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Ágrip 

Vorið 2013 luku 26 nemar í grunnskólakennarafræði skapandi hópverkefni til B.Ed.-prófs með áherslu 

á samvinnu og skapandi vinnubrögð. Hópurinn ákvað að fást við þverfaglegt nám og námsefni og læsi 

í víðum skilningi. Undirhópar skiluðu fimm verkefnum sem mynduðu sýningarheild á 

Menntavísindasviði 19. apríl 2013. Hverju verkefni fylgir skýrsla þar sem lýst er fræðagrunni og 

hvernig skapað var út frá honum. Skapandi hópverkefni er birt í heild sinni á 

http://skrif.hi.is/skapandihopverkefniBEd 

Við ákváðum að vinna þverfaglegt kennsluefni um umhverfislæsi og tengsl þess við sjálfbærni 

því það er efni sem er okkur hugleikið. Myndbandið er hugsað sem kveikja fyrir kennslu barna á 

yngsta- og miðstigi grunnskóla. Það ber yfirskriftina Birkir og Jóhanna læra á umhverfið og er unnið 

með tækni sem kallast stop motion eða „kyrr hreyfing” þar sem röð ljósmynda skapar hreyfimynd. 

Myndbandið segir frá degi í lífi systkina sem öðlast þekkingu, leikni og hæfni í umhverfislæsi.  

Í skýrslunni er farið í fræðin á bakvið umhverfislæsi og sjálfbærni, hugtök skilgreind og tengd 

við myndbandið. Einnig er sagt frá sköpunarferlinu og hvernig gekk að koma fræðilegu efni á 

skapandi form. Í viðauka er að finna efni frá sýningu verkefnisins. Þar má finna veggspjöld með 

skilgreiningum hugtaka, kennsluhugmyndum og ljósmyndum frá ferlinu.

  

http://skrif.hi.is/skapandihopverkefniBEd
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Inngangur 

Í skapandi hópverkefni til B.Ed.-prófs vorið 2013 var ákveðið að takast á við þverfaglegt námsefni 

með læsi í víðum skilningi sem rauðan þráð í gegnum vinnu hópanna. Alls tóku 26 nemendur þátt í 

verkefninu sem skiptu sér í nokkra minni hópa. Í þessu skapandi hópverkefni ákváðum við að fjalla 

um umhverfislæsi (e. environmental literacy) og hvernig það tengist sjálfbærni. Við tókum þá stefnu 

frá upphafi að miðla því á sjónrænan hátt og fljótlega ákváðum við að taka upp svokallað stop motion 

myndband. Í myndbandinu höfðum við lykilhugtökin úr Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

(2011, 37-39), þekking, leikni og hæfni að leiðarljósi. 

 Lengi vel hefur læsi aðallega verið sett í samband við lestur á prentmáli, það er að geta fært 

hugsun sína yfir í ritað mál og skilið ritaðan texta (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011, 16-

17). Þegar talað er um læsi í víðum skilningi er átt við að til eru fleiri gerðir læsis en hinn eiginlegi 

lestur texta. Það má segja að læsi sé úrvinnsla þess sem við skynjum og sjáum (Sigrún Helgadóttir, 

2013, 20). Umhverfislæsi er einn af undirflokkum læsis í víðum skilningi. Samkvæmt skilgreiningu 

eðlisfræðingsins Fritjof Capra (1996, 297) felst umhverfislæsi í getu einstaklingsins til að þekkja og 

skilja umhverfi sitt og samfélag og tenginguna þar á milli. 

 Unesco skilgreinir umhverfislæsi á þann hátt að það sé menntun fólks sem veitir því 

undirstöðuþekkingu, færni og hvatningu til þess að mæta þörfum umhverfisins og hvetur til 

sjálfbærni (Christine Moseley, 2000, 23-24). Sjálfbærni er þróun sem mætir þörfum nútímans án þess 

að fórna tækifærum komandi kynslóða. Áhersla er á að allir fái jöfn tækifæri og veitt sé 

þróunaraðstoð til þeirra sem hana þurfa. Viðurkenna þarf takmarkanir samfélagsins og tækniþróunar 

til að mæta þörfum nútímans og framtíðarinnar svo hægt sé að vinna úr þeim (Sameinuðu þjóðirnar, 

1987). Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011, 17-18) eru nefndir sex grunnþættir í 

menntun og er sjálfbærni einn af þeim. Sjálfbærni á að birtast í öllum námsgreinum, hæfni nemenda, 

námsmati og skólanámskrá skólanna. Grunnskólinn er góður vettvangur til að innleiða sjálfbærni, 

námið er skylda og miðar að því að búa alla nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

Umhverfislæsi og sjálfbærni eru því í eðli sínu þverfagleg hugtök og því er mikilvægt að flétta þau inn 

í flestar námsgreinar grunnskólans.  

