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Ágrip 
Lokaverkefni þetta inniheldur þverfaglegt kennsluskipulag um verkefnavinnu 
tengda Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og sjálfbærri þróun. Í 
aðalnámskrá grunnskóla er sjálfbærni ein af sex grunnstoðum menntunar. Með 
sjálfbærnimenntun að leiðarljósi á að skapa samábyrgt samfélag þar sem fólk 
er meðvitað um mikilvægi umburðarlyndis, réttlætis og hófsemi og tengjast 
umhverfi sínu og náttúru. Nemendur þurfa að öðlast getu til aðgerða og þurfa 
því þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum þar sem þeir læra að axla ábyrgð, 
taka ákvarðanir og finna lausnir á raunverulegum vandamálum.  

 Höfundur byrjar á að fara stuttlega yfir mikilvægi sjálfbærrar þróunar, 
sjálfbærni og menntun til sjálfbærni. Þar á eftir eru færð rök fyrir því hvers 
vegna höfundur telur samvinnunám og lausnaleitarnám vera náms-  og 
kennsluaðferðir sem henta sjálfbærnimenntun og þar af leiðandi skipulagi 
þessa verkefnis. Því næst tekur við kafli um námsmat og rök færð fyrir 
mikilvægi leiðsagnarmats til að efla og styrkja nemendur sem virka 
samfélagsþegna. Að þessu loknu er skipulagið sjálft sett fram. Höfundur leitast 
við að aðgerðabinda markmið sjálfbærnimenntunar aðalnámskrár grunnskóla 
og flétta því saman við Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna um sjálfbæra 
þróun. Kennsluefnið er sett upp í sjö kafla eða sjö þemu. Þemun eru: 
  

1. Sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin –  að vekja áhuga á málefninu 
2. Er fátækt á Íslandi? –  hvað einkennir lífsskilyrði manna? 
3. Sjálfbært hagkerfi –  lifir mannfólkið í takt við náttúruna? 
4. Nýsköpun –  finnum nýjar leiðir! 
5. Jafnrétti –   er heimurinn sanngjarn? 
6. Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna? 
7. Ábyrg neysla –  til hvers að vera læs á fjármál? 

  
Hvert kennsluskipulag hefur forsíðu með upplýsingum sem tengjast 

kennsluskipulaginu, þar er talið upp heimsmarkmið, fjöldi kennslustunda, 
aldursstig, námsgreinar, gögn, kennsluaðferðir, hæfniviðmið úr aðalnámskrá 
grunnskóla, markmið fyrir nemendur og gagnlegar vefsíður. Þar á eftir er 
innihaldi hverar kennslustundar lýst ítarlega, greint frá hlutverki nemenda og 
markmiði kennara fyrir hvert verkefni. 
 

 
 





 

Abstract 
This project contains interdisciplinary teaching material about tasks related to 
the Sustainable Development Goals (SDG´s). The  purpose of sustainability 
education is to create shared responsibility within societies in a way that people 
can become aware of the importance of tolerance, justice and moderation, and 
relate to their environment and nature. Students need to be able to take action 
and therefore need training in democratic working practices, as they learn to 
take responsibility, make decisions and find solutions to real problems.   

The author begins by discussing the importance of sustainable 
development, sustainability and education for sustainability. Then he explains 
why he considers cooperative learning and problem based learning suitable 
methods for sustainability education and, therefore, for this project. After that 
there is a chapter on  assessment where the importance of formative assessment 
is highlighted. Finally the teaching material is presented. The author attempts 
to operationalize the goals of sustainability education that are put forth in the 
Icelandic school curricula and connect them to the Sustainable Development 
Goals using icelandic material and UN‘s World largest lesson as inspiraton. 
The teaching material is set up in seven sections or seven themes. The themes 
are: 

  
1. SDG  –  Introducing the issue 
2. Does poverty exist in Iceland? – What characterizes human living 

conditions? 
3. Sustainable economy –  Do human beings live in harmony with 

nature? 
4. Innovation –  Let’s find new ways! 
5. Equality  –  Is the world a fair place? 
6. The environment – Have we lost connection to nature? 
7. Responsible Consumption –  Why is it important? 

  
Each and every section has an informative cover page showing what 

global goals are related to the theme; how many lessons there are; what 
student´s age is relevant; which subjects are possible to connect to the theme 
and what teaching method. There are also indications how teachers can relate 
the theme to the Icelandic school curricula, objectives for students and useful 





 

Formáli 
Þetta kennsluskipulag er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed-prófs í 
menntunarfræði við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Allyson Macdonald, fyrir góða 
leiðsögn, Yrsu Rós Brynjudóttur fyrir ómetanlega hjálp með útlit 
kennsluskipulagsins, Brynju Óskarsdóttur fyrir yfirlestur og síðast en ekki síst 
Pedro Gunnlaugi Garcia sambýlismanni mínum fyrir mikla þolinmæði í minn 
garð. 
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1. Inngangur  
Umræðan um sjálfbæra þróun er ekki ný af nálinni, en hefur þó trúlega aldrei 
verið háværari en undanfarin misseri. Mannkynið hefur um áratugaraðir verið 
meðvitað um þau margháttuðu spjöll sem hlotist hafa vegna ágangs 
tegundarinnar á náttúruna. Umhverfisvitund almennings hefur aukist jafnt og 
þétt samhliða auknum fréttaflutningi af þeirri manngerðu vá sem steðjar að 
náttúrunni. Þörf er á veigamiklum úrbótum á því hvernig mannkynið nýtir 
auðlindir jarðar, ef tryggja á að komandi kynslóðir fái notið sömu lífsgæða og 
við gerum í dag. Enn fremur hefur ákall um samfélagslega ábyrgð farið 
vaxandi og þá helst hjá fyrirtækjum, enda ómögulegt að snúa 
framleiðsluháttum til betri vegar nema með liðsinni stórfyrirtækjanna sem eru 
mikilvægt hreyfiafl efnahagsins. Krafa um vistvæna framleiðsluhætti og aukna 
sjálfbærni hefur hlotið náð fyrir eyrum ráðamanna og þessar áherslur birtast í 
stefnumótun og áætlunum samtaka og ríkja. Breyta þarf hugsunarhætti og þar 
með hegðun mannkyns á þann hátt að hófsemi, réttlæti og samfélagsleg ábyrgð 
verði ríkjandi. Íslensk stjórnvöld hafa tekið skref í rétta átt með því að leggja 
fram ýmsar stefnur og undirritað alþjóðlega samninga sem tengjast sjálfbærri 
þróun. Einnig voru hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun kynnt í 
aðalnámskrám leik- , grunn-  og framhaldsskóla árið 2011/2013. Þar er 
sjálfbærni ein af sex grunnstoðum menntunar og lögð rík áhersla á 
sjálfbærnimenntun sem á að skapa samábyrgt samfélag. Gott væri ef kennarar 
þróa með sér það viðhorf að markmið menntunar sé geta til aðgerða og myndu 
þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum og stuðla að áhuga og vilja til 
þess að börnin og ungmennin taki þátt í samfélaginu. Með kennsluskipulaginu 
sem hér er lagt fram leitast höfundur við að aðgerðabinda markmið 
sjálfbærnimenntunar aðalnámskrár grunnskóla og flétta saman við 
Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna um sjálfbæra þróun.  
 

Fyrst er farið stuttlega yfir mikilvægi sjálfbærrar þróunar, sjálfbærni 
og menntun til sjálfbærni. Þar á eftir eru færð rök fyrir því hvers vegna 
höfundur telur samvinnunám og lausnaleitarnám vera náms-  og 
kennsluaðferðir sem henta sjálfbærnimenntun. Því næst tekur við kafli um 
námsmat og rök færð fyrir mikilvægi leiðsagnarmats til að efla og styrkja 
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nemendur sem virka samfélagsþegna. Að þessu loknu koma 
kennsluhugmyndirnar sjálfar. Þær eru settar upp í sjö kafla eða sjö þemu, með 
það í huga að kennarar geti unnið saman þvert á námsgreinar eða skipt með sér 
verkum að vild. Hvert kennsluskipulag hefur forsíðu sem inniheldur helstu 
upplýsingar um kennslufyrirkomulagið, þessar upplýsingar eru: 
heimsmarkmið, fjöldi kennslustunda, aldurstig, námsgreinar, gögn, 
kennsluaðferð, hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla, markmið fyrir 
nemendur og gagnlegar vefsíður.  

 
Á eftir fylgir innihald kennslustundanna sem er skipt niður í fjölbreytt 

viðfangsefni en einnig eru sett fram rök eða tilgangur með hverju verkefni, 
tekið er fram til hvers er ætlast af nemendum og hver tilgangur kennarans er. 
Fyrsta kennsluskipulagið kallast Sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin –  að 
vekja áhuga á málefninu. Það tekur fimm kennslustundir þar sem nemendur 
kynna sér öll Heimsmarkmiðin sautján með verkefnavinnu, leik og einnig með 
því að sjá um kennsluna sjálfir. Skupulag tvö er um fátækt og ber titilinn Er 
fátækt á Íslandi? –  hvað einkennir lífsskilyrði manna? Þar læra nemendur um 
fátækt á Íslandi og tengja heimsmarkmiðin og sjálfbæra þróun við aðstæður 
hér á landi með útvarpsþáttum, rafrænum spurningaleik í Kahoot og 
verkefnavinnu, það tekur um sex kennslustundir. Þriðja kennsluskipulagið 
heitir Sjálfbært hagkerfi –  lifir mannfólkið í takt við náttúruna? Þar horfa 
nemendur á myndbönd og vinna verkefnavinnu sem tekur þrjár kennslustundir. 
Á eftir því er þema sem reynir á ímyndunarafl nemenda og sköpunargleði en 
það nefnist Nýsköpun –  finnum nýjar leiðir! Þá er stuðst við lausnaleitarnám, 
nemendur finna vandamál í samfélaginu og finna lausnir á þeim sem þeir 
framkvæma sjálfir. Þetta þema tekur minnst átta kennslustundir. Jafnrétti –   er 
heimurinn sanngjarn? er fimmta kennsluskipulagið þar læra nemendur um 
flóttamenn með púslaðferðinni og áætlaður tími í það eru sex kennslustundir. 
Því næst tekur við kennsluskipulag um náttúruna sjálfa en það kallast 
Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna? Hér er lögð áhersla á að 
nemendur komi auga á vanda sem steðja að umhverfinu út frá ákveðnum 
heimsmarkmiðum og leiti lausna á þeim, tekur það um það bil fjórar 
kennslustundir. Að lokum er kennsluskipulagið Ábyrg neysla –  til hvers að 
vera læs á fjármál? sem tekur sjö kennslustundir. Þar læra nemendur um 
neyslu og fjárhag meðal annars með því að fara í vettvangsferð. 
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2. Sjálfbær þróun og sjálfbærni 
Í grófum dráttum má segja að sjálfbær þróun sé sú þróun mannkyns að nýta sér 
auðlindir jarðarinnar án þess að skerða lífsgæði komandi kynslóða með tilliti 
til umhverfis, efnahags, samfélags og menningar. Sjálfbærni er svo aftur á móti 
geta mannkyns til að uppfylla þessi skilyrði og til þess að svo verði þurfum við 
að ýta undir getu til aðgerða (sjá kaflann Nám og kennsla).  
 

Það hefur lengi verið vitað að neysla mannkyns er orðin svo mikil að 
Jörðin er komin að þolmörkum (sjá Brundtland skýrsluna sem kom út 1987). 
Undanfarin tvöhundruð ár hefur þróun mannsins fleygt svo hratt fram að Jörðin 
hefur ekki undan. Á 19. öld var mannkynið um það bil einn milljarður, 
meðalævi fólks var um 35 ár og 85% –  95% íbúa bjó við það sem okkur finnst 
í dag sára fátækt eða örbirgð. Í dag er mannkynið meira en sjö milljarðar, meðal 
ævilengd er um 70 ár og um 10% íbúa býr við örbirgð (Þróunaráætlun SÞ, 
UNDP, 2016, bls. 21–  24). Samkvæmt þessum upplýsingum hefur staðan 
aldrei verið betri fyrir mannkynið en náttúran og aðrar dýrategundir líða nú 
þegar fyrir velmegun mannsins. Neyslan er svo mikil og gengið er það hratt á 
auðlindir jarðar að náttúruleg endurnýjun getur ekki átt sér stað. Losun 
gróðurhúsalofttegunda af manna völdum er svo mikil að hlýnun Jarðar gengur 
hraðar fyrir sig en ella. Brátt verða auðlindir Jarðar uppurnar og 
loftslagsbreytingar það örar, að Jörðin verður óvistvæn og mannfólkið getur 
ekki lifað því góða lífi sem það nú gerir (Umhverfisráðuneytið, 1992, bls. 5 
–  6). Rætur vandans liggja í gjörðum mannsins umhverfislega, samfélagslega 
og efnahagslega séð. Iðnríkin bera megin ábyrgð á losun 
gróðurhúsalofttegunda og á umhverfisvandanum yfir höfuð. Þar er 
neysluhyggjan í fyrirrúmi og mikil sóun á auðlindum. Þess vegna þarf að 
breyta framleiðsluhefðum og endurskoða lifnaðarhætti fólks (Sigrún 
Helgadóttir, 2013, bls. 8). Misskipting auðæva og valds er einnig hluti af 
vandamálinu, en helmingur allra eigna mannkyns er í eigu 1% jarðarbúa og 
áttatíu ríkustu einstaklingarnir í heiminum eiga jafnmikið og helmingur 
jarðarbúa samanlagt (Þróunaráætlun SÞ, UNDP, 2016, bls. 72). Með jafnari 
dreifingu auðæva og valds er hægt að minnka eða jafnvel eyða fátækt. Talið er 
að  félagslegt jafnrétti þurfi að samtvinnast efnahagslegri þróun til að forsendur 
séu fyrir sjálfbærri þróun. Til að sjálfbær þróun geti átt sér stað og spornað 
verði við rýrnun á gæðum Jarðar þurfa allir að hjálpast að en Sameinuðu 
þjóðirnar hafa tekið fyrstu skrefin í þá átt. 
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Fyrsta sameiginlega þróunaráætlunin sem gerð var á heimsvísu var sett 

fram af Sameinuðu þjóðunum árið 2000 (Þróunaráætlun SÞ, UNDP, 2016, bls. 
90). Þar voru sett fram átta markmið, svokölluð Þúsaldarmarkmið, sem áttu að 
nást fyrir árið 2015. Þessi markmið voru: 1. að minnka fátækt um helming; 2. 
menntun fyrir alla; 3. jafnrétti kynjanna; 4. lækka dánartíðni barna um helming; 
5. bæta heilsufar kvenna; 6. eyða sjúkdómum; 7. sjálfbær þróun og 8. styrkja 
hnattræna samvinnu um þróun. Síðan þá hefur fátækt minnkað um helming, 
fleiri börn ganga í skóla, sífellt færri deyja af smitsjúkdómum eins og malaríu 
og HIV, mæðradauði hefur minnkað um 45 % og dánartíðni barna 
snarminnkað. Markmið 7 um sjálfbæra þróun náðist ekki en þar var til dæmis 
eitt af undirmarkmiðunum að draga úr losun koltvísýrings en losunin hefur 
aftur á móti aukist um 50 % á árunum 1990 til 2015 (Þróunaráætlun SÞ, UNDP, 
2016, bls. 27 – 30). Sameinuðu þjóðirnar hófust handa við að setja ný markmið 
sem tækju við af Þúsaldarmarkmiðunum vel áður en þau runnu sitt skeið. Þá 
var frekari áhersla lögð á sjálfbæra þróun (Þróunaráætlun SÞ, UNDP, 2016, 
bls. 30). Metnaðarfyllsta þróunaráætlun sem gerð hefur verið var svo samþykkt  
af öllum aðildarríkum Sameinuðu þjóðanna árið 2015, í þetta skiptið voru sett 
17 markmið með 169 undirmarkmiðum sem eiga að nást fyrir árið 2030. Þessi 
markmið eru kölluð Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun. Markmiðin 
snerta hvert um sig sjálfbæra þróun á einhvern hátt en sex þeirra tengjast henni 
beint. Þar má nefna markmið um loftslagsbreytingar, sjálfbærar borgir, 
sjálfbær vistkerfi, sjálfbæra neyslu, auðlindir hafsins og sjálfbæra orku. 
Munurinn á Þúsaldarmarkmiðunum og Heimsmarkmiðunum er sá að þau 
fyrrnefndu einblíndu á þróunarlöndin en Heimsmarkmiðin leggja ríka áherslu 
á að allir taki þátt og öll lönd bæti sig og beini þróuninni í átt til sjálfbærni 
(Þróunaráætlun SÞ, UNDP, 2016, bls. 90 – 94). Það er því mikilvægt að allir 
þekki markmiðin, skilji þau og læri að vinna með þau á einhvern hátt. 
Heimsmarkmiðin eru þess vegna tengd öllu kennsluskipulaginu og unnið er 
markvisst með þau í hverju þema fyrir sig. 
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3. Sjálfbærnimenntun eða menntun til 
sjálfbærni 

Menntun er lykillinn að breytingum því enginn gerir neitt nema viðkomandi 
þekki hvað er í húfi og skilji hvað þarf að gera. Þess vegna ákvað allsherjaþing 
Sameinuðu þjóðanna að áratugurinn 2005 – 2014 ætti að vera áratugur 
menntunar til sjálfbærrar þróunar og fól UNESCO verkefnið. Þannig var sett 
pressa á ríkisstjórnir aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna að kynna þjóðum sínum 
gildi sjálfbærrar þróunar, auka almenna vitund um hana og ýta undir þátttöku 
til aðgerða. Með menntuninni á að stuðla að breyttu hugarfari, auka hófsemi 
og umburðarlyndi og stuðla að ábyrgri hegðun (Utanríkisráðuneytið (útg.), 
2010, bls. 9; Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 17). Í kjölfarið eru ótal þjóðir að 
vinna að menntun til sjálfbærni á einn eða annan hátt, oftast í aðalnámskrám 
sínum en  árið 2013 var það gert á Íslandi.  
 

Sjálfbærni er einn af grunnþáttum aðalnámskrár íslenskra grunnskóla 
ásamt menntun til læsis, lýðræðis og mannréttinda, jafnréttis, heilbrigðis og 
velferðar og sköpunar. Allir þessir grunnþættir eru samofnir og háðir hver 
öðrum. Það þýðir að þekking og færni í öllum þáttunum er undirstaða þess að 
íslenskt samfélag þróist til sjálfbærni. Það þýðir jafnframt að jafnrétti, lýðræði, 
mannréttindi, heilbrigði og velferð nást heldur ekki án sjálfbærni. Í 
aðalnámskrá grunnskóla (bls. 18 og 20 –  21) kemur fram að menntun til 
sjálfbærni hafi það að markmiði að nemendur læri að skilja samfélag nútímans 
og þekki hvernig það hefur þróast. Þá eiga nemendur að öðlast vilja og færni 
til að móta og bæta samfélagið. Þannig verða þeir virkir samfélagsþegnar bæði 
sem einstaklingar og í samstarfi við aðra (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009, bls. 25). 
Gert er ráð fyrir að með menntun og þekkingu getur fólk skilið tilgang með því 
að breyta lífs-  og neysluvenjum sínum, það sættir sig frekar við hófsemi og 
vill frekari jöfnuð.  Menntun til sjálfbærni er mikilvægt verkefni því eins og 
Helen Clark yfirmaður Þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna komst að orði: 
„okkar kynslóð er sú síðasta sem getur hindrað verstu afleiðingar 
loftslagsbreytinga og um leið sú fyrsta sem hefur bolmagn og þekkingu til að 
útrýma örbirgð“ (Þróunaráætlun SÞ, UNDP, 2016, bls. 7). 
 

