hefðum hana í láni frá börnunum okkar 

(Sigríður Jóna Bjarnadóttir, e.d.).  

Náttúran er manninum nauðsynleg en svo er ekki öfugt farið. Það sem 

náttúran hefur að bjóða okkur mannfólkinu til að við lifum af er í takmörkuðu 

upplagi og væri hægt að hugsa sér auðlindir náttúrunnar sem inneign í banka 

og mannfólkið er þá reikningseigandinn. Ef við göngum um of á þessa inneign 

og tökum út af henni án þess að leggja inn í staðinn, þá má gera ráð fyrir því 

að hún hverfi einn daginn. Við getum hugsað okkur að nú sé búið að taka of 

mikið út af reikningnum og nú þurfi að fara að leggja inn á reikninginn til að 

viðhalda nauðsynlegu jafnvægi á milli inneignar og úttektar í svokölluðum 

banka náttúrunnar.   

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að algengasta skilgreiningin á 

hugtakinu sjálfbær þróun (e. sustainable development) hafi verið sú að 

afkomendur okkar mannfólksins erfi umhverfið í álíka ástandi og því sem það 

var var í þegar við erfðum það á sínum tíma (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17).  

  Hugtakið sjálfbær þróun vísar til skrefanna sem þarft er að stíga til að 

viðhalda sjálfbæru ástandi á Jörðinni og að hún geti áfram gefið af sér til íbúa 

sinna um ókomna framtíð. Sjálfbær þróun er leið sem mannfólkið getur valið 

að fara ef vilji er fyrir að stuðla að því að Jörðin verði staður sem við getum átt 

framtíð á, við höfum nú þegar orðið vör við afleiðingar þess að hugsa ekki um 

hag Jarðarinnar og liggur það í augum uppi að það mun ekki virka til lengri 

tíma. Með því að hugsa um hag Jarðarinnar erum við að hugsa um hag allra 

sem á henni búa. En þá þurfum við líka að vita hvaða leiðir er best að fara. 

Hugtakið sjálfbær þróun telst til umbótahugmynda sem eru til þess fallnar að 

taka á vandanum.  

 Í íslenskri orðabók skilgreinist sjálfbær þróun sem ,,auðlindanýting sem 

fullnægir samtímaþörfum án þess að ganga á möguleika komandi kynslóða til 

að nýta auðlindirnar” (Íslensk orðabók, 2002, bls. 1289).  

Til eru nokkur hugtök sem eru oft á tíðum nefnd í sambandi við hugtakið 

sjálfbæra þróun svo sem Sjálfbær nýting auðlindar, takmörkuð auðlind, 
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endurnýjanleg auðlind, afturkræf- og óafturkræf framkvæmd. Sjálfbær nýting 

auðlindar felur í sér nýtingu auðlindar á þann veg að gildi hennar rýrni ekki. Til 

auðlinda má telja allt frá fiskistofnum til fagurs útsýnis en þetta útsýni getur 

verið lítill lækur sem rennur niður hlíð fjalls sem margar kynslóðir í röð geta 

notið og eru þannig að nýta sér lækinn sem auðlind á sjálfbæran hátt. Dæmi 

um takmarkaða auðlind er sandhóll sem tekið er af til vegagerðar. Þá er búið 

að eyða fegurð hans og er það óafturkræft, komandi kynslóðir fá þá ekki notið 

hólsins lengur í upphaflegri mynd. Notkun á þessum takmörkuðu auðlindum 

jarðar er enn mikil, til marks um það má nefna kol og olíu, sem ekki eru til í 

óendanlegu magni, einn daginn gætu þau verið uppurin ef gengið er látlaust á 

þær. Endurnýjanlegar auðlindir, sem hægt er að nota án þess að gildi þeirra 

rýrni, er einnig að finna á Jörðinni og þar má nefna lífríkið. Hægt er að veiða 

fiskinn í sjónum svo lengi sem þess sé gætt að ganga ekki á stofninn. Ef 

gengið verður á stofninn og næsta kynslóð tekur við stofninum þannig að 

ofveiði hafi átt sér stað, þyrfi að hætta veiðum um stund og leyfa stofninum að 

ná sér aftur áður en veiðar gætu hafist aftur. Það telst til afturkræfrar 

framkvæmdar (Sigrún Helgadóttir, 2003). 

Ósjálfbær nýting lifandi auðlinda skilgreinist sem rányrkja og hafa ýmsir 

stofnar dýra ekki farið varhluta af rányrkju og þar má nefna geirfuglinn, sem 

útrýmt var við Íslandsstrendur um miðja 17. öld. Fjöldinn allur af 

dýrategundum eru í útrýmingarhættu nú á dögum vegna rányrkju 

mannfólksins (Snorri Baldursson, 2002, bls. 46). Í hugmyndum um sjálfbæra 

þróun má meðal annars finna leiðbeiningar um það hvernig rétt skuli staðið að 

umgengni við auðlindar Jarðar. En hverjar eru stoðir sjálfbærrar þróunar? 

2.1 Stoðir sjálfbærrar þróunar 
Sjálfbær þróun byggist upp á þremur stoðum, stoðunum verndun 

umhverfisins, efnahagsþróun og þriðja stoðin er félagsleg velferð og jöfnuður. 

Stoðirnarnar þrjár tengjast umhverfi, samfélagi og efnahag; Sjálfbær þróun á 

sér allskyns birtingarmyndir er varða samfléttun stoðanna þriggja […] (GETA, 

2008, bls. 3). Stoðirnar eru því einskonar merki um jafnvægisástand og ef 

hriktir í einni stoðinni hefur það áhrif á heildina. 
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2.1.1 Verndun umhverfisins 
Stoðin verndun umhverfisins hefur gjarnan verið sú stoð sem fólk tengir við 

hugtakið sjálfbæra þróun, en stoðirnar þrjár eiga að mynda órjúfanlega heild 

(Auður Pálsdóttir o.fl., 2008, bls. 16). Það er ljóst að ef við mannfólkið göngum 

ekki vel um umhverfi okkar, erum við að rýra lífsgæði okkar í leiðinni, því 

verðum við að leita leiða til að gæta að umhverfinu og náttúrunni til að 

lífsgæði okkar rýrni ekki og auðlindir jarðar verði ekki fyrir varanlegum skaða 

af mannanna völdum. 

Í skýrslunni Skólar á grænni grein, sem gefin var út í framhaldi af 

Umhverfisþingi 2005 segir Sigrún Helgadóttir, kennari og náttúrufræðingur, að 

náttúruvernd feli í sér ,,að nýta skuli auðlindir jarðar þannig að þær fullnægi til 

frambúðar frumþörfum fólks” (Sigrún Helgadóttir, 2005). Menntun til 

sjálfbærrar þróunar byggir að miklu leyti á þeirri reynslu og þekkingu sem 

sprottið hefur útfrá umhverfismennt en engu að síður koma þar saman fleiri 

þættir sem tengjast uppeldishugmyndum og skólastarfi nútímans (Auður 

Pálsdóttir o.fl., 2008, bls.7).  

Nútíma umhverfismennt kom fyrst inn í aðalnámskrá grunnskóla árið 

1989 […] (Auður Pálsdóttir ofl. 2008, bls. 12). Það var því ekki fyrr en í 

kringum árið 1990 sem farið var að huga að umhverfisvernd svo um nemur og 

hefur margt gerst í þeim efnum síðan, en það verður rakið aftar í þessum 

kafla.  

Árið 2009 gaf Umhverfis- og auðlindráðuneytið (áðurnefnt 

Umhverfisráðuneyti) út skýrslu þar sem gerð var grein fyrir ástandi og þróun 

umhverfismála á Íslandi en þar var þeim upplýsingum miðlað með skýrum 

hætti til almennings sem og stjórnvalda (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2009). Í skýrslunni kom meðal annars fram að vaxandi skilningur væri á því að 

vernda náttúru Íslands og á því að nýta auðlindir sjávar sem og lands með 

sjálfbærum hætti og að auknar kröfur verði gerðar til Íslands um þáttöku í 

átaki á alþjóðavísu til að draga úr loftslagsbreytingum og öðrum neikvæðum 

áhrifum á vistkerfi jarðar (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2009). 

Velferð til framtíðar heitir skýrsla sem er stefnumörkun Íslenskra 

stjórnvalda um sjálfbæra þróun en skýrslan nær til tímabilsins 2010–2013. 

Fyrst var slík stefnumörkun gefin út árið 2002 en hún er endurskoðuð á 
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fjögurra ára fresti og nú síðast á Umhverfisþingi haustið 2009. Með þessari 

stefnumörkun er ætlunin að leggja áherslu á 17 markmið um umhverfisvernd 

og auðlindanýtingu á alþjóðavísu en aðaláherslan verður á tvo þætti þar sem 

einn þátturinn snýr að sjálfbærri framleiðslu og neyslu en hinn að menntun til 

sjálfbærrar þróunar. Þessir tveir þættir hafa smá saman verið að þróast í þá 

átt að vera þeir umfangsmestu  (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2009, bls. 

9).  