Verkefnið okkar er tvíþætt, annars vegar myndbandið Birkir og Jóhanna læra á umhverfið, 

sem er ætlað sem kveikja í kennslu í umhverfislæsi og hins vegar skýrsla. Í skýrslunni segjum við frá 

verkefninu okkar, hugsuninni á bakvið myndbandið og lýsum ferlinu. Þá er fjallað nánar um 

umhverfislæsi, sjálfbærni og tengslin þar á milli. Hugtökunum þekking, leikni og hæfni eru gerð skil og 

að lokum hvernig við förum að því að verða umhverfislæs. 
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Verkefnið okkar 

Það skiptir miklu máli hvernig fanga á athygli nemenda í kennslu og vekja áhuga þeirra á efninu. Þær 

aðferðir sem eru notaðar kallast kveikjur. Myndbönd henta oft vel sem kveikjur til þess að vekja 

áhuga nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, 18-19). Auk þess að vekja áhuga getur gott kennsluefni 

á myndbandi verið til skýringar eða upprifjunar á námsefni. Kennari þarf að kynna sér efni 

myndbandsins sem sýna á í kennslu og vera viðbúinn því að útskýra ýmis atriði sem þar koma fram og 

að ræða efni myndbandsins. Framsetning efnisins þarf auk þess að vera við hæfi áhorfenda (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, 52). Þessi atriði höfðum við í huga við gerð verkefnis okkar. Stop motion 

myndband hentar því vel sem kveikja í kennslu þegar fjalla á um umhverfislæsi í hinum ýmsu 

námsgreinum. Formið stop motion eða „kyrr hreyfing”, höfðar vel til nemenda á yngsta- og miðstigi 

eins og sjá má á vinsældum stop motion barnaefnis eins og Pingu, Hrútsins Hreins og Bubba byggis. Í 

myndinni okkar notum við leikföng í leikmynd sem heldur athygli þessara nemenda.  

Stop motion tæknin byggist á því að teknar eru fjölmargar ljósmyndir sem settar eru saman til 

að mynda hreyfingu. Þessi tækni er gjarnan notuð við gerð stuttmynda meðal annars í grunnskólum 

með tilkomu iPad spjaldtölva í kennslu (Langholtsskóli.is, 2008). Formið er bæði aðgengilegt og vel 

framkvæmanlegt jafnt fyrir börn sem fullorðna. Myndbandið okkar er ætlað sem kveikja og er hægt 

að nota í flestum greinum grunnskólans fyrir bæði yngsta- og miðstig. Sagan okkar, Birkir og Jóhanna 

læra á umhverfið, fjallar um einn dag í lífi systkina þar sem þau læra að lesa í umhverfi sitt og bera 

virðingu fyrir því. Þar koma einnig fram skilgreiningar á hugtökunum umhverfislæsi og sjálfbærni 

ásamt ýmsum smáatriðum sem er skemmtilegt og áhugavert fyrir kennara að draga fram og ræða við 

nemendur. Í köflunum hér á eftir eru tekin dæmi um það hvernig við tengdum fræðin og hugtökin inn 

í myndbandið á einfaldan og auðskiljanlegan hátt.  

Ferlið hófst með hugarflugi um umhverfislæsi og sjálfbærni og allar hugmyndir voru skráðar. 

Út frá þeim hugmyndum leituðum við fanga í ýmsum fræðum og skrifuðum í kjölfarið fræðilegan 

texta sem verkefnið okkar byggist á. Því næst var hafist handa við að semja handrit fyrir myndbandið. 

Við teiknuðum upp sögusvið til að átta okkur betur á sjónarhornum og flæði myndbandsins. 