Þegar áratug menntunar til sjálfbærni lauk eða í ársbyrjun 2015 hóf 
Barnahjálparsjóður Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) að vinna að hugmyndum 
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um hvernig mætti kynna og kenna ungmennum um Heimsmarkmiðin og 
tilgang þeirra. Úr varð verkefni sem kallast Heimsins stærsta kennslustund (e. 
the World’s largest lesson). Sett var á laggirnar vefsíða sem inniheldur aragrúa 
af upplýsingaum, myndböndum og kennsluleiðbeiningum um hvernig hægt sé 
að vinna að Heimsmarkmiðunum í skólum   (sjá: 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ ). Utanríkisráðherrar um allan heim 
hafa hvatt skólastjórnendur og kennara til að taka þátt í verkefninu og nýta sér 
kennsluefnið. Fjölmargir kennarar og skólar hafa nú þegar tekið þátt  í 
verkefninu og hefur það veitt höfundi þessa lokaverkefnis mikinn innblástur 
og notast hann meðal annars við myndbönd sem voru gerð fyrir verkefnið. 
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4. Nám og kennsla 

Sjálfbærnimenntun er viðamikil og snertir í raun alla þætti sem viðkoma 
mannlegu lífi. Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að: 

Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver 
einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, viðhorf 
og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra 
jarðarbúa; náttúru og umhverfi; lýðræði, mannréttindum og réttlæti; jafnrétti 
og fjölmenningu; velferð og heilbrigði; og efnahagsþróun og framtíðarsýn. Í 
sjálfbærnimenntun felst einnig að börn og ungmenni takist í námi sínu á við 
margvísleg álitamál og ágreiningsefni. Kennsla og starfshættir innan skólans 
skulu fléttast saman við það viðhorf að markmið menntunar sé geta til 
aðgerða. Í því felst þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og því að stuðlað 
sé að áhuga og vilja til þess að börnin og ungmennin taki þátt í samfélaginu 
(Mennta-  og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20 – 21). 

Með getu til aðgerða er átt við að nemendur nýti sér lærdóminn til gagns, læri 
að finna lausnir á vandamálum og framkvæma lausnirnar. Lærdómur sem á að 
nota til gagns hlýst með því að setja sjálfan sig inn í aðstæður þar sem þörf er 
á að leysa vandamál. Það er gert með því að rýna í gögn og leita eftir 
upplýsingum, með því að horfa gagnrýnum augum á heimildir og meta hvort 
hlutdrægni hafi haft áhrif á gögn, geta velt hlutunum fyrir sér frá mörgum 
sjónarhornum og að endingu gera grein fyrir eigin sýn á efninu og mögulegum 
lausnum. Með þessum hætti verða nemendur margs vísari um hvernig hlutirnir 
ganga fyrir sig og hvað þarf til þegar leita á lausna á vandamálum með 
aðgerðum. Til að öðlast getu til aðgerða ákveða nemendur og kennari í 
sameiningu að leysa eða vinna að úrlausnum á einhverju ákveðnu úrlausnarefni 
og því næst íhuga úrvinnsluferið. Geta til aðgerða er því í raun geta til 
breytinga, geta nemenda til að breyta eigin lífstíl og lífsskilyrðum (Breiting, 
Mayer og Mogensen, 2005, bls. 28 –  29). Geta til aðgerða er þó ekki 
lokamarkmið sem nemendur öðlast og hægt er að prófa heldur er það útópía 
eða stanslaust ferli sem alltaf þarf að vinna með, líkt og sjálfbær þróun 
(Mogensen og Schnack, 2010, bls. 71). Fræðileg þekking er ekki nóg þegar 
úrlausna er þörf, og heldur meira máli skiptir að kunna og geta beitt þekkingu 
fyrir sig. Sú færni hlýst með uppsafnaðri reynslu, og oft staðbundinni. Því má 
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færa rök fyrir því að staður sé mikilvæg breyta í lærdómsferlinu. Staðbundið 
nám (e. place-based education) skilyrðir lærdómsferli þar sem það staðsetur 
nemendur í þeirra eigin rými eða íverustað. Þess háttar nám hneigist frekar að 
því að vera nærumhverfi og samfélagi nemanda til góðs, sem rýmar við inntak 
sjálfbærnimenntunar (Allyson Macdonald og Auður Pálsdóttir, 2010, bls. 57). 
Höfundur leitast við að leggja áherslu að staðbundið nám í þemanu Er fátækt 
á Íslandi. 

 
Til að stuðla að ofangreindri færni telur höfundur að nemendamiðað nám eigi 
best við skipulag þessa lokaverkefnis. Lítum aðeins nánar á hvað 
nemendamiðað nám er. 
  

Nemendamiðað nám er nám þar sem nemandinn hefur val og tekur þátt 
í ákvarðanatöku og getur þannig haft áhrif á námsumhverfið, nám sitt og 
framvindu þess. Nemendamiðað nám snýst sem sagt meðal annars um 
valdeflingu nemenda. Þá fá nemendur að velja á einn eða annan hátt hvað þeir 
læra, hvernig þeir fara að því og hvernig þeir verða metnir. Með þessu móti 
læra nemendur lýðræðisleg vinnubrögð í lýðræði og læra að axla ábyrgð 
(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 13 og Reykjavíkurborg, 2015, bls. 4). Þetta 
er í takt við aðalnámskrá grunnskóla en samkvæmt henni á námið að styrkja 
nemendur í lýðræðislegri hegðun, vera við hæfi hvers og eins, taka tillit til 
persónuleika, hæfileika og áhugamála (Mennta-  og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20 – 21, 42 – 43). Kennarinn þarf því að 
styðjast við mismunandi kennsluaðferðir þar sem nemandinn er miðdepill 
kennslunnar en ekki kennarinn sjálfur. Kennarinn er þá eins konar leiðbeinandi 
eða verkefnastjóri og passar upp á að viðfangsefnin séu ekki of auðveld, ekki 
of létt heldur passlega ögrandi fyrir nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 
22). 

 

Yfirgripsmikil rannsókn sem gerð var um starfshætti í íslenskum 
grunnskólum, kölluð Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar, var 
gefin út árið 2014 (Gerður G. Óskarsdóttir ritstýrði). Rannsóknin leiddi í ljós 
að bein kennsla er algengasta kennsluaðferðin hér á landi en óbein kennsla er 
öllu fátíðari (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 
Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 328). Bein kennsla, kennarastýrð 
eða kennaramiðuð kennsla, hefur kennarann í aðalhlutverki þar sem 
nemendur hlýða á fyrirlestur kennarans með glærum eða horfa á sýnikennslu. 
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Óbein kennsla er hins vegar nemendamiðuð sem greint var frá hér að ofan. 
Dæmi um nemendamiðaðar kennsluaðferðir eru til dæmis leitaraðferðir og 
samvinnunám (Sama heimild, bls. 113). Birna Sigurjónsdóttir stýrði annari 
rannsókn þar sem rúmlega þúsund kennslustundir voru greindar í meira en 
fjörtíu grunnskólum á Íslandi (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 2 – 3). Þar kom 
einnig í ljós að kennarastýring er mest notaða kennsluaðferðin þar sem 
nemendur vinna verkefni undir stjórn kennarans sem heldur fyrirlestra og er 
með innlagnir. Kennarinn er þar með miðpunktur kennslunnar, fræðir 
nemendur og stýrir námi þeirra markvisst til að allir fái sömu niðurstöður (bls. 
5 – 6). Birna bendir á (bls. 8) að kennsluhættir séu einhæfir og það vanti mikið 
upp á að nemendur séu virkir í námi sínu, þjálfist í samvinnu og tileinki sér 
sjálfstæð vinnubrögð. Birna segir það umhugsunarefni þar sem það er einmitt 
lagt áherslu á samvinnu og sjálfstæði sem lykilhæfni í aðalnámskrá grunnskóla. 

 
Markmið sjálfbærnimenntunar er geta til aðgerða, því er ekki einungis 

hugsað um staðreyndir heldur eru nemendur hvattir til að víkka 
sjóndeildarhring sinn, sjá önnur sjónarhorn og skapa sér skoðanir á málefnum. 
Kennslufræðilegri nálgun er því þannig háttað að kennarinn býr til ramma fyrir 
námsmenn til að bera kennsl á eigin úrlausnarefni, þróa innsýn sína og þáttöku 
í margslungnum og umdeildum viðfangsefnum. Kennarinn veitir nemendum 
stuðning við það sem þeir taka sér fyrir hendur og nemendur læra af reynslunni 
með því að íhuga ferlið eftir að því lýkur (Breiting og Mayer, 2015, bls. 41– 
42). Ákveðin viðmið sem skólar sem kenna sig við sjálfbærnimenntun þurfa 
að hafa að leiðarljósi eru: nemendamiðað nám, áhersla á sýnilegar útkomur frá 
nemendum, innsýn inn í framtíðina,  fagna menningarlegum fjölbreytileika, 
gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun, mannleg gildi og þróun, aðgerðir og 
þáttaka (Breiting og Mayer, 2005, bls. 13)  
  

Í meðfylgjandi skipulagi vill höfundur stuðla að nemendamiðuðu námi 
þar sem nemendur hafa val um hvernig þeir vinna verkefnin sín og samvinna 
og leitarnám er í fyrirrúmi. Hér á eftir er samvinnunámi og leitarnámi gerð skil 
en það eru náms-  og kennsluaðferðir sem styrkja lykilhæfni nemenda og stuðla 
að sjálfbærnimenntun.   
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4.1 Samvinnunám 
Að læra saman í litlum hópum hefur fylgt mannskepnunni frá örófi alda en 
þjálfun kennara í nútímalegu samvinnunámi hófst ekki fyrr en á sjöunda 
áratugi síðustu aldar og var samvinnunám lítið þekkt fyrir þann tíma. Um 1970 
var hugmyndafræði Darwins um að sá hæfasti lifði af ennþá ríkjandi í 
samfélaginu og þar af leiðandi í menntakerfinu. Talið var að til að byggja upp 
sterka einstaklinga þyrfti að kenna nemendum að læra einir og sér á báti en 
ekki í samvinnu við aðra nemendur (Johnson og Johnson, 2009, bls. 364). 
Atferlisstefnan (e. behaviourism) og gagnavinnsla (e. information processing) 
voru ríkjandi þar sem þekking var álitin hlutlæg og algild. Þessar hugmyndir 
voru síðar gagnrýndar af sérfræðingum á sviði sálfræði-  og félagsvísinda og 
upp komu hugsmíðahyggja og félagsleg hugsmíðahyggja. Samkvæmt þeim er 
talið að fólk móti þekkingu sína og efli eftir þroska (sbr. Piaget) eða mótist af 
félagslegu umhverfi sínu (sbr. Dewey og Vygotsky) (Allyson Macdonald, 
2003, bls. 1). Félagsvísindamenn opnuðu augu fólks fyrir mikilvægi samvinnu 
í félagsmótun barna og samskiptum við aðra, að samvinnunám ýtti undir 
áhuga, þekkingu og félagsfærni. Það var ekki fyrr en um 1980 að samvinnunám 
var almennt viðurkennt en þrátt fyrir að margir efast um ágæti þess er það ein 
af ráðandi kennsluaðferðum um allan heim í dag (Johnson og Johnson, 2009, 
bls. 365) og mjög mikilvægt í tengistefnu (e. connectivism). Með tengistefnu 
er litið á þekkingu sem eins konar net eða púsl og með námi eru bútarnir eða 
netið tengt saman (sbr. Siemens og Downes).   
  
    Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2013, bls. 87) kemur fram að eitt af hæfniviðmiðum fyrir lykilhæfni sé 
samvinna, því hlýtur samvinnunám að vera einn af grundvöllum menntunar hjá 
íslenskum skólabörnum. Samvinnunám er regnhlífarheiti yfir mismunandi 
náms-  og kennsluaðferðir, þar má nefna: Einn, fleiri, allir; SAFN og 
púslaðferðina. Samvinnunámsaðferðir eiga það sameiginlegt að félagsleg 
færni nemenda er byggð upp, styrkt, og metin á þann hátt að námið verður 
afkastameira (Kilbane og Milman, 2014, bls. 310). Nemendur vinna saman í 
litlum hópum að sameiginlegu verkefni þar sem þeir hjálpa og styðja hvern 
annan í gegnum námsferlið en hver nemandi hefur oft sérstakt hlutverk sem er 
ómissandi fyrir heildarútkomuna (Burden og Byrd, 2013, bls. 159 – 160). 
Johnson og Johnson (2009, bls. 366 – 370) komu með kenninguna um 
félagsleg nauðsynjatengsl (e. social interdependence theory) þar sem þeir 
bentu á fimm stoðir eða grundvallaratriði sem er nauðsynlegt að hafa í huga 
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þegar samvinnunám er skipulagt. Þessar stoðir tengjast allar hver annarri, en 
þær eru: 
  

A.    Jákvæð nauðsynjatengsl. 
B.     Áreiðanleiki og persónuleg ábyrgð hvers og eins. 
C.     Styðjandi samskipti. 
D.    Beiting félagslegrar hæfni og færni. 
E.     Hópvinnuferli. 

    
Jákvæð nauðsynjatengsl er þegar nemendur vinna að sameiginlegu verkefni 
þar sem hver nemandi hefur sitt hlutverk sem er nauðsynlegt öllum hópnum 
svo að verkefnið gangi upp. Þannig eru nemendur háðir hver öðrum því ef einn 
stendur sig ekki hefur það áhrif á allan hópinn (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, 
bls. 221 – 222; Kilbane og Milman, 2014, bls. 310 – 311). 
  

Áreiðanleiki hvers og eins og persónuleg ábyrgð er nátengt 
nauðsynjatengslunum en hér er undirstrikað hversu nauðsynlegt það er að 
nemandinn finni að hann beri ábyrgð á sínu hlutverki og geri sér grein fyrir því 
að það skipti máli fyrir heildina. Það er talið betra að nemendahóparnir séu 
ekki of stórir eða í mesta lagi 3 –  5 í hóp. Þá aukast líkurnar á því að hver og 
einn finni til meiri ábyrgðar og nemendur fá tækifæri til að útskýra fyrir hver 
öðrum hvað þau hafa lært (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 221 – 222). Til 
að fylgjast með vinnu hvers og eins eru oft einhvers konar kannanir, próf eða 
spurningar fyrir hvern og einn hópmeðlim innlimuð í verkefnið eða nemendur 
beðnir um að halda dagbók eða gera skýrslu um vinnu sína (Kilbane og 
Milman, 2014, bls. 311). 
  

Styðjandi samskipti innan hópsins felast meðal annars í því að 
nemendur hvetji og hrósi hver öðrum og gagnrýni hvern annan á 
uppbyggilegan hátt. Þannig myndast traust meðal nemenda sem styrkir 
samvinnunámið (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 22 – 222). 
  

Beiting félagslegrar hæfni og færni er mjög mikilvægur þáttur til að 
samvinnunám gangi upp. Nemendur þurfa að geta rætt saman og greint úr 
ágreiningi, þeir þurfa að geta skipt með sér verkum og geta tekið forystu ef 
þörf er á (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 221 – 222). 
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Hópvinnuferlið er metið af nemendunum í hópnum sjálfum. Það felur 
í sér að hópmeðlimirnir skoða vinnu hvers og eins í hópnum og ákveða saman 
hvað þurfi að bæta, hverju má sleppa og hvort frekari vinna sé nauðsynleg til 
að ná settu markmiði (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 221– 222). Einnig 
getur kennarinn beðið nemendur um að útskýra vinnu þeirra í miðju ferlinu eða 
lagt fyrir nemendur einhvers konar próf eða könnun til að fylgjast með hversu 
vel hópurinn er að vinna og hvað megi bæta (Burden og Byrd, 2013, bls. 160).   
  
    Þegar bornar eru saman niðurstöður einstaklingsnáms og samvinnunáms 
hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæðari útkomu þegar um samvinnunám er að 
ræða og má þar helst nefna námsárangur, viðhorf nemenda og það sem situr 
eftir hjá þeim. Þessar niðurstöður gilda um alla aldurshópa frá grunnskóla og 
upp í háskóla (Hsiung, 2012, bls. 119; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 
220). Með samvinnunámi læra ólíkir nemendur að vinna saman og hver 
nemandi getur fengið hlutverk við sitt hæfi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 
bráðgerir nemendur öðlist meira sjálfstraust, bæti samskipti sín við aðra 
nemendur og verða áhugasamari um námið. Einnig hafa rannsóknir leitt í ljós 
að samvinnunám örvar nemendur til að verja meiri tíma í verkefni sín (Hsiung, 
2012, bls. 120). Aftur á móti eru margir gagnrýnir og efast um að þessi aðferð 
bæti námsárangur bráðgerra nemenda. Með samvinnunámi fá nemendur 
tækifæri til að skiptast á skoðunum og læra hver af öðrum, þeir læra að leysa 
úr vandamálum, hugsa lausnamiðað og mynda sér sínar eigin skoðanir á 
viðfangsefninu sem þeir fást við. Ef samvinnunámið er vel skipulagt eflir það 
samskiptahæfni allra nemenda einnig nemenda með sérþarfir af ýmsum toga 
(Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 223–  226). 
  

Kröfur til kennara, nemenda og námsumhverfis 

Nám með samvinnu mun ekki eiga sér stað ef kennarinn skipuleggur sig ekki 
vel og ver tíma í undirbúning kennslunnar. Kennarinn þarf að hafa í huga 
hvernig nemendur hann hefur í hverjum bekk fyrir sig, hvar nemendurnir 
standa og hvaða hlutverk gæti hentað hverjum nemanda fyrir sig. Hann þarf að 
skipuleggja hópana og gefa skýr fyrirmæli. Það er mjög mikilvægt að 
kennarinn finni tíma til að rifja upp námsefnið með því að spyrja nemendur 
spurninga eða biðja þá um að útskýra fyrir bekknum hvað þeir hafa lært á 
meðan vinnuferlið stendur yfir (Carnell, Lodge og Watkins, 2007, bls. 98 – 
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99).  Kennarinn þarf að ákveða fyrirfram hvernig hann ætlar að meta nemendur 
og gera þeim skýr skil á því. Auk þess þarf kennarinn að útskýra aðferðina vel 
fyrir nemendum sínum og gera þeim grein fyrir félagslegri hegðun og hvernig 
hópvinna gengur fyrir sig (Kilbane og Milman, 2014, bls. 327).  
Samvinnunám gerir þær kröfur til nemenda að þeir vinni bæði sjálfstætt og í 
samvinnu við aðra. Nemendur læra að setja hugsanir sínar í orð en einnig að 
hlusta á bekkjarfélaga sína og gera sér grein fyrir því að þeir þurfa á öllum 
hópmeðlimum að halda til að verkefnið gangi upp. Þannig byggir 
samvinnunám upp félagslega færni nemenda og ýtir undir samstöðu og 
skilning milli þeirra (Kilbane og Milman, 2014, bls. 334).  
Samvinnunám býður upp á námsumhverfi þar sem nemendur þjálfa 
félagslega færni sína mun betur en í námsumhverfi þar sem einstaklingurinn 
og samkeppni er í fyrirrúmi. Þess vegna þarf skólastofan að vera þannig 
skipulögð að nemendur nái augnsambandi og er því best að borðum sé raðað á 
þann hátt að t.d 4 sitja saman við borð, tveir á móti tveimur. Þannig er 
auðveldara fyrir nemendur að vinna og ræða saman. Einnig þarf að hafa í huga 
að nóg pláss sé á milli borða og auðvelt sé að ganga um stofuna(Kilbane og 
Milman, 2014, bls. 337). 
  

Möguleikar og takmarkanir 

Fólk er jafn misjafnt og það er margt, sumir vilja vinna einir og sér en aðrir 
kjósa frekar að vinna í hópum. En burt séð frá því hvað fólk kýs, þá kemur að 
því að allir þurfa að vinna með öðru fólki, eiga í samskiptum við það og taka 
tillit til þess einhvern tíma á lífsleiðinni. Þess vegna er samvinnunám góður 
undirbúningur fyrir lífið. Nokkrir kostir samvinnunáms eru að nemendur verði 
almennt áhugasamari og samkennd meðal nemenda eykst og skilningur á 
viðhorfum annarra verður meiri auk þess að það minnkar líkurnar á að einhver 
verði útundan. Nemendur þurfa að tala saman, segja hinum hópmeðlimunum 
hvað þeir vita og læra hver af öðrum. Þannig gera nemendur námið að sínu 
eigin og læra oft meira á því. Með hópvinnu fá nemendur þjálfun í tjáningu og 
læra að útskýra mál sitt þannig að aðrir hafi not af því. Nemendur læra þar af 
leiðandi að leiðbeina og rökræða. Með samskiptum við aðra nemendur sjá 
nemendur viðfangsefnið í nýju ljósi og fá fleiri hugmyndir og eiga auðveldara 
með að finna lausnir heldur en ef þeir væru að vinna einir. Sjálfstraust nemenda 
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eykst við þessi vinnubrögð og nemendur læra lýðræðislega hegðun (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 138). 
  