 

2.1.2 Efnahagsþróun 
Stoðin efnahagsþróun lýtur að efnahag og þróun hans, en sú þróun þarf að 

vera í átt að sjálfbærri þróun. Orðið vöxtur getur fallið að þeim hugmyndum að 

þjóðir njóti ekki hagvaxtar nema vöxtur í átt að þenslu eigi sér stað og af því 

hljótist fjárhagslegur ávinningur, en slíkar áherslur geta verið á skjön við 

hugmyndir sjálfbærrar þróunar (GETA, 2008). Í aðalnámskrá grunnskóla, 

almennum hluta, er ritað að ,,efnahagslegur þáttur sjálfbærrar þróunar er 

nátengdur bæði umhverfis- og samfélagsþættinum […]. Framleiðsla og neysla 

eru órjúfanlegir þættir samfélags og um leið efnahags hvers einstaklings. 

Skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga og þjóða stuðlar að sjálfbærri 

þróun og hófsemi. Neytendafræðsla og fjármálalæsi eru því mikilvæg 

forsenda þess að geta metið þarfir okkar í nútíð og framtíð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 20).  

Fólk hefur skipst í tvo hópa eftir skoðunum sínum þar sem einn 

hópurinn hefur litið á efnahagsþróun og umhverfisvernd sem andstæður. Þeir 

sem aðhyllast hugmyndir um efnahagsþróun sem andstæðu umhverfisverndar 

telja að hagvöxtur sé mikilvægur þáttur í því að hjól hagkerfisins haldi áfram 

að snúast, mannfólkinu í hag. Hinsvegar telja þeir sem tilheyra síðarnefnda 

hópnum að of mikil áhersla á hagvöxt hafi orðið til þess að of hratt hafi verið 

gengið á auðlindir jarðar, sem að lokum leiði til mengunar vistkerfa og 

auðlindaskorts og sú niðurstaða hafi neikvæð áhrif á lífsafkomu okkar 

mannfólksins (Snorri Baldursson, 2002, bls. 26). 

Sem dæmi um þetta ber að nefna að í Ástralíu hefur hugtakinu sjálfbær 

þróun verið alveg skipt út fyrir hugtakið sjálfbærni (e. sustainability) eða 

sjálfbærir lifnaðarhættir (e. sustainable living). Það var gert vegna þess að þar 
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í landi finnst mönnum að þróun vísi til efnahagsvaxtar og að aðeins sé hægt 

að takast á við vandamál tengd umhverfinu eftir að efnahagsvöxtur eigi sér 

stað. Fjölmargir sem hafa áhuga á umhverfismálum hafa þann skilning á 

hlutunum að það að styðja við efnhagasvöxt og þróun hagkerfa, sérstaklega 

með því að auka umfang neyslunnar í heimi sem hefur takmarkaðar auðlindir 

og vaxandi íbúafjölda er ekki talið vera í þágu hugmynda um sjálfbæra þróun 

(Davis, 2010, bls. 2). 

Tengsl hagvaxtar og framboðs náttúruaðlinda eru ófrávíkjanleg því það 

eru náttúruauðlindirnar sem hagkerfi mannanna byggjast á (Auður H. 

Ingólfsdóttir, 2002, bls. 28). Fullkomið jafnvægi hlýtur að lúta að því að 

hagvöxtur haldi áfram án þess þó að það komi niður á tækifærum komandi 

kynslóða til að nýta og njóta náttúrunnar, samanber sjálfbæra nýtingu 

fiskistofna og notkun endurnýjanlegra orkugjafa hér á landi.  

 

2.1.3 Félagsleg velferð og jöfnuður 
Stoðin félagsleg velferð og jöfnuður er stoð er varðar samfélagið. Það er 

margt í samfélögum manna sem hefur áhrif á heilsu og líðan fólks. Lýðheilsa 

er skilgreind sem góð heilsa íbúa ásamt heilsusamlegu og öruggu umhverfi 

fyrir íbúana, samkvæmt áherslum áratugar menntunar til sjálfbærrar þróunar 

(Kristín Nordahl, 2009). 

Hugtakið velferð hefur af mörgum verið skilgreint sem staða einstaklinga og 

hópa sem er hagsæl eða æskileg með tilliti til andlegra, félagslegra og 

efnislegra þátta. Ekki hafa samfélög manna eins menningu og ræðst því 

skilningur á velferð hvers samfélags að því hvaða gildi eru ríkjandi þar í tíma 

og rúmi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013a, bls. 11). 

Sem dæmi um verkefni sem unnið er að í Íslensku samfélagi má nefna 

verkefni sem nefnist Grænn apríl sem var hrint í framkvæmd í fyrsta skipti árið 

2011. Að verkefninu stendur hópur áhugafólks um umhverfismál en tilgangur 

verkefnisins er að fá ýmsar stofnanir og fyrirtæki, svosem sveitarfélög, 

ríkisstjórn, félagasamtök og einstaklinga, til að kynna vöru, þjónustu og 

þekkingu sem er umhverfisvæn og græn sem einnig styður við sjálfbæra 

framtíð á Íslandi. Stefnt er að því með þessu verkefni að umræða um 

umhverfismál verði lífleg, skemmtileg og vinsæl meðal Íslendinga almennt. 



 9 

Fólk er hvatt til að skrá sig og vera með í að kynna sig eða sitt fyrirtæki. 

Tilgangur verkefnisins er að stefna í þá átt að aprílmánuður verði grænn 

mánuður á Íslandi þar sem áhersla er á að kynna og bjóða upp á upplýsingar 

um þekkingu, þjónustu og vöru sem telst vera umhverfisvæn og græn.  

Verkefninu er einnig ætlað að ná fram vitundarvakningu meðal 

landsmanna um að við þurfum að gæta að náttúrunni. Auk þess er 

tilgangurinn að hvetja til umræðu um nauðsynlegar aðgerðir til verndar náttúru 

landsins til að komandi kynslóðir fái notið hennar á sama hátt og við. 

Aprílmánuður var sérstaklega valinn í þessu sambandi vega þess að Dagur 

Jarðar er haldinn hátíðlegur víða um heim þann 22. apríl auk þess að haldið 

er upp á dag umhverfisins á Íslandi þann 25. apríl ár hvert (Grænn apríl, e.d.). 

Í fjölbreyttum verkefnum og samtökum er starfað í anda sjálfbærrar þróunar á 

Íslandi og eru þau sem eru talin upp hér að ofan flest tengd flest skólastarfi á 

einn eða annan hátt. En hvað er menntun til sjálfbærrar þróunar? 

 

2.1.4 Áratugur menntunar til sjálfbærrar þróunar 
Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) hafa tilnefnt áratuginn 2005 – 2014 áratug 

menntunar til sjálfbærrar þar sem stefnan er sett á að beita menntun sem 

þætti í mótun sjálfbærrar framtíðar, bæta gæði menntunar og ná að uppfylla 

þúsaldarmarkmið SÞ. Til að ná þessum markmiðum er áhersla lögð á aukin 

gæði menntunar þar sem nám er miðað við þekkingu, getu og gildi sem eru 

mikilvægir þættir í að bæta lífsgæði fólks (Auður Pálsdóttir ofl., 2008, bls. 12). 

Í opnunarræðu á sjöunda þingi alþjóða umhverfismenntar sem haldið var í 

Marrakesh í Marokkó sagði Irina Bokova forstjóri Menningarmálastofnunar 

sameinuðu þjóðanna (e. the united nation educational, scientific and cultural 

organization UNESCO), meðal annars að menntun væri árangursríkasta leiðin 

til að knýja fram breytingar í átt til sjálfbærni á hnetti sem er undir þrýstingi. 

Með menntun væri hægt að byggja upp græn samfélög á sterkum grunni. 

Irina segir einnig að á þessari hugmynd sé áratugur Sameinuðu þjóðanna til 

sjálfbærrar þróunar byggður á sem og öll vinna UNESCO er varðar sjálfbærni 

(UNESCO, 2013). Ávinningur þess að mannkynið í heild tileinki sér hugmyndir 

sjálfbærrar þróunar er mikill og í þeirri hugmyndavinnu þarf að horfa til 

menntunar. Með menntun er hægt að ná fram markmiðum sem tilheyra 
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hugmyndinni um sjálfbæra þróun. Það gerir fólki kleift að þróa áfram 

þekkingu, gildi og hæfni til að taka þátt í ákvarðanatöku er varðar það hvernig 

við gerum hluti jafnt einstaklingslega sem sameiginlega, staðbundið eða á 

heimsvísu og eru það hlutir sem munu bæta lífsgæði okkar í samtímanum án 

þess að það knýja fram skemmdir á Jörðinni okkar sem hafa áhrif á 

framtíðina. Menntun til sjálfbærrar þróunar er ekki aðskilið hugtak heldur er 

það heildræn nálgun þegar kemur að menntun (UNESCO, e.d.).  