Leikmyndina gerðum við sjálfar algjörlega frá grunni, við endurnýttum allt sem við gátum og fengum 

einnig margt lánað. Áður en tökur hófust gengum við úr skugga um að allt væri tilbúið fyrirfram og 

skipulagt út í ystu æsar. Tökur myndbandsins tóku langan tíma, enda samsvarar ein sekúnda í 

myndbandinu tíu ljósmyndum. Við gerð myndbandsins notuðum við iPad spjaldtölvu og forritið 

iMovie til að klippa myndbandið og bæta við hljóði. Í öllu þessu ferli höfðum við í huga að fræðin 

skiluðu sér vel í myndbandinu en að það væri um leið stutt og hnitmiðað svo það gæti nýst sem 

kveikja í kennslu. Kostnaður verkefnisins var enginn þar sem við notuðum ókeypis hugbúnað, 

endurunnið efni í leikmynd og gömul leikföng. 
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Umhverfislæsi 

Eins og fram hefur komið eru til fjölmargar tegundir læsis og er umhverfislæsi eitt af þeim. Þegar 

talað er um umhverfislæsi er átt við að einstaklingur hafi skilning á umhverfi sínu og samfélagi og átti 

sig á því hvernig náttúruleg og vistfræðileg kerfi vinna saman og hafa áhrif hvert á annað. Mikilvægt 

er að íbúar heimsins séu umhverfislæsir og samkvæmt Fritjof Capra (1996, 297) velta lífsgæði 

mannsins á umhverfislæsi þegna samfélagsins í dag og í framtíðinni. Hann leggur því áherslu á að 

umhverfislæsi sé hluti undirstöðumenntunar en einnig að hún sé hluti af menntun stjórnmálamanna 

og viðskiptaleiðtoga.  

Í samfélagsgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla: Samfélagsgreinar (2007, 9) er talað um 

þrjár tegundir vitundar og er umhverfisvitund ein af þeim. Þar segir að umhverfisvitund felist í 

þekkingu á sínu nánasta umhverfi, umhyggju fyrir því og getuna til þess að átta sig á samhengi 

mannlegra athafna og náttúru. Stefán Bergmann (1994, 201) talar um umhverfismennt og 

umhverfisvitund í safnritinu Náttúrusýn. Þar bendir hann á að umhverfismennt sé einn þáttur í því að 

menn læri að bregðast við ákveðnum vanda sem upp kann að koma og byggja upp bæði góð og 

heilbrigð samskipti milli manns og umhverfi.  

Í myndbandinu okkar leggjum við áherslu á tengsl manns og umhverfis. Systkinin velta fyrir 

sér hvaðan matur og föt koma og þau rifja upp heiti á blómi. Þau átta sig á því að þeirra gjörðir eins 

og að henda rusli á götuna hafa áhrif á lífríkið þegar þau sjá fugl fastan í rusli í fjörunni. Þau sjá að sér, 

taka málin í sínar hendur, tína upp ruslið og sýna þannig umhyggju fyrir náttúrunni. Við reynum að fá 

áhorfendur til þess að hugsa með sér hvaðan hlutirnir koma og veita umhverfi sínu athygli. 

 

Sjálfbærni 

Hugtakið sjálfbærni festi sig í sessi á ráðstefnu um umhverfi og þróun sem þjóðarleiðtogar sóttu í Ríó 

de Janeiro árið 1992. Hugtakið hefur verið skilgreint sem þróun sem mætir þörfum samtímans og um 

leið komandi kynslóða. Í fyrstu reglu Ríó-yfirlýsingarinnar segir að sjálfbærni eigi að snúast um 

manninn og möguleika hans til að lifa og starfa í sátt við náttúruna. Meginstoðir sjálfbærni eru 

félagsleg velferð og jöfnuður, efnahagsvöxtur og vernd umhverfisins. Hugtakið hjálpar fólki að líta á 

umhverfisvernd og efnahags- og atvinnuþróun sem eina heild en ekki andstæður eins og venjan var. 

Sjálfbærni er ekki einfalt hugtak sem leysir allan vanda en það hjálpar okkur að sameinast öðrum 

þjóðum í stefnumörkun fyrir framtíðina (Umhverfisráðuneytið, 2002, 9). 

Til að stuðla að sjálfbærni er nauðsynlegt að kunna að lesa umhverfið sitt, skilja samfélagið og 

upplifa og skoða náttúruna í kringum sig. Óhjákvæmilegur hluti af því að vekja fólk til umhugsunar um 

náttúruvernd er að það kynnist náttúrunni. Fólk verður að átta sig á því hversu háð við erum henni. 