           Takmarkanir þessarar aðferðar geta verið nokkrar ef skipulag kennara er 
ekki nógu gott. Þar má nefna að bráðgerir nemendur gætu upplifað að öll 
vinnan leggist á þá og að þeir þurfi að draga hópinn áfram. Þeir gætu upplifað 
að álag kennarans við að aðstoða slaka nemendur færist yfir á þá. Ef hóparnir 
eru getuskiptir getur það gerst að lakari nemendur upplifi það að þeir geti lítið 
gert, þeim finnst þeir ekki geta útskýrt fyrir hinum og það gæti brotið niður 
sjálfstraust þeirra. Nemendur gætu litið svo á að markmið vinnunnar, það að 
ljúka við verkefnið og koma með lokaafurð, sé mikilvægari en ferlið sjálft. Þá 
tapast vægi umræðu og samvinnu og nemendum hættir til að vinna að sínu 
hlutverki í hópnum og skella því svo saman án mikilla samskipta sín á milli 
(Good og Brophy, 2003, bls. 287 – 288). Einnig gæti það talist til ókosta að 
kennarar þurfa  þó nokkurn tíma til að verða færir í að notast við samvinnunám, 
en oft er talað um að þeir þurfi tveggja ára reynslu við aðferðina áður en hún 
gengur smurt fyrir sig (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 229). 

 
Á heildina litið er samvinnunám í anda sjálfbærnimenntunar þar sem 

nemendur læra að vinna saman, axla ábyrgð og vinna á lýðræðislegan hátt. Hér 
á eftir er greint betur frá einni samvinnunámsaðferð, púslaðferðinni, þar sem 
hún er notuð í kennsluskipulaginu. 

Púslaðferðin 

Púslsaðferðin (e. jigsaw) er samvinnunámsaðferð þar sem nemendum er skipt 
í hópa, hver og einn hópmeðlimur er partur af heimahópi en líka svokölluðum 
sérfræðingahópi. Með þessari aðferð er hver nemandi mikilvægur rétt eins og 
hver kubbur í pússluspili er mikilvægur til þess að heildarmyndin komi í ljós. 
Aðferðinni má skipta niður í nokkur skref,  hér verður henni lýst í níu skrefum 
í neðangreindri töflu sem nokkurs konar yfirlit á aðferðinni. Aðferðinni verður 
svo gert betur skil í kennsluskipan þar sem hverri kennslustund er lýst. 
  

Púslsaðferð (Kilbane og Milman, 2014, bls. 318– 320; Carnell o.fl., 2007, bls. 57– 
65 og 96– 100; Aronson,  2000– 2016, jigsawclassroom.org)    
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Skref 1 
  

Nemendum er skipt niður í hópa með 4– 6 nemendum í hverjum hópi. 
Til einföldunar verða hér hafðir 4 nemendur í hóp. Passað er upp á að 
hafa nemendahópinn sem fjölbreyttastan hvað varðar kyn, getu og 
sérþarfir. 
Hér getur kennarinn einnig gefið einum hópmeðlim það verkefni að 
vera hópstjórnandi. 

Skref 2 
  

 Námsefninu er skipt niður í jafnmarga hluta og meðlimir hópanna eru. 
Til dæmis ef viðfangsefnið er: „Hvað olli seinni heimstyrjöldinni ?“ þá 
gætu viðfangsefnin verið: 1) Óánægja Þjóðverja með 
Versalasamningana. 2) Friðkaupastefna Chamberlain. 3) Sáttmáli 
Sovétmanna og Nasista í ágúst 1939. 4) Tilkoma einveldisherra eins og 
Hitlers og Mussolini.  

Skref 3 
  

Hver nemandi í hverjum hóp fær útdeilt einu viðfangsefni og passað er 
upp á að hver nemandi fái efni sem tengist einungis hans/hennar 
viðfangsefni. 

Skref 4 Nemendum er gefinn tími til að lesa yfir efnið allavega tvisvar og afla 
sér upplýsinga. Þeir þurfa þó ekki að læra það utanbókar. 

Skref 5 
  

Kennarinn býr til sérfræðingahópa þar sem einn nemandi úr hverjum 
heimahóp hittir alla hina sem fengu sama viðfangsefni og hann/hún. 
Nemendur fá tíma til að ræða aðalatriðin úr námsefninu og æfa 
frásögn/kynningu sína sem þeir munu halda fyrir heimahópinn 
sinn.  Hér getur kennari einnig beðið nemendur að segja frá hvað þeir 
hafa lært eða jafnvel lagt fyrir þá einhverskonar könnun á námsefninu. 
  

Skref 6 
  

 Nemendur koma aftur í heimahóp sinn. 

Skref 7 
  

 Kennarinn biður nemendur að kynna námsefnið sitt fyrir heimahópi 
sínum og hvetur hópmeðlimi til að spyrja spurninga til að skilja 
námsefnið betur. 

Skref 8 
  

 Kennarinn gengur á milli hópa fylgist með og leiðbeinir ef þörf er á og 
hjálpar nemendum að leysa úr ágreiningi. Ef kennari hefur gefið 
einhverjum nemanda hlutverk hópleiðtoga þá verður það smátt og smátt 
hans hlutverk að hafa stjórn á hópnum. 

Skref 9  Könnun er lögð fyrir hópinn (valfrjálst). 
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4.2 Lausnaleitarnám 
Lausnaleitarnám (e. problem based learning) er eins og nafnið gefur til kynna 
náms-  og kennsluaðferð þar sem notast er við flókin viðfangsefni og leitað er 
lausna á þeim. Í daglegu lífi lærir fólk af því að leysa úr hinum og þessum 
erfiðleikum hversdagsins og það er einmitt það sem lausnaleitarnám snýst um. 
Kennarinn setur fram flókin viðfangsefni sem nemendur þurfa að leysa úr með 
samvinnu, þekkingarleit og umræðum. Þetta reynir á gagnrýna hugsun, hæfni 
til að leysa úr vandamálum og að koma auga á vandamál, auk þess sem 
nemendur læra að stýra sér sjálfir. Aðferðin byggir upp skipulags-  og 
viðbragðshæfni nemenda sem og hjálpar þeim við að tengja við 
raunveruleikann. Ólíkt mörgum náms- og kennsluaðferðum, þar sem 
nemendur smám saman þróa með sér þekkingu og eiginleika sem þeir geta 
síðan seinna nýtt til að leysa úr vandamáli, þá byrja lausnaleitar nemendur á 
vandamálinu sjálfu. Þessi aðferð leggur áherslu á notagildi og brúar því bilið 
milli fræðanna og hins daglega lífs (Kilbane og Milman, 2013, bls. 284). 
Lausnaleitarnám er nemendamiðað nám þar sem kennarinn er leiðbeinandi og 
gegnir frekar hlutverki aðstoðarmanns en kennara sem matar nemendur sína af 
upplýsingum (Hung o.fl. 2008, bls. 493). 
Lausnaleitarnám gefur nemendum kost á því að byggja upp sjálfstæð 
vinnubrögð og hæfni til að takast á við vandamál. Kilbane og Milman (2013) 
benda á að nemendur taka þátt í ferli þar sem þeir þurfa að rannsaka tiltekið 
vandamál, finna lausn á því, prófa lausnina og að lokum meta áhrif ákvarðana 
sinna. Þetta eru fjögur mikilvæg skref sem kennarinn og nemendur þurfa að 
hafa í huga: 

 
1. Í fyrsta skrefinu (finna eða kynna vandamálið) læra nemendur um 

efnið og rannsaka það, annað hvort gefur kennarinn upp tiltekið 
vandamál/úrlausnarefni eða nemendur finna það út frá efni sem 
kennarinn gefur þeim. Í þessu skrefi skipar kennarinn eða nemendur í 
hópa, tímarammi er ákveðinn og kennari gefur leiðbeiningar um 
tiltekin verk sem þarf að sinna. Þegar kennarinn velur viðfangsefni 
þarf hann að hafa í huga að hafa það opið, að það bjóði upp á margar 
lausnir, sé raunverulegt, áhugavert og aðlaðandi fyrir nemendur (bls. 
286 og 292).  
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2. Í öðru skrefi er útbúin áætlun um hvernig eigi að leysa vandamálið, 
nemendur nota upplýsingar sem þeir öfluðu sér í fyrsta skrefi til að búa 
til áætlunina. Í þessu skrefi heldur kennarinn vel utan um vinnu 
nemenda, fer yfir vinnu þeirra, gefur þeim endurgjöf og leiðbeinir til 
að passa upp á að hópavinnan gangi upp og að allir séu að vinna að 
sameiginlegu markmiði til að leysa vandamálið (bls. 287 og 292). 
 

3. Í þriðja skrefi er áætlunin sem unnin er í öðru skrefi framkvæmd. 
Mikilvægt er að kennarinn gefi góðan tíma í verkefnið þar sem 
nemendur þurfa að skiptast á skoðunum, gagnrýna þær og finna lausn 
á vandamálinu (bls. 288 og 292). 
 

4. Í fjórða skrefi er framkvæmdin metin. Nemendur kanna áætlunina og 
framkvæmdina og  ákvarða markvirkni og/eða nákvæmni á lausn 
vandamálsins (bls. 288 og 292). 

Möguleikar og takmarkanir  

Helstu takamarkanir lausnaleitarnáms eru að það er tímafrekt og hentar ekki 
endilega til daglegrar kennslu heldur frekar fyrir ákveðin verkefni eða þemu; 
aðferðin hentar til dæmis ekki við málfræðikennslu eða þess háttar. Námið 
snýst um að leysa vandamál og þar af leiðandi er ekki alltaf hægt að komast 
yfir jafn mikið námsefni og í hefðbundnu námi sem gæti talist ókostur fyrir 
suma (Þórunn Óskarsdóttir, 2005 veftímarit, bls. ekki getið). Notkun 
upplýsinga og hugsunar til úrlausna vandamála er eitt af höfuðeinkennum 
náms á 21. öldinni. Lausnaleitarnám krefst þess að nemendur læri hvernig eigi 
að einbeita sér að vandamáli og finna leið til þess að leysa það. Gagnrýnin 
hugsun þróast jafnhliða því að námsmenn skapa, framkvæma og greina árangur 
erfiðis síns. Raunveruleg vandamál eru flókin, margþátta og ruglingsleg. Mikið 
af þeim verkefnum sem nemendur eiga að leysa í námi líkjast ekki nægjanlega 
vandamálum raunveruleikans. Lausnaleitarnám einblínir á að leysa vandamál 
sem eru illa skilgreind, raunveruleg og grípandi, eins og þau sem fyrirfinnast í 
lífinu utan skólans. Með lausnaleitarnámi muna nemendur efnið vel og læra að 
beita hugtökum rétt. Því er að þakka að aðferðin beinist að raunverulegum 
vandamálum og sá fókus gerir efnið þar af leiðandi skiljanlegra fyrir nemendur 
(Kilbane og Milman, 2013, bls. 295).  
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Eins og sjá má á ofangreindu hjálpar lausnaleitarnám nemendum að öðlast 
ýmsa þekkingu, leikni og hæfni sem er í anda sjálfbærnimenntunar og getið er 
í aðalnámskrá grunnskóla. Þar má þá helst nefna hæfni til að tengja þekkingu 
sína og leikni við daglegt líf, tækni og vísindi, hæfni til að tjá sig á skýran og 
ábyrgan hátt, vera verklega sjálfbjarga í daglegu lífi, vinna á ábyrgan, 
sjálfstæðan og skapandi hátt undir leiðsögn og taka þátt í skipulagi og geta 
unnið eftir verk-  og tímaáætlun hóps, við að hanna umhverfi, hlut eða kerfi 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls, 40– 41 og bls. 170). 
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5. Námsmat 
Námsmat í verkefnatengdri vinnu verður að ná yfir vinnuna sem lögð er í 
verkefnið og lokaafurðina (Björgvin Ívar Guðbrandsson, o.fl., 2016, bls. 96). Í 
kennslu eru mismunandi verkefni og þess vegna mælt með margbreytilegu 
námsmati. Hér á eftir verður leitast við að útskýra hnitmiðað hvernig matinu 
gæti verið háttað auk fræðilegrar útskýringar á námsmatsaðferðunum.  

5.1 Leiðsagnarmat 
Þar sem leiðsagnarmat hefur það að leiðarljósi að meta vinnu og framfarir 
nemenda til að nemandinn  geti bætt sig í vinnuferlinu hentar það vel í stórum 
verkefnum. Í leiðsagnarmati fylgist kennarinn vel með nemendum á 
námsferlinu og leiðbeinir þeim auk þess sem hann beitir margbreytilegum 
matsaðferðum. Meðal matsaðferðanna má nefna endurgjöf frá kennara, 
sjálfsmat, jafningjamat og samræður kennara og nemenda sem gefur þeim 
fyrrnefnda góða mynd af stöðu nemandans og þá hugmyndir um hvað hann 
kann og hvað megi bæta. Þessi tegund af námsmati stuðlar að auknu 
sjálfstrausti nemenda þar sem þeir læra að ná tökum á viðfangsefninu, skilja 
betur stöðu sína og læra að þekkja sjálf sig (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 
bls. 14). Með þessu móti fá allir nemendur, hver fyrir sig, persónulega aðstoð 
til umbóta og kennarinn getur gert sér í hugarlund hvernig nemandanum 
gengur að ná tökum á viðfangsefninu (Bransford o.fl., 1999, bls. 140– 141). 
Niðurstöður leiðsagnarmats gefa nemendum, kennurum og stjórnendum 
verkfæri til að skilja námsþarfir nemenda og örðugleika einstakra aðila. 
Leiðsagnarmat er í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla þar sem þess er getið 
að námsmatsaðferðir eigi að vera fjölbreyttar jafnframt því að kennurum beri 
að aðstoða nemendur við sjálfsmat í námi og þarf nemendum því að vera ljóst 
hvaða viðmið séu lögð til undirstöðu að námsmati (Mennta-  og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 28). Í kennslulskipulaginu tekur 
höfundur mið af eftirfarandi þáttum leiðsagnarmats: 

 
1. Endurgjöf frá kennara 
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2. Sjálfsmat og markmið 
3. Jafningjamat 

 

Endurgjöf frá kennara 

Endurgjöf frá kennara þarf vera lýsandi, leiðbeinandi og koma tiltölulega 
fljótt til baka til nemenda þannig að þeir geti gert sér grein fyrir því hvort það 
sem þeir vildu koma til skila hafi skilað sér, hvort að vinna þeirra þyki 
viðeigandi og skoðanir þeirra hljóti hljómgrunn. Endurgjöfin þarf að segja 
nemendum hvað þeir séu að gera vel, hvað megi betur fara og hvaða aðferðir 
séu hentugar til úrbóta. Rannsóknir hafa leitt í ljós að nemendur lesa sjaldan 
langar og of ítarlegar umsagnir. Þess vegna er unnt að hafa endurgjöfina stutta 
og hnitmiðaða þar sem áhersla er lögð á hvað nemendur geta, frekar en á hvað 
þeir geta ekki. Mikilvægt er að gefa nemendum tíma til að spyrja út í 
endurgjöfina og leyfa nemendum að rökræða hana við kennarann ef þeir hafa 
áhuga á því (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 46 –  47).  Gallinn við þessa 
aðferð í sambandi við þessi verkefni gæti verið sá að kennarinn hafi ekki tíma 
til að rökræða endurgjöfina eða að nemendur lesi hana ekki og þá gagnast hún 
ekki neitt. Þar sem nemendurnir vinna í hóp og fá þar af leiðandi hóp- 
endurgjöf gæti gerst að einhver nemandi verði ósáttur eða finnist endurgjöfin 
ekki skipta miklu máli þar sem henni er beint til hópsins en ekki 
einstaklingsins. Hins vegar getur kennarinn fyllt út virknimatslista um hvern 
og einn nemanda (sjá fylgiskjal matsform nr. 1) þar sem hann merkir hjá sér 
virkni nemenda auk þess sem hann skráir hjá sér á matslista (sjá fylgiskjal 
matsform nr. 2) þar sem hann greinir og metur umræður nemenda í skólastofu 
(Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. ekki getið). 
  

Sjálfsmat og markmið 

Nemendur þurfa að fá hjálp kennarans til að læra að meta eigið nám. Tilgangur 
sjálfsmats er að nemendur meti sjálfir nám sitt með það að markmiði að þeir 
sjái sjálfir hvað þarf að bæta til að ná árangri, þannig öðlast þeir sjálfstraust og 
trú á því að þeir geti unnið verkin hjálparlaust. Sjálfsmat hentar einna best með 
því að tengja það við viðmið námsins, nemendur íhuga þá og meta framlag sitt 
til verkefnisins á gagnrýninn hátt með hliðsjón af markmiðum (Erna Ingibjörg 
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Pálsdóttir, 2011, bls. 42 og 56 – 58; Björgvin Ívar Guðbrandsson, o.fl., 2016, 
bls 96). Í fylgiskjölum eru matsform þar á meðal er sjálfsmatslisti (sjá 
matsform nr. 3) eftir Ingvar Sigurgeirsson (1998, bls. ekki getið) sem 
nemendur fylla út. Þar meta þeir hversu vel þeir vinna í tímum, hvort þeir taki 
þátt og sinni sínu. 
  

Jafningjamat  

Með jafningjamati eiga nemendur að leggja mat á framvindu, vinnu og verk 
samnemenda sinna. Jafningjamat þjónar þeim tilgangi að gera nemendur 
þáttttakendur í mati á verkefnum sínum og annarra þar sem þeir fá tækifæri til 
að skiptast á skoðunum og nýta gagnrýni á uppbyggilegan hátt til að bæta vinnu 
sína. Það er mikilvægt að nemendur fái skýr fyrirmæli og þjálfun frá kennara 
um hvernig jafningjamatinu er háttað (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 61). 
Takmarkanir á jafningjamati gætu verið að kennarinn tekur sér ekki tíma í að 
útskýra vel fyrir nemendum hvernig jafningjamatið virkar eða gefur 
nemendum ekki niðurstöður jafningjamatsins, það er þá í raun ekki takmörk á 
matsaðferðinni sjálfri heldur mistök kennarans. Í fylgiskjölum er matslisti (sjá 
matsform nr. 4) þar sem nemendur leggja mat á starfið í hópum miðað við 
verkefnið sem fyrir þá er lagt. Þar setja þeir hring við þá tölu sem best lýsir 
skoðun þeirra á því hvernig til tókst í hópnum (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 
ekki getið). 
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6. Kennsluskipulag 
Ræðum um sjálfbærni: kennsluefni fyrir 

unglingastig 
Í eftirfarandi kennsluskipulagi leitast höfundur við að hafa kennsluna sem 
nemendamiðaðasta og vill færa fókusinn frá kennara yfir á nemendur. 
Námsefnið eru Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna til sjálfbærrar þróunar. 
Ekki er neinni ákveðinni bók fylgt eftir heldur er notast við verkefni sem 
nemendur vinna og læra á þann hátt um flesta ef ekki alla anga sjálfbærrar 
þróunar í anda sjálfbærnimenntunar og uppfylla í leiðinni hin ýmsu 
hæfniviðmið og lykilhæfni aðalnámskrár grunnskóla. Nemendur vinna 
mismunandi verkefni í pörum eða hópum þar sem þeir hafa val um hvernig 
þeir vinna verkefnin sín. Það ýtir undir sjálfstæð vinnubrögð, samkennd og 
lýðræðislega hegðun. Mörg verkefnanna fela í sér að nemendur hugsi 
lausnamiðað og finni vandamál og/eða lausnir á þeim, það hjálpar nemendum 
að öðlast getu til aðgerða og að verða virkir gagnrýnir samfélagsþegnar. Leitast 
er við að hafa kennslustundirnar skemmtilegar og skapandi og er kennarinn 
minntur á að taka vel í allar hugmyndir nemenda. Höfundur kemur með 
uppástungur að námsmati og telur að leiðsagnarmat sé heppilegast þar sem það 
hjálpar nemendum við að skoða vinnu sína jafnóðum, axla ábyrgð og finna 
leiðir til úrbóta. Auk þess telur höfundur leiðsagnarmat henta best ef notast er 
við nýtt námsmat eða A, B, C, og D kvarðann sem ætti einmitt að vera lýsandi 
og gefa nemendum færi á að bæta sig. 
 