2.2 Sjálfbær þróun í sögulegu samhengi 
Frá því hugmyndir um sjálfbæra þróun fóru að myndast í kringum árið 1980 

hefur áhugi og vitund fólks á málefninu farið vaxandi. Haldnar hafa verið 

margar ráðstefnur, settar á laggirnar alþjóðlegar nefndir til að vinna að 

sjálfbærri þróun og gefnar út fjölmargar skýrslur varðandi málefnið. Til að 

skilja inntakið í þeirri þróun sem átt hefur sér stað í hugmyndum sjálfbærrar 

þróunar er nauðsynlegt að mannfólkið viti hvernig sú þróun byrjaði og tók 

stakkaskiptum eftir því sem á leið. Ástand Jarðar er málefni sem varðar alla 

Jarðarbúa og er því augljóst að samvinna þjóða þarf að vera góð og að allir 

leggi sitt af mörkum þegar kemur að því að leggja þessu málefni lið. 

 

2.2.1 Hugmyndir viðraðar opinberlega 
Í kringum árið 1970 var fólk víða um heim farið að viðra hugmyndir um 

verndun umhverfisins og loks árið 1972 boðuðu Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) til 

Stokkhólmsráðstefnunnar, sem er fyrsta alheimsráðstefnan í sögunni um 

umhverfismál og var hún haldin í Stokkhólmi. Með þessari ráðstefnu urðu 

þáttaskil í umhverfismálum á alþjóðlegum vettvangi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013b, bls. 7). Eftir þessa ráðstefnu komu fleiri í 

kjölfarið og var þetta aðeins byrjunin að því sem koma skyldi. 

 Á ráðstefnu í Tsibili í Georgíu árið 1977 var hugmyndin 

um nútíma umhverfismennt sem náms- og kennslusvið var staðfest á 

formlegan hátt. Þar var áhersla á mannfólkið í umgengni sinni við auðlindir 

náttúrunnar og umhverfi sitt (Auður Pálsdóttir o.fl., 2008, bls. 10). Enn vantaði 

þó frekari skilgreiningu á því sem sneri að umhverfismennt og hugmyndum 

henni tengdum því umfangið var meira, ekki var aðeins um að ræða 
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vangaveltur um umhverfismennt heldur fléttuðust fleiri þættir þar inn sem 

vörðuðu samfélag og efnahag.  

 

2.2.2 Hugtakið tekur á sig mynd 
Á níunda áratug síðustu aldar var sjálfbær þróun farin að vera áberandi í 

umræðunni. Á Stokkhólmsráðstefnunni 1972 skipuðu Sameinuðu þjóðirnar, 

alþjóðlega nefnd sem ber enska heitið World Commission of Environment and 

Development (WCED) en hún þýðist á íslensku sem Alþjóðanefnd um 

umhverfi og þróun og í forystu nefndarinnar var þáverandi forsætisráðherra 

Noregs, Gro Harlem Brundtland. Þessi nefnd, sem hefur verið kölluð 

Brundtland-nefndin, samþykkti ályktun sem tekur til leiða og stefnumörkunar 

varðandi umhverfismál og var gefin út skýrsla þess efnis sem nefnd er 

Brundtland-skýrslan um sjálfbæra þróun. Markmiðið með útgáfu skýrslunnar 

var að leiða í ljós hvernig lifnaðarhættir mannsins í nútímanum gætu skaðað 

umhverfið og þannig haft áhrif á komandi kynslóðir. Skýrslan var gefin út árið 

1987 undir nafninu Sameiginleg framtíð okkar (e. Our Common Future) og var 

þetta í fyrsta skipti sem hugtakið sjálfbær þróun kom fram á sjónarsviðið 

(Þingskjal 434–381, 2002–2003). 

Í skýrslunni var hugtakið skilgreint þannig að þörfum nútímans verði mætt án 

þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum 

(Davis, 2010, bls. 2). Eftir að Brundtland-skýrslan kom út fór fram mikil 

umræða bæði innan og utan stofnana Sameinuðu þjóðanna um umhverfis- og 

þróunarmál. Innihald skýrslunnar opnaði augu manna fyrir vandanum sem 

blasti við varðandi umhverfismál og þar með kviknaði umræða um nauðsyn 

þess að hrinda í framkvæmd aðgerðaráætlun þar sem tekið er mið af 

hugmyndum sjálfbærrar þróunar.  

 

2.2.3 Alþjóðlegar áherslur 
Alþjóðleg ráðstefna um umhverfi og þróun var haldin í Ríó de Janeiro í júní 

árið 1992, tveimur áratugum eftir Stokkhólmsráðstefnuna. Ráðstefnuna sóttu 

sendinefndir frá 178 þjóðum ásamt 116 þjóðhöfðingjum, þar á meðal Vigdís 

Finnbogadóttir, þáverandi forseti Íslands. Á ráðstefnunni undirrituðu þjóðirnar 

tvo samninga sem sneru að loftslagsbreytingum og fjölbreytileika lífs. Eiður 
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Guðnason, þáverandi umhverfisráðherra, undirritaði báða samningana fyrir 

Íslands hönd og var Ísland með fyrstu ríkjum til að skrifa undir samninginn um 

loftslagsbreytingar (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2006a). Þessi 

ráðstefna markaði tímamót í hvað varðar alþjóðlega samvinnu um umhverfis 

og þróunarmál þar sem Ríóyfirlýsingin var samþykkt. Með Ríóyfirlýsingunni 

samþykktu 181 ríki 27 meginreglur til að fylgja varðandi umbætur í umhverfis- 

og þróunarmálum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2006b). Þegar hér er 

komið við sögu var farið að vinna úr hugmyndum sjálfbærrar þróunar og 

hugtakið þar með að vaxa að umfangi, það er að verða meira og stærra en 

vangaveltur á milli manna. 

Árið 1997 héldu Sameinuðu þjóðirnar ráðstefnu á Grikklandi um 

menntun til sjálfbærrar þróunar. Á ráðstefnunni var samþykkt að náms- og 

kennslusviðið umhverfismennt yrði víðfeðmara og fór frá því að vera einungis 

skilgreint sem menntun um umhverfi yfir í að vera framvegis skilgreint sem 

Menntun um umhverfi og sjálfbæra þróun. Eftir þessa ráðstefnu fékk 

hugmyndin um menntun til sjálfbærrar þróunar mikla útbreiðslu í heiminum því 

þarna var komin önnur sýn á umhverfismenntina. (Auður Pálsdóttir ofl., 2008, 

bls. 10). Umhverfismenntin var því búin að þróast úr því að vera einungis með 

áherslur tengdar vistfræði og umhverfismálum yfir í að vera mun víðfeðmari 

og taka á fleiri þáttum. Þar ber að nefna umhverfissiðfræði með sýn á þarfir 

komandi kynslóða, áherslu á færni og getu einstaklingsins til að aðhafast í 

málum tengdum þessum þáttum og aukin áhersla á borgaravitund í skólastarfi 

og þátttöku í samfélaginu (Auður Pálsdóttir ofl., 2008, bls. 11). 

Norðurlöndin og Eystrasalt gáfu á þúsaldarárinu út samstarfsyfirlýsingu 

sem nefnist Haga yfirlýsingin. Þar mörkuðu ríkin sameiginlega stefnu um 

sjálfbæra þróun og menntun til sjálfbærrar þróunar.  

Í september sama ár voru þúsaldarviðmiðin samþykkt á leiðtogafundi 

Sameinuðu þjóðanna þar sem 146 þjóðarleiðtogar sóttu fundinn, þar á meðal 

Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra Íslands. Þúsaldarviðmiðin ná til 

margar sviða og þar ber að nefna það að draga skuli úr hungri og fátækt, 

draga skuli úr barnadauða, bæta heilsufar auka menntun (Auður Pálsdóttir, 

2008, bls. 10; Utanríkisráðuneytið, 2002). Íslendingar tóku þátt í alþjóðlegum 

ráðstefnum og árið 2002 á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 

þróun í Afríku voru fjölmargir eða yfir 20.000 fulltrúar þjóða ásamt öðrum 
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gestum, þar á meðal þáverandi umhverfismálaráðherra, Siv Friðleifsdóttir. Á 

þessari ráðstefnu var markmiðið að marka áherslur í umhverfis- og 

þróunarmálum fyrir áratuginn sem framundan var. Tekin var sú ákvörðun að 

tilnefna áratuginn 2005–2014 sem áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar. 

Framkvæmdaáætlun var einnig samþykkt þar sem mikið var lagt upp úr 

tengslum menntunar til sjálfbærrar þróunar en einnig var gefinn tími á 

markmið varðandi efnahags- félags- og umhverfismál (Auður Pálsdóttir ofl., 

2008, bls. 10; Þingskjal 434–381, 2002–2003). 