Tengsl manns og náttúru hafa veikst með aukinni þéttbýlisvæðingu og tækniþróun síðustu áratuga. 
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Afleiðing þess er að margir eru ólæsir á umhverfið sem getur verið hættulegt fyrir okkur öll, 

sérstaklega þegar horft er til framtíðar. Allir í heiminum eru hluti af sama vistkerfi. Til þess að taka 

þátt á ábyrgan hátt í lífinu hér á jörð verðum við að skilja umhverfið og virða takmörk þess svo ekki 

fari illa. Þannig tengist sjálfbærni læsi í víðum skilningi sem er einnig grunnþáttur í Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti (2011, 16-17). Við verðum að vera umhverfislæs til að stuðla að 

sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2013, 20-22).  

Sjálfbærni kemur skýrt fram í atriði í myndbandinu okkar þar sem börnin fara í fjöruferð. Þar 

koma þau að fjöru fullri af rusli og taka þá ákvörðun að tína það upp og endurvinna. Þannig sýna þau 

ábyrgð og skilja við umhverfi sitt í betra ástandi en þau komu að því.  

 

Þekking, leikni og hæfni 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011, 37-39) koma fram lykilhugtökin þrjú; þekking, leikni 

og hæfni. Þekking á lögmálum, kenningum, staðreyndum og aðferðum er fengin með því að lesa, 

hlusta og ræða en einnig með upplifunum og reynslu. Hægt er að miðla þessari þekkingu á 

fjölbreyttan hátt svo sem verklega, skriflega eða munnlega. Leikni er að geta hugsað rökrétt, beitt 

réttum aðferðum og verklagi. Leikni getur bæði verið vitsmunaleg og verkleg og er miðlað með 

mismunandi tjáningarformum, vinnubrögðum og verkfærum. Hæfni er að nýta sér bæði þekkingu og 

leikni. Forsenda fyrir hæfni er að búa yfir víðsýni, sköpunarmætti, siðferðisvitund, ábyrgð og virðingu. 

Sjálfstæð vinnubrögð skipta einnig máli því hæfni felur í sér að nemendur geti tekið ákvarðanir 

byggðar á gagnrýnni hugsun, rökstutt þær og dregið ályktanir. Hægt er að miðla hæfni á margvíslegan 

hátt þar sem listrænni, vitsmunalegri og verklegri þekkingu og leikni er blandað saman við 

samfélagslegt og siðferðislegt viðhorf. Ábyrgð, sköpunarmáttur og virkni eru mikilvægur hluti af 

hæfni (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011, 37-39). 

 Í myndbandinu hefur verið stuðst við þessi þrjú hugtök og þau tengd við það að vita, geta og 

gera. Systkinin ræða sín á milli um endurvinnslu og komast að því að þau vita hvað endurvinnsla er. 

Þau hafa getu til að henda rusli og flokka rétt og með því að endurvinna rusl í lok myndarinnar nýta 

þau sér þannig þekkingu sína og leikni og sýna fram á hæfni við endurvinnsluna. 

 Christine Moseley (2000, 23-24) talar um þrjú stig sem nauðsynlegt er að ná til þess að vera 

umhverfislæs. Þessi þrjú stig má vel tengja við lykilhugtökin þekking, leikni og hæfni sem talað er um í 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011, 37-39). Fyrsta stig snýst um að ná lágmarksþekkingu 

á hugtökum sem tengjast umhverfinu. Á öðru stigi er talað um færni, að geta notað hugtökin rétt 

bæði í orði og riti. Á þriðja stigi er talað um mikilvægi þess að geta tekið afstöðu og nýtt sér færni í 

gjörðum sínum. Þá talar hún um mikilvægi þess að allir fái kennslu í umhverfislæsi svo að íbúar 

heimsins komist á þriðja stig (Christine Moseley, 2000, 23-24). 
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 En hvernig komumst við á þetta þriðja stig í átt að því að verða umhverfislæs? Til að verða 

læs á umhverfi sitt bæði landfræðilega, náttúrulega og menningarlega er gott að nýta nánasta 

umhverfi auk sögu staðarins til þess að skapa ákveðna heildarþekkingu sem hægt er að nota í öllum 

greinum. Þetta viðfangsefni má yfirfæra á aðra staði í heiminum, til þess að læra um heiminn og 

byggja þannig á fyrri þekkingu. Eitt er að læra um hlutina og annað að nýta sér þá þekkingu á 

vettvangi til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir. Því þarf að tengja umhverfisvitund við 

samfélagsvitund og samábyrgð með öðru fólki. Einn af hornsteinum sjálfskynjunar mannsins og 

samvitundar er umhverfisvitund. Það að kynslóð skilji við umhverfi sitt eins og hún tók við því eða í 

betra ástandi (Bragi Guðmundsson, 2000, 48-49).  