Kennslulskipulagið er sett upp í sjö kafla eða sjö þemu, þau eru:  
 

1. Sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin –   að vekja áhuga á málefninu  
2. Er fátækt á Íslandi? –  hvað einkennir lífsskilyrði manna? 
3. Sjálfbært hagkerfi –  lifir mannfólkið í takt við náttúruna? 
4. Nýsköpun –  finnum nýjar leiðir!  
5. Jafnrétti –   er heimurinn sanngjarn? 
6. Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna? 
7. Ábyrg neysla –  til hvers að vera læs á fjármál?  

 
Þemun sjö eða kennsluskipulögin spanna hvert um sig nokkrar kennslustundir 
en kennarar geta einnig nýtt sér einstaka verkefni úr hverju þema ef þeir sjá 
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ekki fram á að hafa tíma í það allt. Kennarar geta einnig unnið saman þvert á 
námsgreinar og skipt með sér verkefnum úr þemunum. Við val á þemunum 
notaðist höfundur við þá aðferð að velja öll þau hæfniviðmið úr aðalnámskrá 
grunnskóla sem hann taldi eiga við sjálfbæra þróun og Heimsmarkmiðin og 
bjó svo til verkefnin út frá hæfniviðmiðunum.   
Hvert kennsluskipulag hefur forsíðu með upplýsandi heiti, myndum af 
heimsmarkmiðunum sem tengjast þemanu, áætlaðan tíma, aldursstig fyrir 
nemendur, námsgreinar sem þemað nær yfir, gögn sem þurfa til, upplýsingar 
um kennsluaðferð, borðaskipan í skólastofu og námsmat sem mælt er með að 
notast sé við. Þar er einnig listað upp hvaða hæfniviðmið úr aðalnámsskrá 
grunnskóla má tengja við þemað og markmið fyrir nemendur gefin upp. Neðst 
á hverri forsíðu má svo finna gagnlegar heimasíður. Þetta ætti að auðvelda 
kennurum valið þar sem þeir sjá í fljótu bragði hvort skipulagið henti þeim eða 
ekki. 
Því næst koma nákvæmar lýsingar á innihaldi kennslustundanna, þær eru 
útskýrðar skref fyrir skref og lýst er hvernig hægt sé að haga námsmati og 
undirbúningi. Við hvert viðfangsefni er áætlaður tími, rök færð fyrir tilgangi 
verkefnanna, virkni nemenda lýst sem og markmiðum kennara. Þegar verkefni, 
glærur eða leikir fylgja er það sett í lok hvers kennsluskipulags eða þema fyrir 
sig. 
Tímaramminn sem gefinn er upp fyrir hvert þema og hvert verkefni er metinn 
út frá reynslu höfundar á verkefnavinnu með nemendum. Tíminn segir ekki til 
um mikilvægi verkefnanna heldur er einungis ætlaður til að auðvelda 
kennurum vinnu sína. Hver kennari þarf að meta sjálfur út frá eigin reynslu og 
reynslu og aldri nemenda hversu miklum tíma verður varið í verkefnin.  
Með kennsluskipulagi þessu leggur höfundur sitt af mörkum við að efla 
sjálfbærnimenntun sem er eins og rauður þráður í gegnum aðalnámskrá 
grunnskóla og tengist mörgum hæfniviðmiðum sem oft er erfitt fyrir kennara 
að hrinda í framkvæmd. Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna eru tilvalið 
kennsluefni í þessu samhengi og  mikilvæg í umræðunni um sjálfbæra þróun. 
Nemendur læra að þekkja, koma auga á og kynna sér mikilvægi sjálfbærrar 
þróunar og með verkefnavinnu tengja þeir við og læra að skilja málefni sem 
eru mikilvæg heima fyrir sem og erledis.  
 

  



Sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin
að vekja áhuga á málefninu

TENGING VIÐ  
AÐALNÁMSKRÁ  GRUNNSKÓLA 
Náttúrufræði, nemandi geti:  
●	 dregið	ályktanir	af	gögnum	og	gefið	ólíkar 
	 skýringar	með	því	að	nota	ólík	sjónarhorn	(bls.	171)
Samfélagsfræði, nemandi geti:
●	 sýnt	fram	á	skilning	á	eðli	sjálfbærrar	þróunar 
	 og	þýðingu	hennar	fyrir	umhverfi,	samfélag 
	 og	efnahagslíf	(bls.198)
●	 rökrætt	stöðu	sína	sem	þátttakandi	í	samfélaginu, 
	 réttindi,	skyldur	og	gildismat,	sýnt	ábyrgð	í 
	 samskiptum,	umgengni	og	lífsháttum,	m.a.	með 
	 vísan	til	réttinda	samkvæmt	alþjóðasáttmálum 
	 (bls.	202)

5x40 
mínútur

Námsgreinar 
Náttúrufræði,	samfélags-
fræði	og	lífsleikni

Vefsíður
Heimsmarkmiðin 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/ og http://un.is/heimsmarkmidin

Myndband	-	Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna	https://www.youtube.com/watch?v=5ZdAYti8eLs&feature=youtu.be

Gögn 
Skjávarpi,	tölvur/
spjaldtölvur,	17x	 
A3/A2	blöð

Uppröðun borða 
Borð	fjögur	saman,	þannig	
að	nemendur	sitji	til	móts	
við	hvern	annan

Mat 
Leiðsagnamat:	Virknimat,	
endurgjöf	frá	kennara	og	
námsmat að vali nemenda

8. - 10. 
bekkur

Samvinnunám

MARKMIÐ FYRIR  
NEMENDUR   
Að	nemendur	skilji	hvað	sjálfbær	þróun	er,	
hversu	víðtæk	hún	er	og	mikilvægi	hennar.	Þekkja	
heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna	og	geta	
rætt	stöðu	Íslands	varðandi	markmiðin.	Læra	að	
kynna	sér	stefnur,	horfa	á	þær	gagnrýnum	augum	
og	finna	út	hvað	þeir	geta	gert	til	að	stuðla	að	
heimsmarkmiðunum	og	sjálfbærri	þróun.	Læra	
að	beita	sér	á	lýðræðislegan	hátt	til	að	hafa	áhrif	á	
ákvarðanir	sem	teknar	eru	og	axla	ábyrgð.
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Spurðu	nemendur	hvað	sjálfbær	þróun	sé.	Taktu	við	nokkrum	svörum.	Settu	glærnar	með	skilgreiningu	og	
teikningunum	af	sjálfbærri	þróun	upp	á	töflu	og	biddu	nemendur	að	ræða	saman	um	muninn	á	myndunum.	
Þú	getur	líka	prentað	glærurnar	út	og	dreift	til	nemenda.	Því	næst	skaltu	spyrja	nemendur	hvort	þeir	kannist	
við	Sameinuðu	þjóðirnar	(SÞ).	Útskýrðu	í	stuttu	máli	hvað	Sameinuðu	þjóðirnar	standa	fyrir	og	mikilvægi	
þeirra.	Spurðu	svo	nemendur	hvernig	sjálfbær	þróun	og		SÞ	gætu	tengst.	 
 
Taktu	spilin,	sem	þú	ert	búin	að	klippa	út,	dreifðu	þeim	til	nemenda	og	gefðu	þeim	5	mínútur	til	að	hugsa		
um	fyrir	hvað	myndirnar	standa.	Biddu	svo	nemendur	um	að	segja	frá	sínum	hugmyndum. 
 
Kveikjan	er	til	þess	að	vekja	áhuga	nemenda	á	málefninu	og	til	þess	að	kennarinn	átti	sig	á	hversu	vel	
nemendur	eru	að	sér	í	því.	 
 
Nemendur	taka	þátt	í	samræðum	og	ræða	sín	á	milli	hvað	sjálfbær	þróun	sé	fyrir	þeim. 
 
 
Markmið	kennarans	er	að	halda	utan	um	samræður	og	stýra	þeim.	

Kynntu	stuttlega	heimsmarkmiðin	með	því	að	sýna	myndband	Sameinuðu	þjóðanna	um	heimsmarkmiðin.	
Þú	finnur	slóðina	á	bls.	23.
 
Að	nemendur	kynnist	heimsmarkmiðum	Sameinuðu	þjóðanna,	skilji	tilganginn	með	þeim	og	tengi	þau	við	
sjálfbæra	þróun. 
 
Nemendur	hlusta	og	spyrja	út	í	það	sem	er	ekki	ljóst	fyrir	þeim. 
 
 
Markmið	kennarans	er	að	allir	nemendur	þekki	heimsmarkmiðin,	skilji	út	á	hvað	þau	ganga	og	viti	hvar	
þeir	geti	aflað	sér	upplýsingar	um	þau.

Skiptu	nemendum	í	hópa.	Hver	hópur	fær	2	markmið	til	að	kynna	sér	ítarlega	og	búa	til	veggspjöld	(eitt	
veggspjald	fyrir	hvert	markmið).	Á	hverju	veggspjaldi	eiga	að	vera:	a)	upplýsingar	um	markmiðin	og	b)	
hugmyndir	nemenda	um	hvernig	megi	uppfylla	þau	og	c)	hvað	þeir	geti	gert	sjálfir	til	að	leggja	
hönd	á	plóg.	Veltu	fram	hugleiðingunni	um	hvort	það	sé	kannski	misjafnt	eftir	löndum	hvað	sé	mikilvægt	
að	gera	til	að	stuðla	að	markmiðunum.	Segðu	nemendum	að	þeir	verði	metnir	út	frá	vinnu	sinni	í	tíma.	
Sýndu	nemendum	eða	láttu	þá	fá	matsformin	sem	þú	notast	við	til	að	meta	þá.
 

Hvað eru heimsmarkmiðin? - kveikja og umræða

Heimsmarkmiðin - innlögn

Heimsmarkmiðin - verkefnavinna

Undirbúningur: Prentaðu	glæruna	með	teikningunum	af	sjálfbærri	þróun	út	ef	þú	hefur	ekki	aðgang	að	skjávarpa.	
Taktu	til	17	(sautján)	A3	eða	A2	blöð	fyrir	veggspjaldavinnuna.	Klipptu	út	heimsmarkmiðin	í	lok	þessa	kafla	þannig	að	
þau	verði	eins	og	eins	konar	spil.	Nemendur	þurfa	netaðgang	og	tölvu/spjaldtölvu/síma	til	að	vinna	verkefnið.

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
 
 
 

20 
mín

10 
mín

50 
mín

2x40 mín
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1x40 mín

Að	nemendur	tileinki	sér	markmiðin,	dýpki	skilning	sinn	á	þeim	og	velti	fyrir	sér	hvað	þeir	geta	gert	til	að	
stuðla	að	þessum	markmiðum. 
 
Nemendur	kynna	sér	skuldbindingarnar	sem	ríkið	hefur	skuldbundið	sig	við	varðandi	markmiðin.	
Nemendur	skrifa	upplýsingar	með	eigin	orðum	um	markmiðin	og	eiga	einnig	að	koma	með	uppástungur	
um	hvað	þeir	geta	sjálfir	gert	til	að	stuðla	að	þessum	markmiðum.	Nemendur	geta	notast	við	tölvur,	
spjaldtölvur	eða	ljósrit	frá	kennara. 
 
Að	útskýra	verkefnið	vel	og	gefa	skilmerkilegar	leiðbeiningar.	Að	vera	til	staðar	og	hjálpa	nemendum	
og	leiðbeina	þeim	með	verkefnin.	Ganga	um	stofuna	og	halda	aga.	Mikilvægt	er	að	kennarinn	notist	við	
leiðsagnarmat	á	meðan	að	verkefnavinnu	stendur	svo	nemendur	geti	bætt	vinnu	sína	eða	viti	að	þeir	séu	á	
réttri	braut.	Skráir	hjá	sér	virkni.

Heimsmarkmiðin - kynnt af nemendum

Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
 
 
Markmið 
kennara:

Hver	hópur	kynnir	sín	markmið.	 
 
Þegar	hver	hópur	kynnir	sín	markmið	fá	nemendur	heildarsýn	á	öll	markmiðin	og	stutta	kynningu	á	þeim	á	
máli	sem	þau	skilja	og	nota	dags	daglega. 
 
Nemendur	kynna	sín	markmið	og	hlusta	á	samnemendur	sína	kynna	önnur	markmið.	  
 
 
Kennarinn	fylgist	með	og	stýrir	umræðum.	Hann	tekur	við	veggspjöldunum	sem	hann	eða	í	samvinnu	
við	nemendur	hengir	upp	í	skólastofunni	eða	um	ganga	skólans.	Metur	kynninguna	og	gefur	einkunn/
endurgjöf.

Skiptu	nemendum	í	þriggja	manna	hópa.	Segðu	þeim	að	þeir	fái	að	kenna	næstu	kennslustund	(eða	
kennslustundir,	fer	eftir	nemenda	fjölda	og	hversu	mikinn	tíma	þið	hafið).	Segðu	þeim	að	hver	hópur	
megi	velja	sér	heimsmarkmið	sem	þeir	kenna	þér	og	hinum	nemendunum	um	hvað	sé	hægt	að	gera	til	
að	ná	markmiðinu.	Hver	hópur	kennir	í	10–		15	mínútur.	Þeir	mega	ráða	hvernig	þeir	ætla	að	kenna	
um	heimsmarkmiðið	–		ætla	þeir	að	leggja	fyrir	einhvers	konar	verkefni?	Búa	til	spurningaleik?	Halda	
fyrirlestur	og	sýna	glærur?	–		eða	eitthvað	annað	sem	þeim	dettur	í	hug.	
Segðu	nemendum	að	þeir	ákveði	líka	hvernig	þeir	verða	metnir	fyrir	þessa	vinnu.	Vilja	þeir	að	hver	hópur	
verði	metinn	fyrir	kennsluna?	Vilja	þeir	að	verkefnin	sem	hóparnir	leggja	fyrir	gildi	til	einkunnar?	Vilja	
þeir	taka	próf?	Gefðu	nemendum	10	mínútur	til	að	ræða	þetta.	Svo	er	greitt	atkvæði	um	hvernig	mat	muni	
fara	fram.	Restin	af	tímanum	fer	svo	í	undirbúning	kennslunnar	–		þú	getur	líka	sett	þeim	undirbúning	
kennslunnar	fyrir	sem	heimavinnu. 
 
Með	þessu	móti	gera	nemendur	námið	að	sínu.	Samkennd	meðal	nemenda	eykst	og	skilningur	á	viðhorfum	
annarra	verður	meiri.	Þeir	læra	á	lýðræðislegan	hátt	og	finna	að	þeir	hafa	vald	og	val. 

Innihald: 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 

30 
mín

Heimsmarkmiðin -verkefni nemendur kenna: undirbúningur
40 
mín

26



Sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin - að vekja áhuga á málefninu

Heimsmarkmiðin - nemendur kenna: kennsla

1x40+ mín

Nemendur	sjá	um	kennsluna,	taktu	þátt	sem	nemandi	og	leystu	verkefnin	þeirra	ef	þeir	leggja	fyrir	
verkefni,	taktu	þátt	í	spurningakeppnum	eða	hvað	það	er	sem	nemendur	finna	upp	á.
 
Nemendur		þjálfast	í	tjáningu	og	læra	að	útskýra	mál	sitt	þannig	að	aðrir	hafi	not	af	því	og	læra		þar	af	
leiðandi	að	leiðbeina	og	rökræða.	Nemendur	læra	á	lýðræðislegan	hátt. 
 
Nemendur	stýra	kennslunni	og	læra	hver	af	öðrum.	  
 
 
Kennarinn	tekur	þátt	sem	nemandi	og	hjálpar	nemendum	við	að	halda	aga	ef	þörf	er	á.

Innihald: 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

40+ 
mín

Mat
Virknimat,	mat	á	kynningu/veggspjaldi	gott	að	notast	við	matsformin	sem	eru	
í	fylgiskjölum.	Þegar	nemendur	taka	við	kennslunni	skaltu	leyfa	þeim	að	ráða	
hvernig	námsmat	á	að	fara	fram.

Nemendur		tala	saman,	segja	hinum	hópmeðlimunum	hvað	þeir	vita	og	læra	hver	af	öðrum.		Ákveða	í	
sameiningu	hvað	og	hvernig	þeir	ætli	að	kenna	og	hvernig	námsmat	fer	fram.	Afla	sér	upplýsinga	um	
heimsmarkmiðið	sem	þeir	völdu	sér 
 
Kennarinn	skiptir	í	hópa,		kynnir	verkefnið	og	hjálpar	nemendum	við	undirbúning

Virkni  
nemenda: 
 
 
Markmið 
kennara:
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Sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin - að vekja áhuga á málefninu

Heimsmarkmiðin - spil

Klipptu	út,	dreifðu	til	nemenda	og	biddu	þá	um	að	giska	á	fyrir	hvað	spilin	standa.
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Sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin - að vekja áhuga á málefninu

Hvað er sjálfbær þróun - glærur.
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Er fátækt á Íslandi?
hvað	einkennir	lífsskilyrði	manna

TENGING VIÐ  
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA 
Náttúrufræði, nemandi geti:  
●	 útskýrt	hvað	einkennir	lífsskilyrði	manna	og	hvað 
	 felst	í	því	að	taka	ábyrgð	á	eigin	heilsu	(bls.	173) 
●	 rætt	af	skilningi	eigin	lífssýn	og	ábyrgð	innan 
	 samfélags	og	tekið	dæmi	úr	eigin	lífi	(bls.	172) 
●	 sýnt	fram	á	getu	til	að	vinna	að	umbótum	í	eigin 
	 sveitarfélagi	eða	í	frjálsum	félagasamtökum 
	 (bls.	172)
Samfélagsfræði, nemandi geti:
●	 sýnt	fram	á	skilning	á	mikilvægi	þess	að	bera 
	 virðingu	fyrir	sjálfum	sér	og	öðrum,	fyrir 
	 mannréttindum,	félagslegu	réttlæti,	jöfnuði	og	helgi 
	 mannlegs	lífs	(bls.	198)
●	 sýnt	fram	á	skilning	á	eðli	sjálfbærrar	þróunar	og 
	 þýðingu	hennar	fyrir	umhverfi,	samfélag	og
	 efnahagslíf	(bls.198)
●	 gert	sér	grein	fyrir	jafngildi	sínu	og	annarra	manna 
	 og	útskýrt	fyrir	öðru	fólki	mikilvægi	þess	(bls.	201)
●	 sett	sig	í	spor	fólks	með	ólíkan	bakgrunn	og	viðhorf, 
	 á	ýmsum	stöðum	og	tímum	(bls.	202)
●	 tekið	þátt	í	samfélagsmálum	á	ábyrgan	hátt	og	beitt 
	 sér	í	málefnum	sem	varða	almannaheill	(bls.	203)

6x40 
mínútur Námsgreinar 

Náttúrufræði,	samfélags-
fræði	og	lífsleikni

Vefsíður
Heimsmarkmiðin 
http://un.is/heimsmarkmidin

Gögn 
Verkefnablöð,	tölvur/
spjaldtölvur,	heyrnartól

Uppröðun borða 
Borð	fjögur	saman,	þannig	
að	nemendur	sitji	til	móts	
við	hvern	annan

Mat 
Leiðsagnarmat:	endurgjöf	
frá	kennara,	sjálfs-	og	
jafningjamat.

8. - 10. 
bekkur

Samvinnunám

MARKMIÐ FYRIR  
NEMENDUR   
Að	læra	um	fátækt	á	Íslandi	og	geta	gert	sér	skýra	
mynd	af	íslensku	samfélagi.	Að	geta	sett	sig	í	spor	
annarra	og	geta	tengt	heimsmarkmiðin	og	sjálfbæra	
þróun	við	aðstæður	á	Íslandi.	Gera	sér	grein	fyrir	
samfélagslegri	ábyrgð	og	læra	að	hugsa	lausnamiðað.	
Átta	sig	á	eigin	getu	til	aðgerða	og	temja	sér	
lýðræðisleg	vinnubrögð.
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Byrjaðu kennslustundina á því að segja nemendum að þetta þema fjalli um fátækt og tengist 
heimsmarkmiðum 1– 3.	Vertu	búin/n	að	setja	upp	veggspjöld	um	stofuna	sem	útskýra: 
	 •	Algilda	fátækt 
	 •	Afstæða	fátækt
Biddu	nemendur	að	ganga	um	stofuna	og	skoða	skilgreiningarnar.	Taktu	tímann	og	biddu	svo	nemendur	
um	að	fara	aftur	í	sætin	sín.	Veldu	nokkra	til	að	útskýra	muninn	á	þessum	skilgreiningum.	Veltu	upp	
spurningunni	hvers	konar	fátækt	sé	til	á	Íslandi. 