Ákvörðunin um að tileinka áratuginn 2005–2014 áratug menntunar til 

sjálfbærrar þróunar var tekin af Sameinuðu þjóðunum og nánar verður greint 

frá áratugnum í kafla fjögur. Glöggt má sjá að ekki eru margir áratugir síðan 

umræðan um sjálfbæra þróun fór að taka á sig alþjóðlega mynd og fólk farið 

að átta sig á sameiginlegum hagsmunum af því að jörðin haldist lífvænleg á 

sama tíma og hagkerfin fái að vaxa og dafna. Ljóst er að þjóðir heims þurfa að 

vinna saman að því að marka sér stefnu í málefnum er varða verndun 

auðlinda og umgengni á Jörðinni. Augu mannkyns þarf að opna fyrir þeim 

möguleika að hægt verður að lifa á Jörðinni um ókomna framtíð ef kappkostað 

er að halda hugmyndum sjálfbærrar þróunar á lofti og vinna að því að 

framþróun eigi sér stað á þeim vettvangi í átt að sjálfbærni.  
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3 Sjálfbærni 

Öll höfum við heyrt talað um móður Jörð, þar sem Jörðin er sett í hlutverk 

móður sem fæðir og klæðir okkur sem á henni búum. Breskur vísindamaður 

að nafni James E. Lovelock setti meira að segja fram þá kenningu að líta 

skyldi á Jörðina í heild sinni sem lifandi heild eða einskonar risalífveru þar 

sem lífverurnar eru skilgreindar sem nokkurskonar frumur í líkama Jarðarinnar 

(Robert, 2006, bls. viii). Ef við tökum tillit til orða Lovelock og hugsum okkur 

Jörðina sem móður okkar, þá hljótum við að gera okkur grein fyrir því að við 

verðum að halda henni á lífi, koma fram við hana af virðingu og hlúa að henni 

til að hún geti veitt okkur það sem við þörfnumst.  

Segja má að lífverur jarðarinnar geti því kallast einskonar afkvæmi 

hennar og myndi þar með fjölskyldu. Þá verðum við mannfólkið að hætta að 

setja okkur á háan hest og fara að hverfa frá þeirri siðferðislegu 

sjálfdæmishyggju (Gunnar Harðarson, 2007, bls. 60) að til séu dýr eða lífverur 

hér á Jörðinni sem ekki eiga rétt á að lifa sitt æviskeið, eins og við ef til vill 

teljum að við sjálf höfum rétt á. Þessi siðferðislega sjálfdæmishyggja birtist 

meðal annars í því að mannfólkið herjar um of á búsvæði annarra lífvera og 

eignar sér búsvæðin, sem verða svo óábúanleg flestum lífverum sem þar 

bjuggu vegna umbreytinga og mengunar og þar með talið er mannfólkið sjálft.  

Tilvist þessarar fjölskyldu ætti að byggja á því að allir meðlimir hennar fái að 

njóta sín sem kostur er, viðhalda gagkvæmri virðingu og að allir meðlimir gefi 

hvor öðrum tækifæri til að vaxa og dafna. Hugmyndir um sjálfbærni eru í takt 

við þessar hugleiðingar og snúa meðal annars að því hvernig mannfólkið 

getur hagað lífi sínu í sem mestri sátt við umhverfið og aðrar lífverur til að geta 

lifað við vellíðan og öryggi á Jörðinni.  

 

3.1 Eitt af stóru málunum 
Umbóta er þörf því mannfólkið hagar sínu lífi ekki í samræmi við getu 

jarðarinnar til að útvega því frjósaman jarðveg, hreinar vatnsbirgðir, ferskt loft 

og allt það sem því er nauðsynlegt til að lifa af og það er eitt af stóru málunum 

sem við mannfólkið þurfum að horfast í augu við nú til dags. Ekki er hægt að 
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hunsa tengslin á milli vistkerfa heimsins og lýðheilsu, því þurfa að eiga sér 

stað grundvallarbreytingar á lifnaðarháttum okkar mannanna (Davis, 2002, 

bls. 1). Í þúsundir ára hafa samfélagsmiðaðir og staðbundnir búskaparhættir 

gengið vel hér á Jörðinni og mestur hluti mannkyns gat þá fætt sig og klætt í 

sátt við vistkerfið, sem reyndar á enn við í dag víða um heim, en betur má ef 

duga skal. Í nútímasamfélögum eru þessir gömlu búskaparhættir að víkja fyrir 

kerfum sem byggja á framleiðslu og útflutningi, en þau eru skaðleg 

vistkerfunum á margan hátt. Þróun sem raskar vistkerfum og veðurfari getur 

orðið illviðráðanleg og haft slæmar afleiðingar fyrir komandi kynslóðir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013b, bls. 12–13; Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2002, bls. 9). Afleiðingarnar eru meðal annars ósjálfbær 

landnotkun og er það vandamál því mannfólkið er upp til hópa ekki að nota 

auðlindir Jarðarinnar á sjálfbæran hátt. Sem dæmi um þetta má nefna að hér 

á Íslandi eru helstu auðlindirnar auðug fiskimið og góð beitilönd. Ef beitilöndin 

eru ofnýtt er hætta á því að þau leggist í auðn og ekki verði hægt að nýta þau 

til beitar á sama hátt (Stefanína Björnsdóttir, 1996, bls. 22). 

Til að vita hvernig við eigum að bregðast við þessum breytingum þarf 

að skoða ástæðurnar að baki þróuninni en þær eru í meginatriðum þrjár. Í 

fyrsta lagi er það ör fólksfjölgun á síðustu öldum, í öðru lagi hefur meðalneysla 

á hvern einstakling aukist og í þriðja lagi er það tæknin, sem gerir okkur kleift 

að nýta auðlindir í meiri mæli en áður og í mörgum tilvikum á ósjálfbæran hátt 

(Auður H. Ingólfsdóttir, 2002, bls. 14).  

Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir hugtakið sjálfbær ,,sá sem er 

sjálfum sér nægur og skaðar ekki aðra” (Íslensk orðabók, 2002, bls. 1289).  

Í skýrslu sem nefnist Brundtland- skýrslan er að finna fyrstu 

skilgreininguna á hugtökunum sjálfbær þróun og sjálfbærni. Samkvæmt 

skýrslunni sprettur hugtakið sjálfbærni frá hugtakinu sjálfbærri þróun og 

sjálfbærni er ákveðið jafnvægisástand en sjálfbær þróun er þá sú þróun eða 

ferli þegar þjóðfélögum og minni einingum er breytt og þau færð í átt til 

sjálfbærni (Davis, 2010, bls. 2). Nánar verður greint frá Brundtland- skýrslunni 

í kafla 3 í ritgerðinni. Inntak hugtaksins sjálfbærni er haft að leiðarljósi til að 

mynda þegar litið er á sjálfbærni sem lið í einstaka verkefnum eða ákveðnum 

atvinnugreinum þar sem fyrirtæki gera stefnumörkun um sjálfbærni 

(Sjálfbærniverkefni á Austurlandi, e.d).  
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Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla er gefin skilgreining á 

orðinu sjálfbærni. Þar segir að sjálfbærni taki á samspili nokkurra þátta en þeir 

þættir eru umhverfi, velferð, efnahagur og samfélag. Litið er til núverandi 

kynslóða en einnig komandi kynslóða þegar sjálfbærni er annars vegar og 

virðing fyrir umhverfinu, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti er það 

sem sjálfbærni felur í sér. Tveir grunnþættir menntunar skipa sinn sess í 

sjálfbærni því sjálfbærni er háð því að hugað sé að þessum þáttum og eru 

það eru þættirnir heilbrigði og velferð og lýðræði og mannréttindi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 15–16). Grunnþættirnir eru því háðir 

hvor öðrum og það þarf skólafólk að hafa í huga. Þegar unnið er með einn 

grunnþátt getur verið nauðsynlegt að huga að fleiri þáttum vegna 

nauðsynlegrar tengingar þeirra innbyrðis. Sem dæmi um þetta má nefna að ef 

nemendur vinna að verkefni tengdu grunnþættinum heilbrigði og velferð er 

nauðsynlegt að skoða atriði sem hafa áhrif á þann þátt, til dæmis hvers konar 

samfélag stuðlar að hámarks heilbrigði og velferð einstaklinga. Þá væri rétt að 

skoða áhrif grunnþáttanna jafnrétti og lýðræði og mannréttindi hvað varðar 

heilbrigði og velferð samfélagsþegna. Þegar kemur að birtingarmynd áherslna 

í skólastarfi varðandi grunnþáttinn sjálfbærni má sjá ítarlegri skilgreining hér 

fyrir neðan. 

3.2 Sjálfbærni í skólastarfi 
Áherslur varðandi sjálfbærni birtast í skólastarfi á þann hátt að virkja eigi 

ímyndina um það að gjörðir og athafnir þurfa ekki að vera stórar og miklar en 

þær safnast þegar saman koma og þeim ber að fagna á sama hátt og þær 

væru stórar breytingar. Nemendur þurfa að læra að virða, þekkja og skilja 

náttúruna því hún umlykur allt okkar samfélag. Vistkerfi jarðar setja okkur 

ákveðin takmörk og sjálfbær þróun fær ekki þrifist nema innan þeirra takmarka 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 17).  

Þegar börn eru frædd um hugmyndir sjálfbærrar þróunar þá gefst gott 

tækifæri til þess að skoða með þeim hverjar þarfir okkar í samfélaginu eru nú 

til dags og um leið meta hvernig þær geti tekið breytingum með tímanum. 

Þannig er verið að virkja börnin í að huga að framtíðinni og gera þau meðvituð 

um að það sem þau gera í nútímanum gagnvart náttúrunni hefur áhrif í 
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framtíðinni. Þannig móta börnin sér framtíðarsýn.  