Kennarinn í myndbandinu okkar fræðir börnin um umhverfislæsi og sjálfbærni og í framhaldi 

yfirfæra börnin þá þekkingu á sitt nánasta umhverfi. Þekkingin vekur þau til umhugsunar um 

umhverfi sitt sem sýnir leikni. Þegar þau sameina þekkingu sína og leikni öðlast þau hæfni til að geta 

tekið ákvarðanir sem eru byggðar á gagnrýnni hugsun.  

 

Lokaorð 

Fljótlega eftir að þemað fyrir verkefnið var ákveðið vorum við búnar að finna okkar stefnu. Okkur 

gekk mjög vel að samræma hugmyndir okkar allra og koma þeim í framkvæmd. Þegar við lítum til 

baka sjáum við að mesta áskorunin í þessu verkefni var í raun sú mikla samvinna sem þurfti innan 

hópsins. Við lærðum einna mest af hópavinnunni því slík vinna krefst þess að einstaklingar ræði mikið 

saman og komist að sameiginlegri niðurstöðu. Með því eykst umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra 

og sjóndeildarhringurinn víkkar. Í þessari skapandi vinnu reyndi á að koma fræðunum frá sér á skýran 

og skilmerkilegan hátt en að sama skapi hafa útkomuna áhugaverða og viðeigandi fyrir aldurshópinn. 

 Eftir að hafa skoðað fræðin og lesið okkur mikið til ákváðum við að vinna samkvæmt 

hugmyndafræðinni í okkar undirbúningi. Við endurunnum og endurnýttum allt efni í leikmynd og 

höfðum þannig sjálfbærni að leiðarljósi í okkar vinnu. Í gegnum alla þessa vinnu erum við orðnar 

meðvitaðri um umhverfi okkar og viljum skila því í betra ástandi en við tókum við því.  

Umhverfislæsi og sjálfbærni eru mikilvæg hugtök í nútímasamfélagi. Við þurfum að hafa þau í 

huga og þekkja merkingu þeirra svo við getum nýtt þau í daglegu lífi. Grunnskólinn er tilvalinn staður 

til að hefja fræðslu á þessum hugtökum og á sú fræðsla heima í flestum greinum grunnskólans. Við 

erum sannfærðar um að á næstu árum mun meðvitund um sjálfbærni og umhverfislæsi aukast og 

mun myndbandið okkar koma þar að góðu gagni. 
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Þekking – leikni –  hæfni 

Þekking 
Þekking á lögmálum, kenningum, staðreyndum og aðferðum er fengin með því að lesa, hlusta 

og ræða en einnig með upplifunum og reynslu. Hægt er að miðla þessari þekkingu á fjölbreyttan 

hátt svo sem verklega, skriflega eða munnlega (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 

2011). 

Hæfni 
Hæfni er að nýta sér bæði þekkingu og leikni. Forsenda fyrir hæfni er að búa yfir víðsýni, 

sköpunarmætti, siðferðisvitund, ábyrgð og virðingu. Sjálfstæð vinnubrögð skipta einnig máli því 

hæfni felur í sér að nemendur geti tekið ákvarðanir byggðar á gagnrýnni hugsun, rökstutt þær 

og dregið ályktanir. Hægt er að miðla hæfni á margvíslegan hátt þar sem listrænni, 

vitsmunalegri, verklegri þekkingu og leikni er blandað saman við samfélagslegt og siðferðislegt 

viðhorf. Ábyrgð, sköpunarmáttur og virkni eru mikilvæg hluti af hæfni (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011). 

 

Leikni 
Leikni er að geta hugsað rökrétt, beitt réttum aðferðum og verklagi. Leikni getur bæði verið 

vitsmunaleg og verkleg og er miðlað með mismunandi tjáningarformum, vinnubrögðum og 

verkfærum (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). 