Nemendur	velti	fyrir	sér	hugtökunum	algild/afstæð	fátækt	og	átti	sig	á	muninum,	auk	þess	að	þroska	
málvitund	sína	og	efla	orðaforða. 
 
Nemendur	ganga	um	stofuna	og	lesa	á	spjöldin	og	undirbúa	sig	undir	að	þurfa	að	útskýra	fyrir	kennaranum	
og	samnemendum	hugtökin. 
 
Að	vekja	athygli	nemenda	á	því	að	fátækt	er	margs	konar.	Passa	upp	á	að	það	fari	ekki	of	mikill	tími	í	að	
ganga	um	stofuna	og	stýra	umræðum.

Er fátækt á Íslandi Kahoot
Farðu	á	https://kahoot.com/welcomeback	og	farðu	í	log	in	til	að	fara	í	Kahoot	könnunina,	settu	inn	
notendanafnið	sem	er	hér	að	neðan	og	lykilorðið.	Farðu	því	næst	inn	á	my	Kahoots	og	klikkaðu	svo	á	
shared	við	me,	þar	finnurðu	könnunina	undir	heitinu	Er fátækt á Íslandi.		Ef	þú	hefur	aldrei	notað	Kahoot	
og	kannast	ekki	við	það,	hvet	ég	þig	eindregið	til	að	kynna	þér	það.	Það	getur	gert	kennsluna	svo	miklu	
skemmtilegri,	hægt	er	að	skoða	myndbönd	sem	kenna	þér	að	nota	Kahoot	á	slóðinni	hér	fyrir	ofan.
	 Notendanafnid	er:	Sjalfbaerni2018	og	lykilorðið:	Heimsmarkmid
Leggðu	verkefnið	Er fátækt á Íslandi Satt eða ósatt fyrir,	skiptu	nemendum	í	hópa	og	notaðu	Kahoot	til	að	
gera	nokkurs	konar	könnun	á	hugmyndum	nemenda	um	fátækt	á	Íslandi.	Settu	á	team	mode.	Stoppaðu	í	90	
sekúndur	við	hverja	fullyrðingu	og	leyfðu	hópunum	að	rökræða	hvað	þeir	telja	rétt	eða	rangt.	Athugaðu	að	
nemendur	eiga	ekki	að	vita	svörin	heldur	eiga	þeir	einungis	að	ræða	um	hvað	þeir	telja	eiga	við	og	finna	
hvaða	tilfinningu	þeir	hafa	fyrir	ástandinu	á	Íslandi. 
 
Ef	þú	hefur	ekki	aðgang	að	tölvu	og	skjávarpa	getur	þú	prentað	út	Satt	eða	ósatt	verkefnið	sem	er	í	lok	
þessa	kafla	og	beðið	nemendur	um	að	krossa	við	þær	fullyrðingar	sem	þeir	telja	réttar	í	stað	þess	að	notast	
við	Kahoot.

Er fátækt á Íslandi? - kveikja

Er fátækt á Íslandi? - Kahoot rafrænn spurningaleikur

Undirbúningur fyrir verkefnið Er fátækt á Íslandi?:	prentaðu	nokkur	A3	blöð	með	skilgreiningum	á	
algildri	og	afstæðri	fátækt.	Prentaðu	út	satt	og	ósatt	blaðið	sem	er	í	viðhengi	ef	þú	hefur	ekki	netaðgang	annars	skaltu		
nota	Kahoot.

Undirbúningur fyrir verkefnið Er fátækt aumingjaskapur?:	Í	lok	þessa	kafla		er	að	finna	stutta	lýsingu	
á	útvarpsþáttunum	Fátækt	á	Íslandi	(5	þættir),	hugleiðingar/spurningar	fyrir	nemendur	og	verkefnabanka	fyrir	hvern	
þátt.	Útvarpsþættirnir	eru	eftir	Mikael	Torfason	sem	gaf	höfundi	góðfúslega	leyfi	til	að	nýta	þættina	sem	kennsluefni.
Prentaðu	út	verkefnin	5	og	finndu	leið	til	leyfa	nemendum	að	hlusta	á	útvarpsþættina.	Nemendur	gætu	nýtt	símana	
sína	eða	tölvur/spjaldtölvur.	Gott	er	að	hafa	heyrnartól	þar	sem	hóparnir	eru	ekki	að	hlusta	á	sama	þáttinn.	Þú	getur	
líka	valið	að	biðja	nemendur	um	að	hlusta	á	útvarpsþættina	heima.

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
mín

25 
mín

2x40 mín
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Með	þessu	verkefni	er	athygli	nemenda	vakin	á	því	hvernig	fátækt	er	á	Íslandi	í	dag.	Nemendur	nota	eigin	
tilfinningu	til	að	meta	aðstæður.	Þegar	nemendur	ræða	saman	sjá	þeir	ólík	sjónarmið	og	geta	rætt	sín	á	milli	
og	fært	rök	fyrir	svörum	sínum	þjálfar	það	samskiptahæfileika	og	eykur	víðsýni.

Hver	hópur		les	fullyrðingarnar	fyrir	sig	og	merkir	hjá	sér	hvort	hann	telji	þær	réttar	eða	rangar.
Nemendur	ræða	saman	og	segja	frá	hvað	þeim	finnst	og	hlusta	á	álit	samnemenda	sinna. 
 
Kennarinn	hjálpar	þeim	sem	þurfa,		passar	upp	á	tímann	og	stýrir	Kahoot	spurningarforritinu.	
Kennarinn	er	til	staðar	fyrir	nemendur	en	leyfir	þeim	að	ræða	sem	mest	sín	á	milli.
Skráir	hjá	sér	virkni	nemenda.

Rök- 
tilgangur: 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Mundu	að	útskýra	erfið	hugtök	jafn	óðum.	Þegar	könnunin	er	búin	skaltu	sýna	nemendum	niðurstöður	
könnunarinnar.	Eftir	það	skaltu	heyra	hvað	hver	hópur	hefur	að	segja,	gefðu	svo	upp	rétt	svör,	allar	
fullyrðingarnar	eru	réttar	nema	fullyrðing	nr.	7,	hún	er	röng.		Ræddu	við	nemendur	hvað	kom	þeim	á	óvart,	
hvað	ekki	og	hvers	vegna.

Með	þessu	móti	sjá	nemendur	hvernig	ástandið	raunverulega	er	og	fá	tækifæri	til	að	bera	saman	við	það	
sem	þeir	töldu	vera	staðreyndir.	Þannig	læra	þeir	að	ekki	er	endilega	allt	sem	sýnist	og	það	sem	manneskja	
hefur	tilfinningu	fyrir	er	ekki	alltaf	í	samræmi	við	raunveruleikann. 
 
Nemendur	hlusta	á	kennarann	og	bera	saman	við	svör	sín.	Eftir	það	ræða	þeir	saman	um	hvað	kom	þeim	á	
óvart	og	hvað	ekki.	Ef	ekkert	kom	á	óvart	þá	ræða	þeir	það! 
 
Kennarinn	gefur	upp	rétt	svör	og	heldur	utan	um	umræður.	Ef	hann	sér	að	einhverjir	hópar	eru	ekki	virkir	
þá	kemur	kennarinn	þeim	á	sporið	með	spurningum.

Nemendur	finna	hugmyndir	um	hvernig	megi	bregðast	við	vandanum.	 

Með	þessu	móti	læra	nemendur	að	hugsa	lausnamiðað	og	að	þeir	geti	haft	áhrif,	hafi	getu	til	aðgerða. 
 
 
Nemendur	finna	út	hvernig	hægt	sé	að	vinna	gegn	fátækt,	kynna	hugmyndir	sínar	og	hlusta	á	hugmyndir	
annarra.

Kennarinn	aðstoðar	þá	sem	þurfa,	heldur	aga	og	passar	upp	á	tímasetninguna.

Er fátækt á Íslandi? - umræður eftir Kahoot

Fátækt - brugðist við vandanum

Innihald: 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

15 
mín

15 
mín
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Í	lok	tímans	spyr	kennarinn	hvernig	verkefnið	tengist	heimsmarkmiðum	1	–		3	og	sjálfbærri	þróun.

Nemendur	átti	sig	á	tilgangi	verkefnanna,	tengi	við	heimsmarkmiðin	og	sjái	að	þeir	geti	haft	áhrif.
 

Nemendur	koma	með	uppástungur.
 
 
Kennarinn	hlustar	og	hjálpar	nemendum	eftir	þörfum.

Er fátækt á Íslandi? - í lokin

Innihald: 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

5 
mín

4x40 mín

Skiptu	nemendum	í	hópa.	Hver	hópur	hlustar	á	einn	útvarpsþátt	um	fátækt	á	Íslandi	eftir	Mikael	Torfason	
og	vinnur	verkefni	út	frá	honum.	Útskýrðu	fyrir	nemendum	að	þeir	hafi	3	kennslustundir	til	að	vinna	
verkefnið	en	sú	fjórða	fari	í	kynningu.
Mikilvægt	er	að	nemendur	hugsi	lausnamiðað	og	komi	með	hugmyndir	um	hvernig	megi	bæta	úr	
aðstæðum.	Nemendur	munu	svo		kynna	sinn	útvarpsþátt	og	verkefnið	sem	hópurinn	vinnur	út	frá	þættinum.	

Nemendur	hlusta	á	útvarpsþáttinn	með	hugleiðingarnar/spurningarnar	(sem	þú	finnur	í	lok	þessa	kafla)	í	
huga.	Þeir	undirbúa	kynningu	á	útvarpsþættinum	þar	sem	þeir	segja	frá	með	sínum	orðum	hvað	hann	fjallar	
um.	Hugleiðingarnar	ættu	að	hjálpa	nemendum	við	að	draga	efni	þáttarins	saman.	Verkefnabankinn	eru	
hugmyndir	að	verkefnum	sem	hægt	er	að	tvinna	saman	við	kynninguna	og/eða	nýta	sem	sjálfstæð	verkefni.

Hvettu	nemendur	til	að	hafa	kynninguna	á	því	formi	sem	þeim	finnst	áhugaverðast,	má	vera	hefðbundin	
kynning,	myndband,	veggspjald	eða	hvað	sem	nemendum	dettur	í	hug.	Segðu	þeim	að	þeir	verði	metnir	
út	frá	virkni	og	lokaafurð	verkefnisins	(matsform	í	fylgiskjölum).	Segðu	þeim	einnig	að	þeir	munu	
líka	meta	sig	og	samvinnuna	í	hópnum	sjálfir	(sjálfs-		og	jafningjamat).	Sýndu	og/eða	dreifðu	til	þeirra	
matsformunum	sem	þú	ætlar	að	notast	við. 
 
Fylgstu	vel	með	nemendum	og	skrifaðu	hjá	þér	nokkra	punkta	um	þá	í	fyrsta	tímanum	sem	verkefnið	er	
unnið	(þú	getur	notast	við	matsform	1	og	2).	Láttu	nemendur	fá	punktana	í	tímanum	þar	á	eftir	svo	þeir	hafi	
tækifæri	til	að	bæta	sig	og	nýta	sér	endurgjöfina. 
 
Með	þvi	að	hlusta	á	reynslusögur	nútíma	fólks	og	vinna	verkefnin	öðlast	nemendur	skilning	á	mikilvægi	
þess	að	bera	virðingu	fyrir	öðrum	og	mikilvægi	mannréttinda.	Það	hjálpar	þeim	að	gera	sér	grein	fyrir	
jafngildi	sínu	og	annarra	manna	og	útskýra	fyrir	öðru	fólki	mikilvægi	þess.	Að	lokum	ýtir	verkefnið	 
undir	getu	nemenda	til	að	setja	sig	í	spor	fólks	með	annan	bakgrunn	en	þeirra	eigin	og	hjálpar	við	að	 
draga	úr	fordómum. 
 
Nemendur	lesa	hugleiðingarnar	sem	kennarinn	lætur	þá	fá	og	hlusta	á	útvarpsþáttinn	sem	þeir	fá	úthlutað	
með	þær	upplýsingar	í	huga.	Nemendur	ákveða	hvernig	kynningu	þeir	vilja	vinna	–		t.d.	myndband	tekið	
á	vettvangi,	leikrit,	glærukynning,	spurningakeppni.	Því	næst	vinna	þeir	verkefnið	sitt	og	kynna	það	fyrir	
samnemendum.	Nemendur	fylla	út	sjálfsmat	og	jafningjamat	í	lok	3ja	tíma	af	4.
 
Kennarinn	útskýrir	verkefnin	vel.	Hann	leiðbeinir	nemendum,	hvetur	þá	og	tekur	vel	í	allar	hugmyndir	
sem	koma	upp.	Kennarinn	passar	einnig	upp	á	tímamörk	og	stýrir	umræðum.	Gefur	endurgjöf	til	hópanna	
eftir	fyrsta	tíma	af	4.	Ræðir	sjálfs–		og	jafningjamat	við	nemendur.	Metur	virkni	nemenda	og	lokaafurð	
verkefnisins.

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
 
 
Markmið 
kennara:

Er fátækt aumingjaskapur - verkefni

4x40 
mín
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Leiðsagnarmat:  
Sjálfsmat	–		jafningjamat	–		virknimat	og		mat	á	kynningu.
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Algild eða afstæð fátækt - glærur
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Fátækt á Íslandi - satt eða ósatt

(unnið upp úr skýrslu UNICEF á Íslandi frá 2016 og skýrslunni Hvar þrengir að á vegum Rauða Krossins 2016)

1. Fjöldi barna á Íslandi sem líða skort tvöfaldaðist frá árinu 2009 til 2014. S/Ó

2. Meira en 6.000 börn líða skort á Íslandi. S/Ó

3. Meira en 1.500 börn líða verulegan skort á Íslandi.  S/Ó

4. Nær tíundi hver Íslendingur býr við fátækt. S/Ó

5. Árið 2012 voru um 13 % landsmanna undir lágtekjumörkum. S/Ó

6. Sá sem fæðist inn í fátæka fjölskyldu er líklegri til að vera fátækur í framtíðinni en þeir 
sem gera það ekki.

S/Ó

7. Börn og unglingar sem búa við fátækt fara ekkert frekar á mis við félagslega þátttöku 
frekar en  önnur börn.   

S/Ó

8. Tæplega 2,5% íslendinga hafa ekki efni á því að kaupa síma, þvottavél eða halda húsnæði 
sínu nægilega heitu. 

S/Ó

9. Um 74.000 íslendingar hafa ekki efni á því að borða kjöt eða fisk annan hvern dag. S/Ó

10. Fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar fer mest til ungs fólks á aldrinum 18 –  24 ára  S/Ó
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Er fátækt á Íslandi? –  hvað einkennir lífsskilyrði manna

Fátækt á Íslandi, þáttur 1 - Korter í fátækt

Útvarpsþáttinn	má	finna	á	https://player.fm/series/ftkt-flk/korteri-fr-ftkt-
u4fv8gJjv5TdsWvZ 
 
Fyrsti	þáttur	fjallar	um	fólk	sem	vinnur	venjulega	vinnu,	s.s.	sem	kennari	eða	
bílstjóri	en	nær	ekki	endum	saman,	þau	falla	á	milli	þrepa	í	kerfinu,	eru	ekki	nógu	
fátæk	til	að	fá	aðstoð	en	hafa	samt	ekki	það	mikið	á	milli	handanna	að	það	 
dugi	út	mánuðinn.	

Hugleiðingar fyrir nemendur
Hvernig	er	lífstíll	fólksins	sem	tekið	er	viðtal	við	í	þættinum?
Hvað	er	öruggt	húsnæði?	Af	hverju	skiptir	öruggt	húsnæði	máli?
Hvað	kemur	ykkur	mest	á	óvart?	
Rökræðið	hvort	hægt	sé	að	segja	að	fólkið	geti	sjáfu	sér	um	kennt	eða	ekki.

Verkefnabanki
Velferðarráðuneytið	lét	gera	reiknivél	þar	sem	hægt	var	að	sjá	hvort	
fólk	væri	undir	fátækramörkum.	Í	dag	heitir	þessi	reiknivél	Reiknivél	
velferðarráðuneytisins	fyrir	neysluviðmið.	Ekki	er	lengur	talað	um	fátækramörk	
heldur	viðmið	um	neyslu.		Þar	er	hægt	að	reikna	út	neysluviðmið	fyrir	íslensk	
heimili. 

Nemendur	athuga	hvað		einstaklingur	þarf	að	fá	útborgað	samkvæmt	
reiknivélinni	til	að	lifa	sómasamlegu	lífi	og	skoða	í	hvað	peningurinn	fer.	
Nemendur	rökræða	hvort	eitthvað	komi	þeim	á	óvart	eða	ef	ekkert	kemur	á	óvart,	
hvers	vegna	það	gerir	það	ekki.	Nemendur	kynna	þetta	fyrir	samnemendum.	
https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/neysluvidmid/
reiknivel-fyrir-neysluvidmid/
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Er fátækt á Íslandi? –  hvað einkennir lífsskilyrði manna

Útvarpsþáttinn	má	finna	á	https://player.fm/series/1405576
 
Þáttur	2	fjallar	um	fordóma	gagnvart	fátækt,	hvernig	fólk	lendir	í	eins	konar	
vítahring	ef	þeir	veikjast	eða	lenda	í	óhöppum	og	hvernig	íslenska	velferðakerfið	
virkar	ekki	alltaf	sem	skyldi.	Einnig	er	talað	um	hjálparsamtök	og	hvernig	fólki	
líður	þegar	það	þarf	að	sækja	aðstoð	hjá	hjálparsamtökum.

Hugleiðingar fyrir nemendur 
Í	þættinum	er	talað	um	hjálparsamtök,	hvaða	þjónustu	er	hægt	að	sækja	til	
hjálparsamtakanna	mæðrastyrksnefndar,	fjölskylduhjálpar	og	hjálparstarfs	
kirkjunnar?	Hvers	vegna	finnst	sumum	erfitt	að	sækja	þessa	hjálp?	
Hvað	eru	örorkubætur?	Nægja	þær	samkvæmt	neysluviðmiðum	
velferðarráðuneytisins?
Hvað	er	verið	að	meina	þegar	talað	er	um	vítahring	fátæktar	og	fátæktargildru?
Hvernig	upplifði	Logi	félagslega	einangrun	vegna	fátæktar?	
Hverju	breytir	það	að	vera	fátækur	tímabundið	eins	og	fólk	á	námslánum	eða	
fólki	sem	er	alltaf	í	láglaunastarfi.	
Hvað	er	pepp?
Hvað	kemur	ykkur	mest	á	óvart?

Verkefnabanki
Nemendur	kynna	sér	hvað	velferðakerfi	er,	hvernig	það	er	á	Íslandi,	hvað	tilheyrir	
því	og	hvort	það	sé	velferðakerfi	í	öllum	löndum.	Nemendur	athuga	hvers	
vegna	það	er	mikilvægt	að	velferðakerfið	sé	opið	öllu	fólki.Taka	e.t.v.	viðtal	við	
einhvern	úr	velferðarráðuneytinu.	

Nemendur	kynna	sér	einhver	hjálparsamtök,	fara	á	vettvang	og	kynna	sér	
starfsemi	þess	og	hjálpa	til.

Fátækt á Íslandi, þáttur 2 - Fordómar gagnvart fátækum
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Er fátækt á Íslandi? –  hvað einkennir lífsskilyrði manna

Útvarpsþáttinn	má	finna	á	https://player.fm/series/ftkt-flk/ryggisneti-
u5UgRoZTBnra40MW 
 
Þriðji	þáttur	fjallar	um	öryggi,	hvers	vegna	það	er	mikilvægt	og	hvert	sé	
hægt	að	leita	eftir	hjálp.	Hann	fjallar	einnig	um	fólk	sem	vinnur	lágt	launaða	
verkamannavinnu,	vinnan	er	erfið,	oft	bugast	líkaminn	á	endanum	og	fólkið	
verður	að	öryrkjum	en	bæturnar	eru	svo	lágar	að	það	er	ekki	hægt	að	lifa	af	þeim.	