Menntun til sjálfbærrar þróunar snýst ekki einungis um mál tengd umhverfinu 

því einnig er lögð mikil áhersla á samskipti milli manna. Þar að auki er lögð 

áhersla á að allir þurfi að vinna saman því að fólk hefur jafnan rétt til 

mannsæmandi lífs (Kristín Norðdahl, 2009). 

Þegar mennta á börn og ungmenni til sjálfbærni þá er markmiðið meðal 

annars það að þau skilji samfélagið og þróun þess í gegnum árin en menntun 

til sjálfbærni á að auki að stuðla að því að börn og ungmenni verði 

þátttakendur í samfélaginu og móti það þannig að þau fái sýn til framtíðar og 

geti beitt sér fyrir hugsjónum sem þau setja sér.  

Menntun til sjálfbærni miðast einnig að því að gera börnum og 

ungmennum mögulegt að takast á við viðfangsefni sem tengjast samspili 

félagslegra þátta, umhverfis og efnahags í þróun samfélags. Menntun til 

sjálfbærni felst því í að skapa samfélag þar sem hver einstaklingur ber ábyrgð 

og er virkur borgari sem er meðvitaður um viðhorf, gildi og eigin tilfinningar 

gagnvart hnattrænum áhrifum. Dæmi um sjálfbærni í skólastarfi er sköpun þar 

sem verið er að nýta tilfallandi efnivið ásamt því að endurnota efni sem 

nálgast má í umhverfi barnanna og leikskólans (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 16–18; 22). Hægt er að flétta 

hugmyndum um sjálfbæra þróun og sjálfbærni inn í flestar námsgreinar og nú 

þegar er til námsefni sem tekur á því.  

3.3 Námsefni 
Komdu og skoðaðu … heitir bókaflokkur þar sem stuðst er við áherslur í 

náttúrufræði og samfélagsgreinum. Ásamt þessari bók er fjölbreytt kennsluefni 

á vef námsgagnastofnunar, einnig má þar finna kennsluleiðbeiningar. Bókin 

Komdu og skoðaðu hringrásir er ætluð þriðja til fjórða bekk og þar er fjallað 

um hringrásir í náttúrunni. Í meginatriðum er greint frá stöðugum hringrásum 

efna á Jörðinni og lögð er áhersla á mikilvægi þess að umgangast auðlindir 

jarðar af virðingu. Í bókinni er ýmislegt útskýrt varðandi hringrásir í náttúrunni 

og þar má nefna lífsferla lífvera, grænukornin, frumefnin, sundrendur, 

endurvinnslu og hringferð vatnsins. Greint er frá því að vegna hringrásanna 

séu sömu efnin notuð hvað eftir annað, án hringrásarinnar gæti ekkert vaxið 

(Sigrún Helgadóttir, 2003a). 
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Þetta námsefni er sett upp líkt og um væri að ræða leikrit sem hægt er 

að útfæra fyrir alla aldurshópa því allsstaðar í heiminum fer fram sama ferlið 

og þar má nefna ferlið á á hringrás vatns, eða þá að sundrendur og 

grænukorn er að finna hvar sem er á Jörðinni. Við leikum öll hlutverk á þessari 

jörð og mikilvægt er að við kunnum öll okkar hlutverk svo leikritið endi ekki illa 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 22). Margir skólar hafa 

markað sér umhverfisstefnur og er verkefnið Grænfáninn eitt af vinsælum 

verkefnum sem tengjast hugmyndum sjálfbærrar þróunar. 

3.4 Grænfáninn  
Vorið 2002 fengu þrír grunnskólar, fyrstir grunnskóla á Íslandi,  Grænfánann 

(e. Eco-schools). Grænfáninn er tákn um góðan árangur í umhverfisstefnu og 

fræðslu í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum og nýtur hann 

virðingar sem umhverfismerki víða í Evrópu. Einnig er Grænfáninn talið skref í 

átt að sjálfbærni. Á Íslandi eru 200 skólar á öllum skólastigum þátttakendur í 

verkefninu og fer þeim fjölgandi.  

 Grænfáninn, öðru nafni Skólar á grænni grein, er verkefni á 

alþjóðavísu sem á að styrkja umhverfisstefnu í skólum. Skólar sem vilja taka 

þátt í verkefninu þurfa að fara í gegnum sjö skref og að því loknu er þeim 

afhentur grænfáninn til tveggja ára sem borinn er að húni til og endurnýjaður 

eftir þann tíma ef skólarnir áætla að halda starfi áfram í anda 

Grænfánastefnunnar. Skrefin sjö í Grænfánanum eru til þess fallin að efla 

vitund nemenda sem og allra sem í skólunum starfa og eru skrefin eftirfarandi:  

 

1. Umhverfisnefnd er komið á innan skóla.  

2. Staða umhverfismála í skóla er metin.  

3. Áætlun er gerð um aðgerðir til umhverfisbóta.  

4. Sinnt er stöðugu eftirliti og endurmati á umhverfismálum skólans.  

5. Nemendur eru fræddir um umhverfismál.  

6. Skólinn kynnir starf sitt út á við og fær aðra með.  

7. Skóli setur sér formlega umhverfisstefnu.  

(Landvernd, e.d.). 
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Útbreiðsla Grænfánaverkefnisins fer vaxandi í Íslandi en aðaláherslurnar þar 

eru á orku, vatn og sorp (Auður Pálsdóttir ofl., 2008, bls. 15).  

Verkefnum í samfélögum víða um heim þar sem starfað er eftir 

áherslum sjálfbærrar þróunar í átt að sjálfbærni fer fjölgandi. Notast er við 

þessar hugmyndir í mörgum stofnunum samfélaganna, þar á meðal þegar stór 

verkefni eru framkvæmd sem munu koma til með að hafa meiriháttar áhrif á 

sitt umhverfi og þar má nefna Kárahnjúkavirkjun og Álverið í Reyðarfirði.  

 

3.4.1 Sjálfbærnivísir sem mælitæki 
Eins og fram hefur komið eru hugmyndir um sjálfbærni eru ekki eingöngu 

tengdar náttúrunni heldur koma fleiri þættir inn líkt og líf manna í samfélögum, 

íbúafjöldi, neysla, fátækt, mál er varða frumbyggja, jafnrétti kynjanna, friður og 

sættir, heilsa og velferð, fátækt, íbúafjöldi og neysla. Sjálfbærni snýst um það 

hvernig við lifum lífi okkar nú og í framtíðinni (Davis, 2010, bls. 3).  

Sem dæmi um það hvernig hugmyndir um sjálfbærni birtast í 

samfélaginu er Sjálfbærniverkefnið á Austurlandi. Því verkefni var hrundið í 

framkvæmd í upphafi árs 2004 til að hafa eftirlit með áhrifum framkvæmda við 

álverið í Reyðarfirði og Kárahnjúkavirkjun á umhverfi, efnahag og samfélag 

Austurlandins. Að verkefninu vann hópur íslenskra og erlendra ráðgafa. 

(Sjálfbærniverkefni á Austurlandi, e.d.a) Hópurinn notaðist við ákveðinn 

sjálfbærnivísi (e. sustainability indicator) sem mælitæki þegar verið var að 

meta umhverfi út frá ákveðnum áhrifaþætti en vísirinn sem var notaður var 

lagaður að eðli umhverfisins sem verið var að skoða. 

Notkun vísisins er meðal annars á þá leið að ef leggja á veg í gegnum 

tiltekið svæði þá er þessi ákveðni vegur og lagning vegarins áhrifaþátturinn í 

vísinum og áhrifin sem það hefur á stoðirnar þrjár í sjálfbærri þróun; 

umhverfið, samfélagið og efnahaginn síðan metin og þá byggist vísirinn á því 

að meta þá þætti. Sjálfbærnimælingarnar fara yfirleitt fram í 10–20 ár eftir 

lagningu vegarins en einnig getur hluti matsins farið fram áður en vegurinn er 

lagður (Sjálfbærniverkefni á Austurlandi, e.d.b). Hér að ofan var gefið dæmi 

um það hvernig hugmyndir sjálfbærrar þróunar eru notaðar í samfélaginu 

varðandi verkefni sem vitað er að munu hafa áhrif á umhverfi og náttúru. 

Einnig gæti það haft áhrif á fleiri þætti, eins og velferð fólksins sem býr nálægt 
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því svæði ef um mengun er að ræða. Einstaklinga þarf að mennta í þá átt að 

þeir verði meðvitaðir um allt það sem þeir eru sem hefur áhrif á umhverfið og 

þess vegna er menntun til sjálfbærrar þróunar meðal annars mikilvæg.  

4 Menntun til sjálfbærrar þróunar 

Nútíma þjóðfélög hafa verið að taka hröðum breytingum og víða alast börn 

upp við aðrar aðstæður en forfeður þeirra gerðu, þau færast í sumum tilfellum 

fjær náttúrunni. Áður en stórborgir nútímans fóru að byggjast upp og 

neyslusamfélög urðu til þurfti mannfólkið að vera í nánari tengslum við 

umhverfi sitt og fæðu þar sem fæðan var sótt beint í nægtarbrunn náttúrunnar, 

milliliðalaust. Nútíma samfélög einkennast af meiri hraða og fólk er háð því að 

kaupa það sem það þarf til að lifa af. Minna er um sjálfsþurftarbúskap eins og 

þekktist hér á landi áður en iðnbyltingin hófst. Börn alast víða upp við aðrar 

aðstæður en voru áður fyrr og mikilvægt er að kenna börnum að móta sér 

framtíðarsýn og hafa skilning á eigin vistspori.  