Vita – geta – gera 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 koma fram lykilhugtökin þrjú; þekking, leikni og hæfni. Í 

verkefninu hefur verið stuðst við þessi þrjú hugtök og þau tengd við það að vita, geta og gera.  
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Umhverfislæsi 

• Umhverfislæsi er ein af fjölmörgum tegundum læsis en til eru margar skilgreiningar og 

hugmyndir um umhverfislæsi.  

 

• Fritjof  Capra  hefur rannsakað umhverfislæsi (e. enviromental literacy) en  hann leggur 

mikla áherslu á að umhverfislæsi sé hluti undirstöðumenntunar en einnig að það sé 

hluti af menntun stjórnmálamanna og viðskiptaleiðtoga (Capra, 1996). 

 

•  Samkvæmt Capra velta lífsgæði mannsins í heiminum á umhverfislæsi þegna 

 samfélagsins í dag og í framtíðinni (Capra, 1996).  

 

•  Umhverfislæsi samkvæmt skilgreiningu Capra er að hver einstaklingur hefur skilning á 

 umhverfi sínu og samfélagi. Einstaklingur áttar sig á því hvernig náttúran og 

 vistfræðileg kerfi vinna saman og hafa áhrif á hvert annað (Capra, 1996).  

 

•  Í samfélagsgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2007 er talað um að 

 umhverfisvitund feli í sér þekkingu á sínu nánasta umhverfi, umhyggju fyrir því og 

 getunni til þess að átta sig á samhengi mannlegra athafna og náttúru (Aðalnámskrá 

 grunnskóla: Samfélagsgreinar 2007).  

 

• Stefán Bergmann talar um umhverfismennt og umhverfisvitund í safnritinu Náttúrusýn. 

Þar bendir hann á að umhverfismennt sé einn þáttur í því að menn læri að bregðast við 

ákveðnum vanda sem upp kann að koma og byggja upp góð og heilbrigð samskipti 

manns og umhverfis (Stefán Bergmann, 1994). 

 

• Til þess að verða læs á umhverfi sitt, segir Bragi Guðmundsson, verðum við að nýta 

okkar nánasta umhverfi auk sögu staðarins til þess að skapa heildarþekkingu bæði 

landfræðilega, náttúrulega og menningarlega. Þessa þekkingu er hægt að nýta sér í 

öllum námsgreinum (Bragi Guðmundsson, 2000).  
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Sjálfbærni 

• Hugtakið sjálfbær þróun festi sig í sessi á ráðstefnu um umhverfi og þróun sem 

þjóðarleiðtogar sóttu í Rio de Janeiro árið 1992.  

 

• Í fyrstu reglu Ríó-yfirlýsingarinnar segir „Sjálfbær þróun snýst um manninn og 

möguleika hans. Fólk á að geta starfað og lifað heilbrigðu lífi í sátt við náttúruna“ 

(Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 

• Ekki er öllum ljóst hvað hugtakið felur í sér en það hefur verið skilgreint sem þróun sem 

mætir þörfum samtímans og um leið komandi kynslóða (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 

• Meginstoðir sjálfbærrar þróunar eru félagsleg velferð og jöfnuður, efnahagsvöxtur og 

vernd umhverfisins (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 

• Hugtakið hjálpar fólki að líta á umhverfisvernd og efnahags- og atvinnuþróun sem eina 

heild en ekki andstæður eins og venjan var (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 

• Sjálfbær þróun er ekki einfalt hugtak sem leysir allan vanda en það hjálpar þjóðum að 

sameinast í stefnumörkun fyrir framtíðina (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 

• Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 eru nefndir sex grunnþættir menntunar og er 

sjálfbærni einn af  þeim. Sjálfbærni á því að birtast í öllum námsgreinum, í hæfni 

nemenda, námsmati og skólanámskrá skólanna (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti, 2011). 

 

• Grunnskólinn er góður vettvangur til að innleiða sjálfbærni því námið er skylda og miðar 

að því að búa alla nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti, 2011). 
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Tengsl umhverfislæsis og sjálfbærni 

• Til að stuðla að sjálfbærri þróun er nauðsynlegt að kunna að lesa umhverfið sitt, skilja 

samfélagið, upplifa og skoða náttúruna í kringum sig (Sigrún Helgadóttir, 2013).  