Hugleiðingar fyrir nemendur
Hvað	er	Mæðrastyrksnefnd	og	af	hverju	leitar	fólk	þangað?	
Hvað	segja	stelpurnar	úr	Versló?	
Hvernig	eru	aðstæðurnar	fyrir	fólkið	sem	þarf	að	sækja	hjálp?	Af	hverju	finnst	
fólki	skammarlegt	að	leita	eftir	hjálp?
Á	hvað	bendir	Vilborg	sem	starfar	fyrir	Hjálparstarf	kirkjunnar?	
Hvað	þurfum	við	að	gera	til	að	breyta	stöðunni?
Hvað	gerðist	í	Hruninu?
Hvað	er	húsnæðisvandi	og	hvernig	hefur	hann	áhrif?
Hvað	kemur	ykkur	mest	á	óvart?

Verkefnabanki
Nemendur	kynna	sér	hvernig	hægt	sé	að	nota	samfélagsmiðla	til	að	hjálpa	
fólki	og	stofna	facebooksíðu/snapp/	sem	gæti	haft	áhrif.	Til	dæmis	er	til	
matargjafarsíða	á	Facebook	og	ýmsar	síður	þar	sem	hlutir	fást	gefins.	Pepp	Ísland	
er	Facebooksíða	samtaka	fólks	í	fátækt.	Það	eru	líka	til	snapparar	sem	fjalla	um	
fátækt	eins	og	Bára	Halldórsdóttir.

Fátækt á Íslandi, þáttur 3 - Öryggisnetið
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Er fátækt á Íslandi? –  hvað einkennir lífsskilyrði manna

Útvarpsþáttinn	má	finna	á	https://player.fm/series/ftkt-flk/ftkragildran-
fZp6VmJAsx4GDvil 
 
Fjórði	þátturinn	fjallar	um	vítahring	fátæktar	og	hversu	erfitt	það	sé	að	komast	út	
úr	honum.

Hugleiðingar fyrir nemendur
Lýsið	sögu	Sönnu,	Hans,	Báru	og	Egils.	
Hvað	eiga	þau	öll	sameiginlegt?
Hvernig	upplifir	fólkið	fordóma	frá	öðru	fólki?	
Hvað	er	hin	svokallaða	fátækragildra?
Hvað	kemur	ykkur	mest	á	óvart?

Verkefnabanki
Nemendur	kynna	sér	skýrslu	Rauða	Krossins	Hvar	þrengir	að	og	kynna	fyrir	
samnemendum.	Skýrsluna	er	að	finna	hér:	https://www.raudikrossinn.is/media/
skyrslur/hvar_threngir_ad_2014--1-.pdf

Fátækt á Íslandi, þáttur 4 - Fátæktargildran
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Er fátækt á Íslandi? –  hvað einkennir lífsskilyrði manna

Útvarpsþáttinn	má	finna	á	https://player.fm/series/1405576
 
Fimmti	þáttur	eins	og	nafnið	gefur	til	kynna	fjallar	um	fátæk	börn	og	hvernig	
fátæktin	hefur	áhrif	á	þau.	

Hugleiðingar fyrir nemendur
Hvernig	hefur	fátækt	áhrif	á	félagslíf	barna?	
Af	hverju	hafa	krakkar	þörf	fyrir	að	vera	eins	og	‘’hinir’’?		
Hvað	er	smálán?
Af	hverju	er	menntun	mikilvæg	fyrir	Charlottu	Rós?	
Hvað	kemur	ykkur	mest	á	óvart?

Verkefnabanki
Nemendur	kynna	sé	safnritið Á morgun er aldrei nýr dagur eða I morgen 
er aldrig en ny dag –  Tomorrow is never a new day.	Ritið	iinniheldur	24	
reynslusögur	eftir	ungmenni	frá	Norðurlöndunum,	meðal	annars	frá	Íslandi,	
sem	fjalla	um	hvernig	það	er	að	alast	upp	við	fátækt.	Íslensku	höfundarnir	eru	
Alexandra	Melkorka	Róbertsdóttir,	Charlotta	Rós	Sigmundsdóttir,	Sara	Dögg	
Helenardóttir	og	Þórhildur	Vígdögg	Kristínardóttir.	Nemendur	lesa	eina	af	
sögunum	og	kynna	fyrir	samnemendum.	

Nemendur	kynna	sér	skýrslu	UNICEF	um	fátækt	á	Íslandi	og	kynna	fyrir	
samnemendum	sínum.	 
Skýrsluna	er	að	finna	hér:	https://unicef.is/sites/unicef.is/files/atoms/files/unicef_
rbai.skyrsla.2016_vef_2.pdf

Fátækt á Íslandi, þáttur 5 - Fátæk börn
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Sjálfbært hagkerfi
lifir	mannfólkið	í	takt	við	náttúruna?

TENGING VIÐ  
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA 
Náttúrufræði, nemandi geti: 
●	 útskýrt	hvernig	einstaklingur	getur	stuðlað	að	eigin 
	 velferð	með	ábyrgri	neyslu	og	hegðun	(bls	172) 
●	 greint	stöðu	mála	í	eigin	umhverfi	og	aðdraganda 
	 þess,	í	framhaldi	skipulagt	þátttöku	í	aðgerðum	sem 
	 fela	í	sér	úrbætur	(bls.169) 
●	 tekið	þátt	í	og	útskýrt	reynslu	sína	og	niðurstöðu 
	 af	þátttöku	í	aðgerðum	sem	varða	náttúru	og 
	 samfélag	(bls.	169) 
●	 tekið	rökstudda	afstöðu	til	málefna	og	komið	með 
	 tillögur	um	hvernig	megi	bregðast	við	breytingum	en 
	 um	leið	tekið	mið	af	því	að	í	framtíðinni	er	margt 
	 óvisst	og	flókið	(bls.169) 
●	 unnið	með	samþætt	viðfangsefni	með	vinnubrögðum 
	 náttúrugreina	og	tekið	gagnrýna	afstöðu	til 
	 siðferðilegra	þátta	tengdum	náttúru,	umhverfi, 
	 samfélagi	og	tækni. 
●	 rætt	á	gagnrýninn	hátt	framleiðslu,	flutning	og 
	 förgun	efna	(bls.	174)

Samfélagsfræði, nemandi geti: 
●	 sýnt	fram	á	skilning	á	eðli	sjálfbærrar	þróunar	og 
	 þýðingu	hennar	fyrir	umhverfi,	samfélag	og 
	 efnahagslíf	(bls.198)

3x40 
mínútur Námsgreinar 

Náttúrufræði,	samfélags-
fræði	og	lífsleikni

Vefsíður
Hringrásarhagkerfi
https://www.eea.europa.eu/is/articles/
hringrasarhagkerfi-i-evropu-vid-hofum

Myndbönd	–		Seeing	the	bigger	picture
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD2C43638
C526D33F

Gögn 
Nemendur þurfa	spjald- 
tölvur	eða	orðabækur

Uppröðun borða 
Borð	fjögur	saman,	
þannig	að	nemendur	sitji	
til	móts	við	hvern	annan

Mat 
Leiðsagnarmat:	
sjálfsmat	og	virknimat

10. 
bekkur

Samvinnunám

MARKMIÐ FYRIR  
NEMENDUR   
Skilja	hvað	hagkerfi	er	og	af	hverju	það	er	mikilvægt	
að	mennirnir	lifi	á	þann	hátt	að	komandi	kynslóðir	geti	
notið	sömu	þæginda	og	við		og	skilji	af	hverju	það	sé	
mikilvægt	fyrir	sjálfbæra	þróun.	Hugsa	á	gagnrýninn	
hátt	og	finna	lausnir	á	hugsanlegum	vandamálum.	
Átti	sig	á	eigin	getu	til	aðgerða	og	læra	lýðræðisleg	
vinnubrögð.
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Sjálfbært hagkerfi –  lifir mannfólkið í takt við náttúruna?

Byrjaðu kennsluna á því að segja nemendum að kennslustundin fjalli um sjálfbært hagkerfi og 
tengist heimsmarkmiðum 7– 9 og 11– 13.
Skrifaðu	HAGKERFI	á	töfluna.	Fáðu	nemendum	spjaldtölvur	og	biddu	þá	um	að	finna	út	hvað	hagkerfi	sé.	
Biddu	þau	um	að	velta	fyrir	sér	hver	sé	munurinn	á	línulegu	hagkerfi	og	hringrásarhagkerfi. 

Með	þessu	móti	finna	nemendur	sjálfir	út	hvað	hugtökin	þýða.		Þannig	auka	nemendur	orðaforða	sinn	og	
læra	sjálfstæð	vinnubrögð.

Nemendur	vinna	í	pörum	og	leita	upplýsinga	á	netinu	t.d.	með	spjaldtölvum.	
 

Er	að	tengja	kennslustundina	við	heimsmarkmiðin	og	leyfa	nemendum	að	afla	sér	upplýsinga	sjálfir.	
Kennarinn	hjálpar	nemendum	eftir	þörum	og	passar	upp	á	tímann.

Biddu	nokkra	nemendur	um	að	segja	frá	því	sem	þeir	fundu.	Ef	þörf	er	á	útskýrðu	hvað	hagkerfi	er	í	stuttu	
máli.	Segðu	svo	nemendum	að		þið	ætlið	að	horfa	á	myndbönd	sem	útskýra	línulegt–		og	hringrásar-
hagkerfi.	Myndböndin	eru	á	ensku	svo	þú	skalt	stoppa	eftir	hvert	myndband	og	útskýra	ef	þörf	er	á. 
 
Nemendur	nota	eigin	orðaforða	til	að	tileinka	sér	nýjan. 
 

Segja	frá	og	hlusta. 
 
 
Að	nemendur	skilji	hvað	hagkerfi	er	og	hvernig	hringrásar	hagkerfi	tengist	sjálfbærri	þróun.

Nemendur	horfa	á	7	örstutt	myndbönd	um	línulegt	hagkerfi.	Myndböndin	eru	sería	sem	kallast	Seeing the 
bigger picture,	gefið	út	af	Ellen	MacArthur	Foundation	fyrir	Heimsins	stærstu	kennslustund	UNICHEF	og	
UNESCO.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD2C43638C526D33F

Með	myndböndunum	er	reynt	að	fá	nemendur	til	að	hugsa	út	fyrir	boxið	og	skapa	umræður	í	
kennslustofunni.	 
 
Nemendur	læra	um	línulegt	hagkerfi	og	velta	fyrir	sér	spurningunum	sem	settar	eru	fram	í	myndböndunum. 
 

Kennarinn	metur	hvort	stoppa	þurfi	myndböndin	og	útskýra	um	hvað	þau	eru.	

Hagkerfi - kveikja

Hagkerfi - umræður

Hagkerfi - myndbönd

Innihald: 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

15 
mín

5 
mín

10 
mín

2x40 mín
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Sjálfbært hagkerfi –  lifir mannfólkið í takt við náttúruna?

Skiptu	nemendum	í	6	hópa.	Hver	hópur	ræðir	eitt	myndband	og	reynir	að	finna	svar/lausn	á	spurningunni	
sem	velt	er	fram	í	því	myndbandi.	Skráðu	hjá	þér	virkni	nemenda	og	láttu	þá	fá	athugasemdir	í	næsta	tíma.

Ýtir	undir	samvinnu,		gagnrýna	hugsun	og	fær	nemendur	til	að	hugsa	lausnamiðað. 
 

Nemendur	ræða	saman	og	finna	lausnir.	Skrifa	þær	niður.
 
 
Kennarinn	hvetur	nemendur	áfram	og	kemur	með	uppástungur	ef	þarf.	Mikilvægt	að	kennarinn	taki	vel	í	
allar	hugmyndir	og	styðji	nemendur.	Metur	virkni	nemenda

Búum til hringrásar hagkerfi - hópavinna

Innihald: 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

40 
mín

Láttu	nemendurna	fá	matið	sem	þú	gerðir	í	síðasta	tíma.
Biddu	hvern	hóp	um	að	segja	frá	því	sem	hópurinn	ræddi.

Þegar	allir	hóparnir	eru	búnir		að	tjá	sig	skaltu	ræða	við	nemendur	hvernig	verkefnið	tengist	
heimsmarkmiðum	7–	9,	11–	13		og	sjálfbærri	þróun. 

Nemendur	tjá	skoðanir	sínar	og	færa	rök	fyrir	þeim.
 
 
Fá	mat	frá	kennara	um	virkni	og	hafa	tök	á	því	að	bæta	sig.	Kynna	fyrir	samnemendum. 
 

Lætur	nemendur	fá	virknimat	úr	síðasta	tíma.
Stýrir	umræðum.

Útskýrðu	tilgang	sjálfsmats	-	þú	getur	stuðst	við	kaflann	um	námsmat. 

Nemendur	læra	að	leggja	mat	á	eigin	frammistöðu.
 
 
Fylla	út	matsformin.
 
 
Að	vera	til	staðar	fyrir	nemendur	og	aðstoða	þá	eftir	þörfum.

Hagkerfi og heimsmarkmiðin - tenging

Sjálfsmat

Innihald: 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

20 
mín

10 
mín

40 mín
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Sjálfbært hagkerfi –  lifir mannfólkið í takt við náttúruna?

Í	lok	tímans	ræðir	kennarinn	við	nemendur	hvernig	verkefnið	tengist	heimsmarkmiðum	7–	9,11–	13.		og	
sjálfbærri	þróun. 

Nemendur	átti	sig	á	víðfeðmi	sjálfbærrar	þróunar,	tengi	við	heimsmarkmiðin	og	sjái	að	þeir	geti	haft	áhrif.
 
 
Ræða	saman	og	koma	með	uppástungur.
 
 
Hlustar	og	kemur	með	ábendingar.

Í lokin

Innihald: 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

10 
mín

Mat
Nemendur	fylla	út	sjálfsmatsform	og	kennari	metur	virkni	nemenda	í	tíma,	
gott	er	að	notast	við	formin	sem	eru	í	fylgiskjölum.
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Nýsköpun
finnum	nýjar	leiðir

HÆFNISVIÐMIÐ ÚR  
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA 
Náttúrufræði, nemandi geti: 
●	 útskýrt	hvernig	einstaklingur	getur	stuðlað	að	eigin 
	 velferð	með	ábyrgri	neyslu	og	hegðun	(bls	172)
●	 tekið	þátt	í	skipulagi	og	unnið	eftir	verk-		og 
	 tímaáætlun	hóps	við	að	hanna	umhverfi,	hlut	eða 
	 kerfi	(bls.	170)

Samfélagsfræði, nemandi geti: 
●	 sýnt	fram	á	skilning	á	eðli	sjálfbærrar	þróunar	og 
	 þýðingu	hennar	fyrir	umhverfi,	samfélag	og 
	 efnahagslíf	(bls.198)

8x40 
mínútur

Námsgreinar 
Náttúrufræði,	samfélags-
fræði,	lífsleikni,	hönnun,	
smíði	og	textímennt

Vefsíður
Myndbönd	gerð	af	Ellen	Macarthur	Foundation:	
1)	Re-	thinking	Progress:	The	Circular	Economy	 
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
2)	The	circular	economy:	from	consumer	to	user	 
https://www.youtube.com/watch?v=Cd_isKtGaf8

Fleiri	myndbönd	sem	hægt	er	að	nota:	Data-	backed	stories	that	drive	change	 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies

Gögn 
Skjávarpi,	tölvur/
spjaldtölvur,	ýmis	efni,	
tæki	og	tól	sem	nemendur	
koma	með	hugmyndir	af	
til	að	nýta	sér	við	hönnun	
hugmynda	sinna

Uppröðun borða 
Borð fjögur	saman,	
þannig	að	nemendur	sitji	
til	móts	við	hvern	annan

Mat 
Leiðsagnarmat  
og	sjálfsmat

10. 
bekkur

Samvinnunám, 
lausnaleitarnám

MARKMIÐ FYRIR  
NEMENDUR   
Að	hugsa	lausnamiðað	og	hrinda	áætlunum	sínum	í	
framkvæmd.	Tengja	mikilvægi	sjálfbærrar	þróunar	
við	eigið	líf,	þekkja	heimsmarkmiðin	og	öðlast	getu	til	
aðgerða.	
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Nýsköpun – finnum nýjar leiðir

Byrjaðu	á	því	að	segja	nemendum	að	kennslustundin	fjalli	um	sjálfbært	hagkerfi		og	tengist	
heimsmarkmiðum	7,9,12,	og	13,		rifjaðu	þau	upp. 
 
Tilgangurinn	með	þessu	er	að	nemendur	læri	að	þekkja	heimsmarkmiðin	og	myndi	tengingu	á	milli	þeirra	
og	daglegs	lífs.
 
Nemendur	rifja	upp	heimsmarkmiðin	í	sameiningu	með	kennaranum.
 
 
Er	að	aðstoða	nemendur	að	þekkja	heimsmarkmiðin	og	tengja	þau	við	námsefnið.	Skrá	hjá	sér	virkni	
nemenda.		

Verkefnið	kynnt	í	stuttu	máli.	
Útskýrðu	fyrir	nemendum	að	þeir	eigi	að	skapa/hanna	eða	koma	með	hugmynd	af	framleiðslu,	þjónustu		
eða	kerfi	sem	stuðli	að	sjálfbæru	hagkerfi.	Svo	er	horft	á	myndbönd	sem	gerð	voru	af	Ellen	MacArthur	
Foundation	fyrir	Heimsins	stærstu	kennslustund	UNICHEF	og	UNESCO	til	þess	að	gefa	nemendum	
hugmyndir:

1)	Re–	thinking	Progress:	The	Circular	Economy	https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
2)	The	circular	economy:	from	consumer	to	user	https://www.youtube.com/watch?v=Cd_isKtGaf8

Með	því	að	horfa	á	myndböndin	læra	nemendur	um	hvernig	hagkerfi	eru	á	vesturlöndum	og	fá	hugmyndir	
um	hvernig	hægt	sé	að	breyta	þeim	þannig	að	þau	verði	sjálfbær. 
 
Nemendur	horfa	á	myndböndin	og	spyrja	kennarann	ef	eitthvað	er	óljóst	fyrir	þeim
 
 
Þar	sem	myndböndin	eru	á	ensku	stoppar	kennarinn	þau	af	og	til	og	útskýrir	fyrir	nemendum.	

Útskýrðu öll skrefin í lausnleitarnámsaðferðinni	vel	fyrir	nemendum.	Skrefin	eru	eftirfarandi: 

1.	 Byrjaðu	á	því	að	skipta	nemendum	í	hópa.	Því	næst	finnur	hver	hópur	eitthvað	vandamál	sem 
	 hindrar	sjálfbæra	þróun,	þeir	ættu	að	hafa	fengið	fullt	af	hugmyndum	frá	myndböndunum. 
	 Nemendur	finna	upplýsingar	um	vandamálið	og	rannsaka	það.	Gefðu	nemendum	upp	tímaramma. 
	 Taktu	vel	í	allar	hugmyndir	nemenda	og	mundu	að	það	er	mikilvægt	að	þeir	finni	eitthvað	sem	þeir 
	 hafa	áhuga	á. 
 
2.	 Nemendur	finna	upp	á	einhverju	sem	gæti	stuðlað	að	sjálfbæru	hagkerfi.	Þeir	útbúa	áætlun	um 

Hönnun í anda sjálfbærni - kveikja

Hönnun í anda sjálfbærni - verkefni kynnt

Hönnun í anda sjálfbærni - tími 1 - úrskýrðu öll skrefin

Innihald: 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
mín

30 
mín

8x40 mín

2x40 
mín
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Nýsköpun – finnum nýjar leiðir

	 hvernig	eigi	að	leysa	vandamálið.	Henni	er	skilað	til	þín	kennari	og	þú	gefur	endurgjöf	á 
	 áætluninni	strax	í	tímanum	á	eftir. 
 
3.	 Því	næst	framkvæma	nemendur	lausnina,	fylgja	planinu. 
 
4.	 Í	fjórða	skrefi	er	framkvæmdin	metin.	Nemendur	kanna	áætlunina	og	framkvæmdina	og		ákvarða 
	 markvirkni	og/eða	nákvæmni	á	lausn	vandamálsins.	