Vistspor er meðal annars skilgreint sem það landsvæði sem hver og 

einn jarðarbúi hefur til að þjóna neysluþörfum sínum og lífsstíl. 

Vesturlandabúar þurfa stærra landsvæði til að mæta sínum þörfum en íbúar 

annarst staðar á Jörðinni. Sem dæmi um þetta má nefna að Evrópubúinn 

hefur þörf fyrir þrjá til fjóra hektara lands á mann til að halda sínum lífsstíl en 

hver og einn Indverji hefur aðeins um hálfan hektara til umráða (Sigurborg Kr. 

Hannesdóttir, 2002, bls. 194). 

 Hugtakið menntun til sjálfbærni er opið hugtak í þeim skilningi að ekki 

er til ein sérstök skilgreining á því, það er enn í mótun og mótast í hverju landi 

fyrir sig af þeim aðstæðum sem þar eru. Margar náms- og kennsluaðferðir er 

hægt að styðjast við þegar kemur að menntun til sjálfbærni (GETA, 2008, bls. 

6). 

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Grikklandi árið 1977 var 

umhverfismennt formlega staðfest sem náms- og kennslusvið sem varðaði 

samskipti mannfólksins við auðlindir náttúrunnar og umhverfið. Á ráðstefnunni 

var hugmyndum um menntun til sjálfbærrar þróunar gert hátt undir höfði og að 

margra mati er menntun sem byggir á þeim hugmyndum nýr áfangi í þróun 
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umhverfismenntar, en þar koma einnig saman fleiri þættir sem tengjast 

uppeldishugmyndum og skólastarfi nútímans. Námssviðið umhverfismennt 

felur í sér menntun um umhverfi og sjálfbæra þróun (Auður Pálsdóttir ofl. 

2008, bls. 7). Nútíma umhverfismennt kom síðan fyrst inn í aðalnámskrá 

grunnskóla árið 1989 og eftir það fór meira að gerast í umhverfismálum 

(Auður Pálsdóttir ofl. 2008, bls. 12). Það var því ekki fyrr en í kringum árið 

1990 sem farið var að huga að umhverfisvernd svo um nemur og hefur margt 

gerst í þeim efnum síðan, en það verður rakið aftar í þessum kafla.  

En hvernig má hátta menntun til sjálfbærrar þróunar í átt að sjálfbærni? 

 

4.1.1 Aðalnámskrá grunnskóla – sjálfbærni 
Gefin var út ný aðalnámskrá á Íslandi fyrir skólastigin þrjú árið 2011 og þar 

kom sjálfbærni inn sem einn af sex þáttum skólastarfsins í leikskólum, 

grunnskólum og framhaldsskólum landsins. Grunnþættirnir eiga að stuðla að 

því að börn og ungmenni læri að bjarga sér í samfélaginu, vinna með öðrum 

og byggja sig upp andlega og líkamlega og eiga þessir grunnþættir að lúta að 

að læsi á menningu, samfélag, náttúru og umhverfi. Grunnþættirnir snúa 

einnig að því að veita börnum og unglingum framtíðarsýn, getu og vilja til að 

hafa áhrif og þróa samfélag sitt og viðhalda því. Einnig eiga grunnþættirnir að 

stuðla að samfellu í öllu skólastarfi og undirstrika aðalatriði í almennri 

menntun.  

Grunnþættirnir eru allir háðir hvor öðrum og út frá þeim má skapa 

öfluga heildarsýn um skólastarfið. Til að börn og ungmenni öðlist færni til að 

taka þátt í að móta samfélagið og hafi sýn til framtíðar þurfa þau að fá 

menntun til sjálfbærni, lýðræðis- og mannréttinda og jafnréttis (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 14–16).  

Af þessum atriðum má ráða að mennta og efla þarf börn og unglinga 

sem einstaklinga með færni til að taka þátt í virkri þróun samfélagsins. Ekki er 

nóg að kenna þeim grundvallaratriði eins og að flokka sorp eða mæla áhrif 

mengunar á tilteknum stað og láta þar við sitja. Aðgerðirnar sem grípa þarf til 

svo að mengun minnki þarf líka að þjálfa með nemendum. Gefa þarf 

nemendum heildarsýn, sýn inn í framtíðina og hjálpa þeim að taka þátt í þróun 
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samfélagsins. Nauðsynlegt er að hugmyndum sjálfbærrar þróunar sé haldið á 

lofti með alþjóðlegum ráðstefnum og verkefnum. 

 

4.1.2 Ísland í norrænu og alþjóðlegu samstarfi 
Íslendingar hafa ekki setið auðum höndum hvað varðar sókn í alþjóðlegar 

ráðstefnur og verkefni tengdum sjálfbærri þróun. Þar eru tengsl við skólastarf 

áberandi. 

Norrænu Miljöráðstefnurnar voru haldnar annað hvert ár frá árinu 1983 

til 1991. Kennarar á öllum skólastigum sóttu ráðstefnurnar þó ekki hafi verið 

mikil þátttaka, en þar sýndu íslenskir skólar umhverfismenntarverkefni sem 

þeir höfðu unnið að í tilefni af ráðstefnunni. Síðasta ráðstefnan var haldin í 

Reykjavík árið 1991 og hafði hún mikil áhrif hér á landi en í tengslum við 

ráðstefnuna var fyrsta athugunin gerð á stöðu umhverfismenntar á öllum 

skólastigum á Íslandi (Auður Pálsdóttir ofl., 2008, bls. 14).  

Norræna verkefnið MUVIN- Miljoundervisning i Norden 1993–1996 er í 

tveimur hlutum þar sem útbreiðsla umhverfismenntar var markmiðið með 

verkefninu. 

Aftur á móti er alþjóðlega verkefnið GLOBE (e. Global Learning and 

Observation to Benefit the Environment) umfangsmikið verkefni í skólum með 

það að markmiði að fylgjast með og mæla eins marga umhverfisþætti og unnt 

er. Við mælingarnar er notast við stærðfræði og raungreinar til að unnt sé að 

safna saman upplýsingum um umhverfið á hverjum stað. Gert er ráð fyrir að 

allir nemendur mæli hluti líkt og veðurfar og skrái lofthita ásamt fleiru. Einnig 

eru skráðar niður upplýsingar um vatn, gróðurþekju og fleira og eru þær 

skráðar í alþjóðlegan gagnabanka sem er með þeim stærstu í heiminum 

sinnar tegundar. Þátttökuskólar í þessu verkefni í heiminum öllum eru margir 

tugir og fer þeim fjölgandi. Þetta verkefni eykur án efa áhuga nemenda á 

umhverfinu og eflir þar með umhverfisvitund þeirra.  

Vatnid.is er annað alþjóðlegt verkefni sem íslenskir skólar hófu þátttöku 

í árið 2007. Markmiðið er að virkja vísindamanninn í íslenskum skólabörnum 

og efla rannsóknaráhuga þeirra. Verkefnið snýst um að nemendur mæli gæði 

vatns fyrir lífríkið þar sem mælt er sýrustig, grugg og hitastig og fleira og eru 

niðurstöðurnar sendar í alþjóðlegan gagnagrunn.  
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Comeniusarverkefnin eru verkefni sem íslenskir leik-, grunn- og 

framhaldsskólar hafa verið með í og geta verkefni í anda 

Comeniusarverkefnanna verið margvísleg og tengst öllum þáttum skólastarfs. 

Þessi verkefni eru hluti menntaáætlunar Evrópusambandsins og íslenskir 

skólar hafa meðal annars tekið þátt í verkefnum sem tengjast menntun til 

sjálfbærni (Auður Pálsdóttir o.fl. 2008, bls. 13–16). Hugmyndir um sjálfbæra 

þróun eru að verða æ meira áberandi í skólastarfi. 

 
4.1.3 Sáttmáli, lög og rannsóknarhópur 
Í menntun til sjálfbærrar þróunar er mikið lagt upp úr því að börn og unglingar 

móti sér framtíðarsýn og þar spilar Sáttmáli jarðar (e. the earth charter 

initiative) stórt hlutverk. Hægt er að notast við sáttmálann þegar menntun til 

sjálfbærni er skipulögð. Sáttmálinn inniheldur hugmyndir um framtíðarsýn og 

þar ættu allar þjóðir ættu að geta fundið sér sameiginlegan grunn. Í 

sáttmálanum, sem hefur verið þýddur yfir á íslensku (Sáttmáli Jarðar e.d.) eru 

nefnd grunngildin fyrir því að þjóðir heims taki ábyrgð á sameiginlegri 

framtíðarsýn þegar kemur að því að móta skal samfélög þar sem virðing er 

borin fyrir fjölbreyttu mannlífi og náttúru, því þrátt fyrir fjölbreytileika þjóðanna 

erum við ein stór fjölskylda og eitt stórt samfélag á Jörðinni þar sem allir hafa 

á endanum sömu örlög. Sáttmáli jarðar er skjal sem margir aðilar komu að og 

þar má nefna einstaklinga, opinberar stofnanir og frjáls félagasamtök þar sem 

margir hafa skrifað undir samþykkt varðandi sáttmálann. Í bígerð er að 

sáttmálinn verði að alþjóðlegum samningi um sýn ríkja heims til framtíðar og 

eru það Sameinuðu þjóðirnar sem vinna að því (UNESCO, e.d.a).  