 

• Til þess að vekja fólk til umhugsunar um náttúruvernd er mikilvægt að fólk kynnist 

náttúrunni. Við verðum að átta okkur á því hversu háð við erum náttúrunni og að allt er 

undir henni komið (Sigrún Helgadóttir, 2013).  

 

• Tengsl mannsins og náttúrunnar hafa veikst með aukinni þéttbýlisvæðingu og 

tækniþróun síðustu áratuga. Afleiðing þess er að fólk er ólæst á náttúruna sem getur 

verið hættulegt fyrir okkur öll, líka þegar horft er til framtíðar (Sigrún Helgadóttir, 2013).  

 

• Allir í heiminum eru hluti af sama vistkerfinu og til þess að taka þátt á ábyrgan hátt 

verðum við að skilja það og virða takmörk þess svo ekki fari illa (Sigrún Helgadóttir, 

2013).  

 

• Þannig tengist sjálfbærni læsi í víðum skilningi sem er einnig grunnþáttur í 

aðalnámskrá grunnskóla (Sigrún Helgadóttir, 2013).  

 

• Við verðum að vera læs á umhverfi okkar, umhverfislæs til að stuðla að sjálfbærri þróun 

(Sigrún Helgadóttir, 2013).  
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Hvað heldur þú að umhverfislæsi sé? 
Við spurðum vini og vandamenn á öllum aldri um þeirra skilgreiningu. 

 „Það er að fólk/börn séu læs á umhverfi sitt. Geti þekkt nærumhverfi sitt“ (Lína, 48). 

 

„Umhverfislæsi er getan til að sjá umhverfi sitt - að lesa í umhverfið sitt“ (Gróa, 22). 

 

„Að geta lesið í umhverfið, hvað er í gangi á hverjum stað, hvað ber að varast“ (Ásrún, 22). 

 

„Að geta tekið upplýsingar úr umhverfi sínu og túlkað þær“ (Aron, 22). 

 

„Umhverfislæsi er að geta lesið í náttúruna og umhverfið og þannig haft vitund fyrir veðrabrigðum og 

þess háttar. Fyrir tíma nútímavísinda voru menn sennilega mikið „umhverfislæsir“ “ (Jónas, 50). 

 

„Að skoða náttúruna og sjá hvað hún hefur uppá að bjóða, eins og sjálfsþurftarbúsakapur að rækta 

upp jörð þar sem er hægt og nýta. Gæti einnig staðið fyrir almennt í okkar lífi að sjá í umhverfinu 

það sem gerist fyrir og skilja um hvað er verið að tala og vera inni í málunum og taka eftir. Já það er 

sennilega meira svoleiðis“ (Árný Fjóla, 21). 

 

„Sá sem er vel umhverfislæs á auðvelt með að skilja og lesa í táknin sem eru í umhverfi hans í hvert 

skipti, t.d. í samskiptum innan ákveðins hóps eða samfélags. Þetta getur líka átt við náttúruna en er 

ekki bundið við hana. En sá sem er umhverfislæs á náttúruna á auðveldara með að skilja þarfir 

hennar og forsendur þess að hún nái að dafna“ (Jóhanna, 43). 

 

„Minn skilningur á orðinu er að skilja umhverfi sitt. Vera náttúrutengdur. Snýst um að læra á 

umhverfið sitt, þekkja það og skilja nauðsyn þess í samhengi við sjálfan sig“  (Hrafndís, 29). 

 

„Umhverfislæsi tengist því að vera mjög umhyggjusamur um umhverfið sitt, eins og að henda ekki 

dósum í rusl o.s.frv.“ (Halli, 17). 
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Hvað heldur þú að umhverfislæsi sé? 

„Að vera umhverfislæs er að geta, út frá eigin vitsmunum og ályktunum á fólki og aðstæðum, tekið 

árangursríkar ákvarðanir sem varða eigin lífsgæði og velferð!“ (Logi, 26). 

 

„Það er til dæmis að sjá hvort land sé óbeitt, þekkja gróðurinn og landslagið. Geta lesið í landið, 

hvað einkennir hvert svæði“ (Kristjana, 49). 

 

„Það er að vita hvaðan hlutirnir í kringum okkur koma, hvernig þeir urðu til. Geta lesið í jarðveginn 

og gróðurinn og aflað upplýsinga þannig um landsvæði“ (Glódís, 19). 