5.	 Nemendur	hanna	vöruna/þjónustuna	og	búa	til	kynningu	sem	kynnt	er	fyrir	samnemendum.

Nemendur	mega	útfæra	hugmyndir	sem	gefnar	eru	í	myndböndunum	eða	koma	með	nýjar	hugmyndir.	Það	
er	góð	regla	fyrir	þig	kennari	að	segja	sem	sjaldnast	nei	og	taka	vel	í	allar	hugmyndir	sem	nemendur	koma	
með.	Það	er	yfirleitt	altaf	hægt	að	segja	já	og	leðbeina	svo	nemendum	og	benda	þeim	á	fleiri	leiðir	til	að	
framkvæma	hugmyndir	sínar.	Segðu	nemendum	að	í	áætluninni	þurfi	eftirfarandi	að	koma	fram: 
 
	 1)	Hvert	er	vandamálið 
	 2)	vara/þjónusta	sem	á	að	bjóða	upp	á.	 
	 3)	hvernig	virkar	varan/þjónustan 
	 4)	rök	fyrir	því	hvernig	varan/þjónustan	stuðli	að	sjálfbæru	hagkerfi. 
	 5)	lýsing	á	hvernig	þetta	tengist	heimsmarkmiðum	kennslustundarinnar

Í	þessum	tíma	skiptirðu	í	hópa,	hver	hópur	finnur	eitthvað	vandamál	til	að	finna	lausn	á	og	rannsakar	það. 
 
Verkefnið	stuðlar	að	gagnrýnni	hugsun	og	ýtir	undir	sköpunarkraft	nemenda.
 
 
Nemendur	ræða	saman	og	finna	eitthvað	í	samfélaginu	sem	þeir	telja	að	megi	bæta,	breyta	eða	finna	upp	
eitthvað	glænýtt	í	þeim	tilgangi	að	stuðla	að	sjálfbærri	þróun.
 
Kennarinn	skráir	hjá	sér	virkni	nemenda,	aðstoðar	þá	við	að	finna	viðfangsefni.	Hann	getur	einnig	
bent	nemendum	á	heimasíður	sem	segja	sögur	fólks	sem	hefur	unnið	að	breytingum	t.d:	https://www.
ellenmacarthurfoundation.org/case-studies

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Nemendur	útbúa	áætlun	um	hvernig	eigi	að	leysa	vandamálið	sem	þeir	fundu.	Áætluninni	er	skilað	og	þú	
gefur	endurgjöf	á	áætluninni	strax	í	tímanum	á	eftir.	

Nemendur	læra	að	skipuleggja	sig	og	framkvæma	áætlanir. 
 

Nemendur	lýsa	því	skref	fyrir	skref	hvernig	þeir	ætla	að	framkvæma	lausnina. 
 

Kennarinn	er	til	staðar,	aðstoðar	nemendur,	passar	upp	á	tímann	og	tekur	við	áætlununum	í	lok	tímans.	Sem	
hann	fer	yfir	fyrir	næsta	tíma.

Hönnun í anda sjálfbærni - tími 2 - áætlun útbúin

Innihald: 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

40 
mín
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Nýsköpun – finnum nýjar leiðir

Nemendur	fá	tækifæri	til	að	bæta	sig	og	breyta	planinu	ef	þör	er	á.
 
Nemendur	læra	að	taka	gagnrýni	og	bæta	verkefni	sín	eftir	henni.
 
 
Nemendur	lagfæra	og	bæta	áætlunina	sína.
 
 
Kennarinn	skilar	nemendum	áætlununum	með	athugasemdum.

Nemendur	fylgja	planinu	sínu	og	hanna	vöruna/þjónustuna	og/eða	búa	til	kynningu.	

Nemendur	læra	að	framkvæma	hugmyndir	sínar	og	kynnast	ferlinu	sem	því	fylgir
 
 
Nemendur	hrinda	hugmyndum	sínum	í	framkvæmd.
 
 
Kennarinn	er	til	staðar,	aðstoðar	og	hvetur	nemendur.	Hann	fer	á	milli	nemenda	og	metur	stöðu	
verkefnisins	hjá	hverjum	og	einum	ásamt	því	að	meta	virkni	nemandans.	Skráir	hjá	sér	virkni	nemenda.

Nemendur	kanna	áætlunina	og	framkvæmdina,		meta	hvort	hún	virki	og	færa	rök	fyrir	máli	sínu.

Tilgangur	sjálfsmats	er	að	nemendur	meti	sjálfir	nám	sitt	með	það	að	markmiði	að	þeir	sjái	sjálfir	hvað	þarf	
að	bæta	til	að	ná	árangri,	þannig	öðlast	þeir	sjálfstraust	og	trú	á	því	að	þeir	geti	unnið	verkin	hjálparlaust.
 
Nemendur	kanna	áætlunina	og	framkvæmdina	og	ákvarða	markvirkni	og/eða	nákvæmni	á	 
lausn	vandamálsins.
 
Kennarinn	aðstoðar	nemendur	við	matið	eftir	þörfum.	Skráir	hjá	sér	virkni	nemenda.

Hönnun í anda sjálfbærni - tími 3 - áætlun yfirfarin og bætt

Hönnun í anda sjálfbærni - tími 4 - framkvæmd

Hönnun í anda sjálfbærni - tími 5 - framkvæmdin metin

Innihald: 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

40 
mín

40 
mín

40 
mín
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Nýsköpun – finnum nýjar leiðir

Öll	verkefnin	eru	kynnt,	þannig	læra	nemendur	að	koma	fram	og	læra	af	samnemendum	sínum.	
Jafningjamat	þjónar	þeim	tilgangi	að	gera	nemendur	þátttakendur	í	mati	á	verkefnum	sínum	og	annarra	 
þar	sem	þeir	fá	tækifæri	til	að	skiptast	á	skoðunum	og	nýta	gagnrýni	á	uppbyggilegan	hátt	til	að	bæta	 
vinnu	sína. 
 
Læra	að	gagnrýna	aðra	á	uppbyggilegan	hátt. 
 

Nemendur	hlusta	á	aðra,	spyrja	spurninga	og	kynna	sín	verkefni.
 

Kennarinn	metur,	hlustar,	aðstoðar	og	spyr	spurninga.

Hönnun í anda sjálfbærni - tími 6 - kynning og jafningjamat

Innihald: 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

40 
mín

Mat
Gott	er	að	nota	leiðsagnarmat,	sjálfs-	og	jafningjamat	við	þetta	þema.	Þú	getur	
notað	töflurnar	sem	eru	í	fylgiskjölum	til	að	skrá	hjá	þér	hvernig	nemendur	
vinna.	Mælt	er	með	að	skrá	það	hjá	sér	eins	oft	og	auðið	er.	Sýndu	nemendum	
matsformin	fyrirfram	svo	þeir	viti	hvernig	þeir	eru	metnir.	
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Jafnrétti
er	heimurinn	sanngjarn

HÆFNISVIÐMIÐ ÚR  
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA 
Náttúrufræði, nemandi geti: 
●	 dregin	upp	mynd	af	því	hvernig	menntun,	þjálfun, 
	 starfsval	og	áætlanir	um	eigið	líf	tengjast	breytingum 
	 á	umhverfi	og	tækni	(bls.	170)

Samfélagsfræði, nemandi geti: 
●	 sýnt	fram	á	skilning	á	mikilvægi	þess	að	bera 
	 virðingu	fyrir	sjálfum	sér	og	öðrum,	fyrir 
	 mannréttindum,	félagslegu	réttlæti,	jöfnuði	og	helgi
	 mannlegs	lífs,	(bls.	198)
●	 sýnt	fram	á	skilning	á	eðli	sjálfbærrar	þróunar	og 
	 þýðingu	hennar	fyrir	umhverfi,	samfélag	og 
	 efnahagslíf	(bls.198)
●	 gera	sér	grein	fyrir	jafngildi	sínu	og	annarra	manna 
	 og	útskýrt	fyrir	öðru	fólki	mikilvægi	þess	(bls.201) 
	 setja	sig	í	spor	fólks	með	ólíkan	bakgrunn	og 
	 viðhorf,	á	ýmsum	stöðum	og	tímum	(bls.	202) 
	 rökrætt	gildi	jafnréttis	og	mannréttinda	á	öllum 
	 sviðum	samfélagsins	og	þekking	mynduð	á 
	 almennum	ákvæðum	um	mannréttindi	(bls.	202)
●	 þátttaka	í	samfélagsmálum	á	ábyrgan	hátt	og	beiting 
	 sjálfsins	í	málefnum	sem	varða	almannaheill 
	 (bls.	203)

5x40 
mínútur

Námsgreinar 
Náttúrufræði,	samfélags-
fræði	og	lífsleikni

Vefsíður
Fólk	á	flótta:
https://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/folk-a-flotta/		 
Flóttamenn	á	Íslandi:
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/flottamenn-og-haelisleitendur

Gögn 
tölvur/spjaldtölvur,	blöð	
fyrir	bækling	og/eða	
veggspjöld

Uppröðun borða 
Borð	fjögur	saman,	
þannig	að	nemendur	sitji	
til	móts	við	hvern	annan

Mat 
Leiðsagnarmat:	 
virknimat og verkefnamat

8.-10. 
bekkur

Samvinnunám, 
púsluspila-

aðferðin

MARKMIÐ FYRIR  
NEMENDUR   
Geta	sett	sig	í	spor	annarra.	Geta	rökrætt	mikilvægi	
jafnréttis,	tengja	það	sjálfbærri	þróun	og	finna	
til	samkenndar	með	öðru	fólki.	Læra	að	takast	á	
um	álitamál	og	ágreiningsefni	á	lýðræðislegan	og	
gagnrýninn	hátt.
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Jafnrétti –  er heimurinn sanngjarn?

Leikur	sem	eflaust	margir	kennarar	þekkja.	Segðu	nemendum	að	þið	ætlið	í	leik.	Vinningurinn	sé	súkkulaði	
(eða	hvað	sem	þú	vilt).	Því	næst	biður	þú	alla	strákana	að	koma	fremst	og	allar	stelpurnar	að	fara	aftast.	
Svo	stillirðu	körfu(ruslakörfu)	beint	fyrir	framan	strákana.	Því	næst	eiga	nemendur	að	skjóta	bolta	
(samanvöðluðum	pappír,	húfu,	skó	eða	einhverju	sem	er	til	staðar	í	stofunni)	í	körfuna	þaðan	sem	þeir	
standa.	Segðu	að	þeir	sem	hitta	fá	súkkulaði	hinir	ekki	neitt	(hvít	lygi,	í	lokin	fá	annað	hvort	allir	 
eða	enginn	súkkulaði).	Margir	strákar	munu	hitta	en	mjög	fáar	stelpur	einfaldlega	vegna	þess	að	þær	 
standa	aftast.		

Veltu	svo	upp	spurningunni	(ef	nemendur	hafa	ekki	gert	það	þá	þegar)	af	hverju	þetta	sé	ósanngjarn	leikur.	
 
Tilgangurinn	með	leiknum	er	að	skapa	umræðu	um	það	sem	er	augljóslega	óréttlátt	og	ósanngjarnt	en	
kennarinn	segir	nemendum	það	ekki	fyrr	en	leiknum	er	lokið.	Nemendur	finna	óréttlætið	á	eigin	skinni	sem	
ýtir	undir		getu	þeirra	til	að	setja	sig	í	spor	fólks	sem	lifir	við	óréttlæti.

Nemendur	taka	þátt	í	leiknum	og	umræðum.
 
 
Markmið	kennarans	er	að	vekja	athygli	nemenda	á	óréttlæti	og	skapa	umræður	í	kennslustofunni.

Kennarinn	nýtir	sér	púslaðferðina	(sjá	kafla	um	samvinnunám),	skiptir	nemendum	í	heimahópa	og	
sérfræðingahópa.	

Nemendum	skipt	í	3	sérfræðihópa	sem	sérfræða	sig	í:

Hópur	1	–		stig	1,	flóttamenn	í	heimabyggð,	hvernig	er	ástandið,	af	hverju	flýr	fólk?.

Hópur	2	–	stig	2,		flóttamenn	í	flóttamannabúðum,	hvernig	er	lífið	í	flóttamannabúðum?

Hópur	3,	–	stig	3,	flóttamenn	komnir	á	áfangastað,	hvernig	heldur	lífið	áfram?

Hver	hópur	finnur	einnig	út	af	hverju	heimsmarkmið	4,5,10,16	og	17	eru	mikilvæg	fyrir	flóttamenn,	
sjálfbæra	þróun	og	aukið	réttlæti	í	heiminum.	
Hver	nemandi	verður		sérfræðingur	á	sínu	stigi.
Skráðu	hjá	þér	virkni	nemenda	og	láttu	þá	fá	í	næsta	tíma.	Þú	getur	notast	við	matsblöðin	í	fylgiskjölum.		

Með	þessu	móti	öðlast	nemendur		skilning	á	mikilvægi	þess	að	bera	virðingu	fyrir	mannréttindum,	
félagslegu	réttlæti,	jöfnuði	og	helgi	mannlegs	lífs.
Nemendur	tengja	mikivægi	jafnréttis	og	mannréttinda	á	öllum	sviðum	samfélagsins	við	sjálfbæra	þróun.	 

Nemendur	vinna	saman	og	afla	sér	upplýsinga	um	lifnaðarhætti	flóttamanna	og	tengja	tiltekin	
heimsmarkmið	við	verkefnin. 

Kennarinn	útskýrir	púslaðferðina	og	verkefnið	í	heild	sinni.	Hann	hjálpar	nemendum	að	afla	sér	upplýsinga	
og	bendir	þeim	á	viðeigandi	heimasíður.	Skráir	hjá	sér	virkni	nemenda.

Er þetta sanngjarnt? Leikur og umræða- kveikja

Líf flóttamanna - tími 1 - verkefni

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

15 
mín

65 
mín

5x40 mín
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Jafnrétti –  er heimurinn sanngjarn?

Nemendur	ákveða	hvernig	þeir	ætla	að	kenna/kynna	upplýsingarnar	sem	þeir	öfluðu	sér	fyrir	heimahópi	
sínum	og	æfa	sig.

Mikilvægt	að	gefa	nemendum	tíma	til	að	koma	skipulagi	á	hugsanir	sínar	og	læra	að	tjá	sig	og	koma	
upplýsingum	frá	sér	á	skipulegan	hátt.
 
Nemendur	búa	til	einhvers	konar	kynningu	fyrir	heimahóp	sinn.
 
 
Kennarinn	er	til	staðar	og	leiðbeinir	nemendum.	Skráir	hjá	sér	virkni	nemenda.

Heimahópar	eru	myndaðir	þar	sem	einn	nemandi	úr	hverjum	hópi,	stig	1,	stig	2	og	stig	3	koma	saman	og	
kenna	hver	öðrum	það	sem	þeir	hafa	lært	eða	fundið	upplýsingar	um.	Nemandi	af	stigi	1	eitt	fræðir	hina	um	
sitt	stig,	svo	nemandi	af	stigi	2	og	að	lokum	nemandi	af	stigi	3.	
 
Með	þessu	móti	gera	nemendur	sér	grein	fyrir	jafngildi	sínu	og	annarra	og	læra	að	útskýra	fyrir	öðru	fólki	
mikilvægi	þess.
 
Nemendur	kenna/segja	frá,	hlusta	og	spyrja	spurninga.
 
 
Kennarinn	gengur	á	milli	hópa	og	aðstoðar	þar	sem	þarf.	Skráir	hjá	sér	virkni	nemenda.

Hver	heimahópur	býr	til	síðu	á	samfélagsmiðli,	veggspjald,	bækling	eða	hvað	sem	þeim	dettur	í	hug	um	
stigin	þrjú	og	skilar	til	kennara.
Láttu	nemendur	fá	matsblaðið	sem	þú	ferð	eftir	þegar	þú	gefur	þeim	einkunn/umsögn	fyrir	verkefnið	áður	
en	þeir	byrja	svo	þeir	viti	hvernig	þeir	séu	metnir.	

Nemendur	sjá	afrakstur	vinnu	sinnar. 

Vinna	úr	upplýsingum.
 
 
Kennarinn	tekur	við	verkefnum	nemenda	og	gefur	þeim	einkunn/endurgjöf.

Líf flóttamanna - tími 2 - nemendur æfa sig

Líf flóttamanna - tími 3 - nemendur kenna

Líf flóttamanna - tími 4 - samantekt

Innihald: 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

Innihald: 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

40 
mín

40 
mín

40 
mín

Mat
Virknimat	og	verkefnamat	(sjá	fylgiskjöl).
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Umhverfið
höfum	við	mist	teninguna	við	náttúruna

HÆFNISVIÐMIÐ ÚR  
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA 
Náttúrufræði, nemandi geti:
●	 útskýrt	breytingar	á	landnotkun	og	tengsl	þeirra	við 
	 jarðvegseyðingu	og	orkuframleiðslu	(bls.	172) 
●	 skýrt	með	dæmum	hvernig	náttúruvísindi,	tækni,	 
	 menning,	heimsmynd	mannsins	og	náttúran	hafa	áhrif	hvert 
	 á	annað	(bls.	170) 
●	 tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	umhverfinu	sínu,	gert	grein	fyrir 
	 áhrifum	þeirra	á	lífsgæði	og	náttúru,	sýnt	umhverfinu 
	 umhyggju	og	rökrætt	eigin	skoðun	á	því	(bls.	172) 
●	 skoðað	og	skráð	atburði	eða	fyrirbæri	sem	snerta	samspil 
	 manns	og	umhverfis,	í	framhaldi	tekið	virkan	þátt	í 
	 gagnrýnni	umfjöllun	um	málið	og	gert	tillögur	um	aðgerðir 
	 til	bóta	(bls.	172), 
●	 tekið	þátt	í	að	skoða	og	skilgreina	stöðu	umhverfismála 
	 á	heimsvísu	og	rætt	um	markmið	til	umbóta	(bls.	172 
●	 rökrætt	umhverfismál	frá	ólíkum	sjónarhornum,	er	tengjast 
	 vatni,	vatnsnotkun	og	sjó	(bls.173) 
●	 gert	grein	fyrir	verndun	og	nýtingu	náttúruauðlinda	í 
	 tengslum	við	sjálfbæra	þróun	(bls.	174)

Samfélagsfræði, nemandi geti: 
●	 sýnt	fram	á	skilning	á	eðli	sjálfbærrar	þróunar	og	þýðingu 
	 hennar	fyrir	umhverfi,	samfélag	og	efnahagslíf	(bls.198) 
●	 gert	sér	grein	fyrir	nýtingu	auðlinda	og	umhverfis	og	gildi 
	 verndunar	hvors	tveggja	með	hliðsjón	af	sjálfbærri	þróun 
	 (bls.	199)

4x40 
mínútur

Námsgreinar 
Náttúrufræði,	samfélags-
fræði	og	lífsleikni

Vefsíður
Heimsmarkmiðin
http://un.is/heimsmarkmidin	og	http://un.is/namsefni/heimsmarkmidhin

Gögn 
4x	A2	blöð,	pennar,	 
tölvur/spjaldtölvur

Uppröðun borða 
Borð	fjögur	saman,	
þannig	að	nemendur	sitji	
til	móts	við	hvern	annan

Mat 
Leiðsagnarmat:	virknimat,	
sjálfs-og	jafningjamat

8.-10. 
bekkur

Samvinnunám, 
starfsstöðva-

vinna

MARKMIÐ FYRIR  
NEMENDUR   
Markmið	fyrir	nemendur:	Temja	sér	sjálfstæð	og	
lýðræðisleg	vinnubrögð,	finna	vandamál	og	lausnir	á	
vandamálunum.	Átta	sig	á	mikilvægi	náttúrunnar	og	
hvernig	lifnaðarhættir	mannsins	geta	haft	áhrif	á	hana	
og	sjálfbæra	þróun.
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Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna?