Talið var að ekki væri nægjanlega mikil vitneskja um það hversu mikið 

vægi menntun til sjálfbærrar þróunar hafði í aðalnámskrám skóla. Settur var 

saman rannsóknarhópur til að gera rannsókn þess lútandi.  

Eftir að Sameinuðu þjóðirnar skipuðu áratuginn 2005–2014 áratug 

menntunar til sjálfbærrar þróunar, fannst ástæða til að skapa börnum og 

unglingum tækifæri til þátttöku í verkefnum sem stuðla að sjálfbærni (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson ofl., 2008, bls. 5). Ekki var vissa um það hvernig fylgja 

ætti eftir hugmyndum um menntun til sjálfbærrar þróunar og víða um heim 

varð því að finna leið til þess. Rannsóknar- og þróunarverkefninu GETA til 

sjálfbærni – menntun til aðgerða var þá hrundið í framkvæmd, en í samstarfi 
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unnu Háskólinn á Akureyri og Kennaraháskóli Íslands að verkefninu á árunum 

2007 – 2010. Verkefninu var hrundið í framkvæmd annars vegar vegna þess 

að vangaveltur höfðu verið um það hvernig haga ætti menntun til sjálfbærni og 

hins vegar til þess að efla rannsóknir á menntun til sjálfbærni (Auður Pálsdóttir 

ofl., 2008, bls. 3). Hugtakið Geta til aðgerða (e. action competence) vísar til 

áhuga og vilja barna og unglinga til þátttöku í samfélaginu og þjálfun í 

lýðræðislegum vinnubrögðum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007).  

Einn þáttur þessa verkefnis var að hópurinn fór yfir þágildandi námskrár leik-, 

grunn- og framhaldsskólanna til að sjá hvernig menntun til sjálfbærrar þróunar 

væri háttað á viðkomandi skólastigum (Kristín Norðdahl, 2009). Unnið var eftir 

ákveðnum greingarlykli sem byggður er á stoðunum þremur í sjálfbærri þróun. 

Greiningarlykillinn var hugsaður sem verkfæri til að auðvelda greininguna en 

sjö þættir eru í greiningarlyklinum og eru þeir eftirfarandi:  

 

1. Skynsamleg nýting náttúrunnar  

2. Jafnrétti og fjölmenning  

3. Alheimsvitund/alþjóðavitund  

4. Efnahagsþróun og framtíðarsýn  

5. Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi.  

6. Velferð og lýðheilsa 

7. Lýðræði og geta til aðgera 

(GETA, 2008, bls. 8). 

 

Í stuttu máli voru niðurstöður GETA hópsins þær að ákvæði sem vörðuðu 

menntun til sjálfbærrar þróunar kæmu oft fyrir í námskrám leik- grunn- og 

framhaldsskólum. Þessi ákvæði vörðuðu alla þætti greiningarlykilsins en þó 

mismikið. Mest áberandi var þátturinn gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart 

náttúru og umhverfi en minnst bar á þáttunum jafnrétti og fjölmenning, 

alþjóðavitund og hnattrænn skilningur ásamt þættinum efnahagsþróun og 

framtíðarsýn (Kristín Norðdahl, 2009). Þar sem þættir tengdir samfélagi, 

efnahag og náttúru eru allir jafnréttháir í hugmyndum um sjálfbæra þróun er 

nauðsynlegt að meira beri á öðrum þáttum en þættinum gildi, viðhorf og 

tilfinningar gangvart náttúrunni. Það þarf skólafólk að gera sér grein fyrir og 

vera vel meðvitað um hvernig á að gera það framkvæmanlegt í skólastarfi. Í 
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grunnskólalaögum má finna ákvæði er meðal annars varða samfélagið.  

Í lögum um grunnskóla kemur meðal annars fram að upplýsa eigi 

nemendur um ákveðnar skyldur sem þeir bera gagnvart samfélagi, umhverfi 

og umheiminum öllum. Í fyrsta kafla laga um grunnskóla, annarri grein þar 

sem greint er frá hlutverki grunnskóla kemur fram að grunnskóli skuli: ,,stuðla 

að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á 

íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum 

einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn. […]” (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Út úr þessum lögum má meðal annars lesa þau 

skilaboð að við mannfólkið þurfum að gera okkur grein fyrir því að við megum 

ekki haga okkur eftir eigin geðþótta á þessari Jörð og mikilvægt fyrir 

mannfólkið að temja sér hnattræna hugsun. Innræta þarf komandi kynslóðum 

þessa hugsun og er menntun af mörgum talin vel til þess fallin. 

Einnig má túlka að komið sé inn á á efnahag í grunnskólalögum í 24. grein 

sjötta kafla þar sem ritað er að áhersla skuli lögð á kynningu á námsleiðum og 

atvinnulífi til undirbúnings fyrir náms- og starfsval (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Þar sem atvinnulíf tengist efnahag er þarna fest í lög að nemendur 

fái fræðslu um það sem hefur áhrif á efnahag landa, þá aðallega síns eigin 

lands. Það sem einnig ræður efnahag landa er menntun fólksins, sem meðal 

annars er til þess fallin að útrýma vanþekkingu og ólæsi.  

 

4.2 Menntun sem verkfæri 
Nelson Mandela sagði að menntun væri mikilvægasta verkfærið til að breyta 

heiminum (UNESCO, e.d.a) en hann er fyrrum forseti Suður Afríku og gegndi 

hann því embætti á árunum 1994–1999 sem fyrsti lýðræðislega kjörni 

forsetinn í Suður Afríku. Hann barðist gegn kynþáttatengdri kúgun og er 

þekktur fyrir að vera ráðandi afl í mannréttindabaráttunni ásamt baráttunni fyrir 

jöfnuði kynþátta. Nelson Mandela hefur beitt sér fyrir hin ýmsu samtök er 

varða félagsleg réttindi og mannréttindi og er hann dáður um allan heim sem 

mikilvægt afl í baráttunni fyrir mannréttindum og kynþáttajöfnuði (UNESCO, 

e.d.b). Leiða má líkum að því að Mandela hefur gert sér grein fyrir því hve 

mikilvæg menntun sé fyrir framtíð heillar þjóðar en ekki síst hvernig skoðun 

hennar á og nýting á náttúrunni mótast eftir menntunarstigi.    
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      Í greininni Menntun til sjálfbærrar þróunar – í hverju felst hún? Um gerð 

og notkun greiningarlykils til að greina slíka menntun vill höfundur, Kristín 

Norðdahl, lektor við Háskóla Íslands, auka skilning á inntaki menntunar og 

markmiðum til sjálfbærrar þróunar. Reynsla Kristínar er sú að ekki er sama 

hvaða augum fólk lítur markmið sjálfbærrar þróunar, það fari eftir því frá 

hvaða landi viðkomandi komi og nefnir hún dæmi um það að fólk frá Afríku og 

Suður-Ameríku berst fyrir almennum réttindum barna til menntunar á meðan 

Vesturlandabúar tengja sjálfbæra þróun meira við menntun í umhverfismálum 

(Kristín Norðdahl, 2009). Með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er verið að 

aðhafast í þessum málum í þá áttina að ríki heims vinni í sameiningu að 

sameiginlegri stefnu. 

4.2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
Árið 1992 var Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna gerður fullgildur á Íslandi en 

fullgilding sáttmálans hefur þá þýðingu að Ísland er skuldbundið að þjóðarrétti 

til að uppfylla og virða ákvæðin sem sáttmálanum fylgja. Barnasáttmálinn er í 

dag hluti af íslenskri löggjöf því hann var lögfestur á Íslandi árið 2013, nánar 

tiltekið þann 20. febrúar (Barnasáttmáli, e.d.b).   

        Finna má ákvæði í sáttmálanum er styðja við hugmyndir sjálfbærrar 

þróunar og því má segja að hugmyndir um sjálfbæra þróun séu fest í lög á 

Íslandi. Sem dæmi um það má nefna að í 28. grein Barnasáttmálans segir að 

aðildarríki skuli stuðla að og hvetja til alþjóðasamvinnu um menntamál, 

einkum í því skyni að leggja fram skerf til útrýmingar á vanþekkingu og ólæsi 

hvarvetna í heiminum og greiða fyrir aðgangi að vísinda- og tækniþekkingu og 

nútímakennsluaðferðum. Hvað þetta snertir skal tekið sérstakt tillit til þarfa 

þróunarríkja. Í 29. grein sama sáttmála segir einnig að aðildarríki sammælist 

um það að menntun barns eigi að ,,móta með því virðingu fyrir náttúrulegu 

umhverfi mannsins” (Barnasáttmáli. e.d.a ). Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna leggur áherslu á menntun sem áhrifavald í útbreiðslu 

hugmynda sjálfbærrar þróunar. 