 

„Mat á þörfum umhverfisins“ (Sólveig, 25). 

 

„Að geta lesið í umhverfi sitt, hvað maður getur nýtt sér til dæmis“ (Ágústa, 40). 

 

„Umhverfislæsi er að skynja umhverfið sitt sem hluta af eigin lífi“ (Hilda, 35). 

 

„Umhverfislæsi er þegar maður les í náttúruna“ (Monika, 15). 

 

„Að hafa skilning á umhverfinu, geta lesið í það og vera meðvitaður um það“ (Ingibjörg, 69). 

 

„Að vera meðvitaður um umhverfi sitt og náttúruna. Geta lesið í náttúruna, vita hvað hún getur gefið 

þér og hvað hún þolir“ (Sigmundur, 54). 

 

„Það er að geta lesið í umhverfið sem þú býrð í, þ.e. að skilja menningu o.þ.h.“ (Kolbrún, 50). 

 

„Að fólk geti skilið umhverfið sitt, þarfir þess og takmarkanir, hvernig skuli vernda það og hvernig 

hægt er að eyðileggja það“ (Ágústa, 57). 
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Hvað heldur þú að umhverfislæsi sé? 
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Hugmynd og ferli 

Í byrjun ferlisins skoðuðum við margar tengingar við umhverfislæsi og að lokum var ákveðið 

að skoða hvernig það tengist sjálfbærni. Okkur langaði til að geta komið efninu frá okkur á 

skemmtilegan hátt en um leið að prófa eitthvað nýtt. Þess vegna varð myndband fyrir valinu 

þar sem svokölluð stop-motion aðferð er notuð. Þannig fannst okkur við geta komið efninu 

til skila á þann hátt sem höfðar vel til nemenda á yngsta og miðstigi grunnskóla.  

  

Við byrjuðum á því að gera hugarkort þar sem við hugstormuðum um hvað okkur fannst 

tengjast umhverfislæsi og hvernig við gætum mögulega komið því til skila. Því næst tók við 

mikil leit og lestur á fræðilegum heimildum um umhverfislæsi. Út frá þeim skrifuðum við 

fræðilegan texta sem við svo byggðum myndbandið á. Þá var hafist handa við að búa til 

sögusvið þar sem sjónarhorn voru teiknuð upp og samtöl skrifuð niður. Ákveðið var að 

sagan yrði sögð frá sjónarhorni barna til að hún gæti höfðað sem best til markhópsins.  Að 

því loknu tók við mikil skapandi vinna þar sem sögusviðið var búið til ásamt persónum og 

aukahlutum.  Þá var komið að upptökum þar sem hvert atriði hafði verið vandlega íhugað 

og skipulagt til hins ýtrasta.  
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Kennsluhugmyndir  

Smíði 
Kennari fer með nemendum í skógarferð til að fræðast um ýmis heiti trjátegunda.  

 

Nemendur fræðast um viðartegundir og hvernig hægt er að nýta þær.   

 

Heimilisfræði 
Nemendur gera myndir af ferli og uppruna ýmissar matvöru sem notuð er í kennslu. 

 

Kennari ræðir við nemendur um það hvernig hægt sé að nýta matinn betur í stað þess að 

henda.  

 

Lífsleikni 
Kennari kynnir fyrir nemendum umferðarreglurnar og ræðir við þau ástæður þess að þær 

eru mikilvægar. 

 

Kennari ræðir við nemendur um ýmsar óskráðar reglur sem tengjast þeirra nærumhverfi. 

 

Íslenska 
Kennari dregur fram ýmis hugtök er tengjast umhverfislæsi og biður nemendur að finna 

fleiri hugtök. Nemendur leita sér upplýsinga um hugtökin og merkingu þeirra. 

 

Náttúrufræði 
Nemendur læra að þekkja mismunandi plöntu- og trjátegundir. 

 

Kennari ræðir við nemendur hvernig orka myndast og hvernig hún er notuð. 

 

 

Textílmennt 
Nemendur fræðast um hvaðan efnin koma sem unnið er með í textílmennt.  

 

Nemendur kynna sér ferli í vinnslu ákveðins efnis, t.d. lopa eða silkis og kynna fyrir 

öðrum nemendum. 

Myndbandið er hugsað sem þverfaglegt kennsluefni og hentar sem kveikja fyrir 

margskonar verkefni. 
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