4.2.2 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna 
Sameinuðu þjóðirnar eru samtök ríkja heims sem vinna að því að leysa 

alþjóðaátök með því að móta ákveðna stefnumörkun (Félag Sameinuðu 
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þjóðanna. e.d.). Útgangspunktur menningarmálastofnunarinnar er að menntun 

sé nauðsynlegur þáttur í sjálfbærri þróun og mannfólkið þarf að læra að þekkja 

leiðirnar að sjálfbærni og öðlast færni og þekkingu til að þróa áfram þær leiðir 

auk þess að skapa nýjar. Með þeirri þekkingu sem við búum að í dag höfum 

við ekki lausnir að nútíma vandamálum er snúa að umhverfi, efnahag og 

samfélagslegum þáttum. Menntun er í dag mjög áríðandi þáttur fyrir verðandi 

leiðtoga og borgara til að skapa nýjar leiðir og finna lausnir í átt að betri 

framtíð. Menntun til sjálfbærrar þróunar er ekki einstakt verkefni heldur er það 

frekar einskonar heildræn nálgun sem nær til margra þátta þegar kemur að 

menntun og er þá um að ræða þætti sem til staðar eru í menntakerfinu í dag 

en einnig þættir sem enn eru í mótun og eiga eftir að líta dagsins ljós. Menntun 

til sjálfbærrar þróunar stuðlar að þróun á leiðum til að endurhugsa- og 

skipuleggja kerfi sem í dag taka ekki tillit til sjálfbærrar þróunar (UNESCO, 

e.d.d).  

        Ljóst er að nútímasamfélög eru mislangt á veg komin hvað varðar velferð 

og heilsu íbúanna, rétt þeirra til lífs, getu þeirra til að hafa áhrif á samfélag sitt 

og aðgang að menntun. Þegar samfélögin voru að byggjast upp á 20. Öldinni 

voru hugmyndir um sjálfbæra þróun ekki hafðar að leiðarljósi því það hugtak 

hafði ekki litið dagsins ljós á þeim tímum. Iðnaður og neysluþarfir eru þættir 

sem ekki eru hliðhollir hugmyndum um sjálfbæra þróun. Nokkrir áratugir eru 

síðan mannkynið fór að átta sig á því að hegðun þess á Jörðinni væri ekki 

alltaf skynsamleg. Til að breyta þessari hegðun er menntun mikilvægur þáttur, 

kenna þarf komandi kynslóðum þá list að huga að jafnvægi í lífríki og umhverfi 

Jarðar. Ekki er langt síðan þessar hugmyndir fóru að taka á sig alþjóðlega 

mynd og nú á dögum er verið að vinna að því að flétta þessar hugmyndir inn í 

skólastarf og aðrar stofnanir.  
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5 Umræða og lokaorð 

Flest ríki heims hafa sýnt samstarfsvilja til að leita sameiginlegra lausna á 

þeim umhverfisvandamálum sem blasa við Jörðinni nú á tímum. Í Brundtland 

skýrslunni var hugtakið sjálfbær þróun skilgreint og fóru þær hugmyndir að 

þróast í kjölfarið þar sem haldnar voru alþjóðaráðstefnur og settar á laggirnar 

hinar ýmsu nefndir og ráð. 

Ljóst er að þegar nútímasamfélög voru að þróast voru ekki hafðar að 

leiðarljósi hugmyndir sjálfbærrar þróunar. Ekki er gott að segja hvernig til muni 

takast að gera samfélög sjálfbærari og umhverfisvænari en með hugmyndum 

sjálfbærrar þróunar er komið verkfæri til þeirra nota. 

Mannkynið hefur verið að þróast hér á Jörðinni í þúsundir ára, þjóðir 

þess og heimsveldi hafa risið og fallið. Hegðun mannfólksins hefur ekki verið 

áhyggjuefni fyrr en seint á síðustu ölld og hafa staðbundnir búskaparhættir 

gengið vel og í sátt við vistkerfið. Samfélagsviðmið í nútímasamfélögum eru 

annars eðlis í dag en þau hafa verið í árþúsundir því þau byggja mörg hver á 

framleiðslu og útflutningi sem eru á margan hátt skaðleg vistkerfunum. 

Afleiðingar þessara áhrifa geta orðið komandi kynslóðum til ama ef ekkert 

verður að gert til að sporna við þessari þróun.  

Þróunarferlið og kynningin á sjálfbærri þróun á alheimsvísu hefur orðið 

til þess að hugtakið sjálfbærni rataði inni í aðalnámskrá leik- grunn- og 

framhaldsskóla á Íslandi sem einn af grunnþáttunum sex. Þar með er verið að 

festa hugtakið í sessi og þar með skila því til samfélagsins með því að þjálfa 

komandi samfélagsþegna til að vinna, hugsa og framkvæma eftir þeim 

hugmyndum sem hugtakið felur í sér. Ekki er hægt að viðurkenna þá hugsun 

að velferð mannkyns sé undir þenslu eða efnahagsvexti komin, frekar er 

viðeigandi er að tala um efnahagsþróun , þróun sem tekur tillit til náttúrunnar 

og alls þess sem í henni lifir.  

Menntun er af mörgum álitin stór liður í því að breiða út hugmyndir 

sjálfbærrar þróunar og mikilvægt verkfæri, verkfæri sem breytir heiminum. Því 

eru leik-, grunn- og framhaldsskólarnir án efa kjörinn vettvangur til að efla og 

fræða þegna samfélagsins í þessum hugmyndum því sjálfbær þróun nær til 

allra þátta samfélagsins; efnahags, velferðar samfélagsþegnanna og 
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umhverfisins. Nemendum á að kenna að finna lausnir á vandamálum og taka 

virkan þátt í samfélaginu, ekki er nóg að kenna þeim að flokka sorp og 

endurvinna, þeir þurfa einnig að læra að hugsa í lausnum og finna að þeir geti 

gert gagn. Virðing fyrir öðru lífi og virðing fyrir náttúru og umhverfi eru þættir 

sem nauðsynlegt er að við mannfólkið innrætum afkomendum okkar. Við 

höfum vald umfram aðrar lífverur hér á Jörðinni því við erum efst í 

fæðukeðjunni. Mannfólkið hefur sýnt hegðun á Jörðinni sem er ekki til 

fyrirmyndar og er ekki mannfólkinu til góða. Afleiðingin er í sumum tilfellum 

verri lífskjör fyrir fjölda fólks, svo sem loft-, grunnvatnsmengun, útrýming 

dýrategunda og fæðuskortur. 

Hugmyndir sjálfbærrar þróunar taka á þessu málefni og hjálpa mannfólkinu að 

skilja hvernig best er fyrir okkur að lifa í sátt og samlyndi við aðrar lífverur og 

lífríki. Mikilvægt er að efla alla þætti samfélagsins, skólastofnanir jafnt sem 

fyrirtæki og heimili svo samræmis gæti. 

Menntun til sjálfbærni er að ryðja sér til rúms í heiminum öllum en 

almenn menntun er forgangsatriði hjá sumum þjóðum á meðan menntun til 

sjálfbærni er forgangsatriði hjá öðrum því þjóðir heims eru mislangt á veg 

komnar í menntamálum. Víða um heim rísa nú skólastofnanir og börn fátækra 

ríkja fá fleiri og fleiri tækifæri til menntunar.  

Mennta þarf einstaklinga sem bera virðingu fyrir margbreytileika lífríkisins og 

skilja mikilvægi þess að vernda náttúruna svo að þessi lífríki geti þrifist um 

ókomna framtíð, annars er hreinlega hætta á því að tegundir þurrkist út og er 

um að ræða óafturkræfa þróun.  

          Glöggt má sjá að fjölbreytt verkefni eru í gangi hjá menntastofnunum 

þar sem unnið er eftir hugmyndum sjálfbærrar þróunar og nú þegar sjálfbærni 

er einn af sex grunnþáttum skólastarfs í leik-, grunn- og framhaldsskóla, hlýtur 

að vera mikilvægt að þær hugmyndir flæði inn í samfélagið. Óraunhæft er að 

ætlast til að allar þjóðir heims öðlist þann merka áfanga að vera orðnar 

sjálfbærar með öllu á einhverjum tímapunkti. Unnið er að því að innleiða 

þessar hugmyndir í nútímasamfélögum víða um heim og mun það án efa 

verða þróunin um ókomin ár því margt er enn ógert. 
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Viðauki   

Tvö síðustu versin úr kvæðinu Vorvísur eftir Steingrím Thorsteinsson (e.d.). 

 
Náttúran fögur, eilíf, ung,  

ég elska þig,  

hvort lífs míns kjör eru létt eða þung,  

þú lífgar mig,  

ef sjúkt er hold og sál mín hrygg 

þú svölun lér,  

sem barn við móður brjóst ég ligg 

á brjóstum þér.  

 

Þú kallar og í kyrran lund 

ég kem til þín,  

að heilsa sól í morgunmund,  

þá mærust skín;  

ó, bú þú, móðir, barni frið 

und bjarka sal,  

með sætum nið og söngva klið 

í sumardal. 

 

Steingrímur Thorsteinsson 

 

 

 