Skiptu	nemendum	í	4	hópa	bentu	hverjum	hóp	á	að	fara	á	tiltekna		starfsstöð.	Á	hverri	stöð	er	eitt	af	
þessum	fjórum	heimsmarkmiðum	sem	eiga	við	um	kennslustundina	og	eitt	stórt	A2	blað.	Nemendur	velta	
fyrir	sér	heimsmarkmiðinu	og	undirmarkmiðum	þess	og	skrifa	niður	nokkra	punkta	yfir	hvað	vandamálið	
sé	að	þeirra	mati.	Þegar	allir	eru	búnir	að	þessu	rúlla	hóparnir.	Hópurinn	sem	var	á	markmiði	6	fer	yfir	á	
starfstöðina	þar	sem	markmið	13	er	og	þeir	sem	voru	á	13	fara	yfir	á	14	o.s.f.	
Þá	eiga	nemendur	að	skrifa	niður	lausnir	á	vandamálunum	sem	fyrri	hópurinn	skrifaði	niður.	Lausnirnar	
fara	líka	á	A2	blaðið.	Hver	hópur	fær	15	mín	á	hverri	stöð	og	fara	svo	yfir	á	næstu	stöð	þangað	til	að	allir	
hafa	skrifað	lausnir	við	öllum	vandamálunum.	Ekki	má	skrifa	sömu	lausnina	tvisvar.
 
Nemendur	sjá	um	alla	vinnuna,	finna	vandamálin	og	lausnirnar	við	þeim.	Á	þennan	hátt	þjálfa	þeir	
sjálfstæð	vinnubrögð,	víkka	sjóndeildarhring	sinn	og	öðlast	þannig	meira	sjálfstraust	og	trú	á	sjálfa	sig.	 
Það	ýtir	einnig	undir	að	þeir	fái	það	á	tilfinninguna	að	þeir	geti	haft	áhrif.
 
Nemendur	afla	sér	upplýsinga	um	tiltekið	heimsmarkmið.	Finna	út	eitthvað	vandamál	því	tengdu.	 
Finna	lausnir	á	vandamálunum.
 
Kennarinn	útskýrir	vel	aðferðina	fyrir	nemendum	og	passar	upp	á	tímann	sem	þeir	hafa	á	hverri	stöð.	
Skráir	hjá	sér	virkni	nemenda.

Heimsmarkmiðin rifjuð upp

Umhverfið - starfsstöðvavinna

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

70 
mín

2x40 mín

Undirbúningur
Taktu	til	4	A2	blöð	og	nokkra	penna.		Dreifðu	A2	blöðunum	á	fjóra	staði	í	kennslustofunni	og	settu	nokkra	penna	við	
hvert	blað.	Prentaðu		heimsmarkmið	6,	13,	14	og	15	sem	eru	í	lok	þessa	kafla	og	undirmarkmið	þeirra	og	settu	ljósrit	
af	einu	markmiði	(og	undirmarkmið)	á	hverja	stöð.	EÐA	notaðu	heimasíður	sem	útskýra	heimsmarkmiðin	(eins	
og	vef	Sameinuðu	þjóðanna	á	Íslandi	www.un.is	eða	vef	Stjórnarráðsins	https://www.stjornarradid.is),	settu	eina	
spjaldtölvu	á	hverja	stöð	og	stilltu	á	heimsmarkmið	6	á	einni	stöð,	13	á	annari	og	svo	framvegis.		

Byrjaðu	tímann	á	því	að	minnast	á	heimsmarkmiðin	sem	tengjast	þessu	þema	6,	13–	15	og	17.	Minntu	á	
að	þótt	heimsmarkmiðin	séu	á	heimsvísu	og	oft	sé	einblínt	á	fátækari	löndin,	að	það	sé	mikilvægt	að	hugsa	
á	heimsvísu	en	bregðast	við	á	heimaslóð	–		e.	think	global	act	local.	Minntu	á	að	enginn	getur	gert	allt	en	
allir	geta	gert	eitthvað.

Nemendur	læri	að	þekkja	heimsmarkmiðin	og	myndi	tengingu	á	milli	þeirra	og	daglegs	lífs.
 
 
Nemendur	rifja	upp	heimsmarkmiðin	í	sameiningu	með	kennaranum.
 
 
Aðstoða	nemendur	við	að	þekkja	heimsmarkmiðin.

Innihald: 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

5-10 
mín
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Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna?

Hver	hópur	stýrir	umræðum	um	heimsmarkmiðið	sem	þeir	byrjuðu	á.	Hópurinn	fer	upp	að	töflunni	með	
A2	veggspjaldið	og	ræðir	lausnirnar.	Hægt	er	að	velta	fyrir	sér	hvaða	lausn	sé	best,	raunhæfust	og	hvort	
nemendur	sjálfir	geti	framkvæmt	eitthvað	af	lausnunum.	Hver	hópur	fær	15	mínútur	til	umræðu.	Skráðu	hjá	
þér	virkni	nemenda	og	láttu	þá	fá	umsögnina.
Biddu	nemendur	um	að	fylla	út	sjálfs-		og	jafningjamatið	(sjá	fylgiskjöl	matsform)	og	skila	því.

Nemendur	læra	að	stýra	umræðum,	tjá	skoðanir	sínar	og	velta	fyrir	sér	lausnum	á	vandamálum.	Þetta	ýtir	
undir	skapandi	og	lausnamiðaða	hugsun.
 
Nemendur	stýra	umræðum,	hlusta	á	hugmyndir	annarra	og	tjá	sína	eigin.	
 
 
Kennarinn	er	tímavörður.	Skráir	hjá	sér	virkni	nemenda

Umhverfið - umræðum stýrt af nemendum

Innihald: 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

60 
mín

2x40 mín

Hver	hópur	finnur	alþjóðleg	samtök,	frjáls	félagasamtök	eða	ríkisstofnun	sem	vinnur	að	einhverju	leyti	
að	markmiðunum	og	kynnir	sér	starfsemi	hennar.	Ef	vilji	er	fyrir	hendi	gæti	kennarinn	eða	nemendur	haft	
samband	við	þessi	samtök	og	beðið	þau	um	að	koma	í	skólann	og	ræða	þessi	mál	við	nemendur.
 
Nemendur	læra	um	ýmis	samtök	sem	vinna	að	heimsmarkmiðunum	á	einn	eða	annan	hátt.
 
 
Nemendur	afla	sér	upplýsinga	á	netinu.
 
 
Kennarinn	veltir	upp	spurningunni	hvort	alþjóðleg	samtök	séu	mikilvæg	fyrir	sjálfbæra	þróun.	Aðstoðar	
nemendur	við	að	finna	félagasamtök	og/eða	ríkisstofnanir	sem	vinna	að	markmiðunum.

Félagasamtök- stutt verkefni

Innihald: 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

20 
mín

Mat
Virknimat,	sjálfs–		og	jafningjamat	(sjá	matsform	í	fylgiskjölum).
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Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna?

Sótt af vef stjórnarráðsins: https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/ –  panel– 1539d070– 
a5aa– 11e6– 9409– 005056bc4d74– 6 

 

 
Tryggja aðgengi að og sjálfbæra nýtingu, allra 
að hreinu vatni og salernisaðstöðu 
Undirmarkmið: 

6.1 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum tryggður almennur og réttmætur 
aðgangur að heilnæmu drykkjarvatni á viðráðanlegu verði. 

6.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum tryggður jafn aðgangur að 
fullnægjandi salernis-  og hreinlætisaðstöðu og endir verði bundinn á að 

menn þurfi að ganga örna sinna utan dyra, þar sem sérstakri athygli er beint að þörfum kvenna og 
stúlkna og þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu. 

6.3 Eigi síðar en árið 2030 verði vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka að sorpi sé 
fleygt og lágmarka losun hættulegra íðefna og hluta; þá verði hlutfall óunnins skólps og 
frárennslisvatns helmingað og endurvinnsla og örugg endurnotkun auknar verulega um heim allan. 

6.4 Eigi síðar en árið 2030 verði vatn nýtt mun betur á öllum sviðum og dregið verði úr notkun 
ferskvatns á sjálfbæran hátt til að koma í veg fyrir vatnsskort og jafnframt verði dregið verulega úr 
fjölda þeirra sem þjáist af vatnsskorti. 

6.5 Eigi síðar en árið 2030 komi samþætt stjórnun vatnsauðlinda til framkvæmda á öllum sviðum, 
meðal annars með samstarfi yfir landamæri eftir því sem við á. 

6.6 Eigi síðar en árið 2020 komi til framkvæmda vernd og endurheimt vatnstengdra vistkerfa, þar með 
talið fjallendi, skógar, votlendi, ár, veitar og vötn. 

6.a Eigi síðar en árið 2030 muni alþjóðleg samvinna og stuðningur til þess að efla getu ná til 
þróunarlanda vegna starfsemi og áætlana sem tengjast vatni og hreinlætisaðgerðum, þar með talin 
vatnstekja, afsöltun, vatnsnýtni, hreinsun skólps og frárennslisvatns, endurvinnsla og 
endurnotkunartækni. 

6.b Stutt verði við þátttöku byggðarlaga á hverjum stað og hún efld til þess að bæta megi stjórnun 
vatns og hreinlætisaðgerða. 
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Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna?

Sótt af vef stjórnarráðsins: https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/ –  panel– 1539d070– 
a5aa– 11e6– 9409– 005056bc4d74– 6 

 

Grípa til bráðra aðgerða gegn 
loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra 

Undirmarkmið: 
13.1 Eflt verði í öllum löndum viðnámsþol og aðlögunargeta vegna 
loftslagstengdrar hættu og náttúruhamfara. 

13.2 Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði felldar inn í 
landsbundnar áætlanir, stefnumál og skipulag. 

13.3 Bætt verði menntun, vitundarvakning og geta manna og stofnana til að draga úr, laga sig 
að, draga úr áhrifum og vara við loftslagsbreytingum. 

13.a Efnd verði fyrirheit þróaðra ríkja um 100 milljarða dollara framlag, bæði frá opinberum 
aðilum og einkaaðilum, í því skyni að aðstoða þróunarlönd með tilliti til samdráttar í losun 
gróðurhúsalofttegunda og gagnsæis aðgerða. Jafnframt verði unnið sem fyrst að fjármögnun 
Græna loftslagssjóðsins þannig að hann geti starfað af fullum krafti. 

13.b Opna leiðir til að auka færni við skipulagningu og stjórnun tengdum loftslagsmálum í 
þeim löndum sem skemmst eru á veg komin í þróun og í þróunarlöndum sem eru smáeyjaríki. 
Í því tilliti ber að leggja áherslu á konur, ungt fólk, byggðarlög og jaðarsamfélög. 
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Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna?

Sótt af vef stjórnarráðsins: https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/ –  panel– 1539d070– 
a5aa– 11e6– 9409– 005056bc4d74– 6 

 

 
Vernda og nýta hafið og auðlindir þess á 
sjálfbæran hátt í því skyni að stuðla að 
sjálfbærri þróun 

 Undirmarkmið: 

14.1 Eigi síðar en árið 2025 verði komið í veg fyrir og verulega 
dregið úr hvers kyns mengun sjávar, einkum frá starfsemi á landi, 

þ.m.t. rusli í sjó og mengun af völdum næringarefna. 

14.2 Eigi síðar en árið 2020 verði gengið um vistkerfi sjávar og stranda og þau vernduð á 
sjálfbæran hátt til að koma í veg fyrir veruleg neikvæð áhrif, meðal annars með því að efla 
viðnámsþol þeirra, og gripið verði til aðgerða til að endurheimta og efla heilbrigði þeirra og 
framleiðslu. 

14.3 Áhrifum af súrnun sjávar verði haldið í lágmarki og unnið gegn henni, t.d. með því að 
efla vísindalegt samstarf á öllum sviðum. 

14.4 Eigi síðar en árið 2020 verði komið á skilvirku eftirliti með og tekið fyrir ofveiði og 
ólöglegar, óskráðar og stjórnlausar fiskveiðar og eyðileggjandi veiðiaðferðir og hrundið í 
framkvæmd áætlunum um stjórn fiskveiða, sem byggjast á vísindalegum grunni, í því skyni 
að endurheimta fiskistofna á stysta mögulega tíma, a.m.k. að því marki að stofnar geti gefið 
af sér hámarksafrakstur miðað við líffræðilega eiginleika sína. 

14.5 Eigi síðar en árið 2020 verði a.m.k. 10% af strand-  og hafsvæðum vernduð, í samræmi 
við landslög og alþjóðalög, og byggt á bestu fyrirliggjandi vísindaupplýsingum. 

14.6 Eigi síðar en árið 2020 verði tiltekin form niðurgreiðslna til sjávarútvegs, sem stuðla að 
of mikilli afkastagetu og ofveiði, bönnuð og niðurgreiðslur, sem stuðla að ólöglegum, 
ótilkynntum og stjórnlausum fiskveiðum, afnumdar og reynt að koma í veg fyrir að teknar 
verði upp nýjar tegundir slíkra niðurgreiðslna, þar sem viðurkennt er að viðeigandi og 
skilvirk, sérstök og mismunandi meðferð fyrir þróunarríkin og þau lönd sem eru skemmst á 
veg komin í þróun ætti að vera órjúfanlegur þáttur í samningaviðræðum 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um niðurgreiðslur til sjávarútvegs. 

14.7 Eigi síðar en árið 2030 hafi efnahagslegur ávinningur þróunarlanda sem eru smáeyjaríki 
og þeirra landa sem eru skemmst á veg komin í þróun aukist vegna sjálfbærrar nýtingar 
sjávarauðlinda, meðal annars með því að ástunda sjálfbæra stjórnun fiskveiða, lagareldi og 
ferðaþjónustu. 

14.a Vísindaleg þekking verði aukin, geta á sviði rannsókna verði þróuð og tækniþekking í 
haffræðum verði yfirfærð, að teknu tilliti til viðmiðana og leiðbeininga 
Alþjóðahaffræðinefndarinnar um yfirfærslu þekkingar í sjávarútvegi (Intergovernmental 
Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology), 
í því skyni að efla heilbrigði sjávar og auka líffræðilega fjölbreytni í höfunum til framþróunar 
í þróunarlöndunum,einkum þeim sem eru smáeyjaríki og þeim sem eru skemmst á veg komin 
í þróun. 

14.b Veita þeim sem veiða í smáum stíl aðgang að sjávarauðlindum og mörkuðum. 

14.c Varðveisla og sjálfbær nýting hafsins og auðlinda þess verði efld með því að hrinda í 
framkvæmd alþjóðalögum, eins og fram kemur í hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna, þar 
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Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna?

Sótt af vef stjórnarráðsins: https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/ –  panel– 1539d070– 
a5aa– 11e6– 9409– 005056bc4d74– 6 

 

sem kveðið er á um lagaramma um varðveislu og sjálfbæra nýtingu hafsins og auðlinda þess, 
eins og minnt er á í 158. gr. í skjalinu Framtíðin sem við viljum. 
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Umhverfið –  höfum við misst tengingu við náttúruna?

Sótt af vef stjórnarráðsins: https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/ –  panel– 1539d070– 
a5aa– 11e6– 9409– 005056bc4d74– 6 

 

Vernda, endurheimta og stuðla að sjálfbærri 
nýtingu vistkerfa á landi, sjálfbærri stjórnun 
skógarauðlindarinnar, berjast gegn 
eyðimerkurmyndun, stöðva jarðvegseyðingu og 
endurheimta landgæði og sporna við hnignun 
líffræðilegrar fjölbreytni 

 

 Undirmarkmið: 
15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði tryggð verndun, endurheimt og sjálfbær nýting landvistkerfa og 
ferskvatnsvistkerfa og vistkerfisþjónusta þeirra, einkum skóga, votlendis, fjallendis og þurrkasvæða, í 
samræmi við skuldbindingar samkvæmt alþjóðasamningum. 

15.2 Eigi síðar en árið 2020 hafi tekist að efla sjálfbæra stjórnun í öllum gerðum skóga, stöðva 
skógareyðingu, endurheimta hnignandi skóga og auka verulega nýskógrækt og endurræktun skóga. 

15.3 Eigi síðar en árið 2030 verði eyðimerkurmyndun stöðvuð, hnignandi land og jarðvegur 
endurheimt, þ.m.t. land semer raskað af eyðimerkurmyndun, þurrkum og flóðum, og unnið að því að 
koma á jafnvægi milli eyðingar og endurreisnar lands. 

15.4 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggð verndun vistkerfa í fjalllendi, þ.m.t. líffræðilega fjölbreytni 
þeirra, til þess að efla getu þeirra til að gefa af sér ávinning sem er nauðsynlegur sjálfbærri þróun. 

15.5 Gripið verði til brýnna og þýðingarmikilla aðgerða til að draga úr hnignun náttúrulegra búsvæða, 
stöðva tap líffræðilegrar fjölbreytni og, eigi síðar en árið 2020, vernda og koma í veg fyrir útrýmingu 
tegunda í bráðri hættu. 

15.6 Stuðlað verði að sanngjarnri og jafnri skiptingu ávinnings af nýtingu erfðaauðlinda og að 
viðeigandi aðgangi að slíkum auðlindum samkvæmt alþjóðlegum samþykktum. 

15.7 Gripið verði til bráðra aðgerða til að binda enda á veiðiþjófnað og viðskipti með verndaðar 
tegundir plantna og dýra og takast á við bæði eftirspurn og framboð á ólöglegumafurðum af villtum 
dýrum. 

15.8 Settar verði fram ráðstafanir, eigi síðar en árið 2020, til að koma í veg fyrir aðflutning ágengra 
framandi tegunda og draga verulega úr áhrifum þeirra á land-  og vatnsvistkerfi og forgangstegundum 
verði stýrt eða þeim útrýmt. 

15.9 Gildi vistkerfa og líffræðilegrar fjölbreytni verði samþætt, eigi síðar er árið 2020, landsbundinni 
og staðbundinni áætlanagerð, þróunarferlum, aðgerðum til að draga úr fátækt og reikningshaldi. 

15.a Fjármagn frá öllum aðilum verði virkjað og aukið verulega til að varðveita og nota líffræðilega 
fjölbreytni og vistkerfi með sjálfbærum hætti. 

15.b Fjármagn frá öllum aðilum og á öllum stigum verði virkjað til að fjármagna sjálfbæra 
skógarstjórnun og mynda nægilega hvata fyrir þróunarlöndin til að þróa slíka stjórnun, þ.m.t. vegna 
verndunar og endurræktunar skóga. 

15.c Efldur verði stuðningur á heimsvísu við viðleitni til að berjast gegn veiðiþjófnaði og ólöglegum 
viðskiptum með verndaðar tegundir, meðal annars verði efld geta nærsamfélaga til að leita sjálfbærra 
leiða til að afla lífsviðurværis. 
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Ábyrg neysla
til	hvers	að	vera	læs	á	fjármál?

TENGING VIÐ  
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA 
Náttúrufræði, nemandi geti:
●	 útskýrt	hvernig	einstaklingur	getur	stuðlað	að	eigin 
	 velferð	með	ábyrgri	neyslu	og	hegðun	(bls	172)

Samfélagsfræði, nemandi get:
●	 tekið	ábyrga	afstöðu	í	eigin	fjármálum	og	neyslu, 
	 verði	gagnrýninn	neytandi	og	geti	sett	sér	markmið 
	 á	grundvelli	þekkingar	á	fjármálaumhverfi 
	 einstaklinga	og	samfélags	og	þeim	tilboðum	sem	eru 
	 í	boði	(bls.	200)
●	 sýnt	styrk	til	að	bera	ábyrgð	á	eigin	lífi,	lífsháttum	og 
	 heilbrigði	(bls.	201)
●	 sett	sér	markmið	og	framtíðaráætlun,	til	að	stefna 
	 að	í	framtíðinni	í	samræmi	við	eigin	styrkleika	og 
	 áhuga	(bls.202)

MARKMIÐ FYRIR  
NEMENDUR   
Læra	að	setja	sér	markmið	og	fara	með	peninga.	Læra	
að	þekkja	gæðastimpla	en	átta	sig	á	því	um	leið	að	
ekki	eru		allar	vörur	rétt	merktar.	Skilja	hvað	ábyrg	
neysla	er,	hvernig	hún	tengist	sjálfbærri	þróun	og	átta	
sig	á	eigin	getu	til	aðgerða.

8x40 
mínútur Námsgreinar 

Náttúrufræði,	samfélags-
fræði	og	lífsleikni

Gögn 
tölvur/spjaldtölvur

Uppröðun borða 
Borð	fjögur	saman,	þannig	
að	nemendur	sitji	til	móts	
við	hvern	annan

Mat 
Leiðsagnarmat:	munnleg	
próf	-	samtal	við	kennarann	
um það sem nemandinn 
hefur	lært	og	möppumat

8. - 10. 
bekkur

Samvinnunám
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Ábyrg neysla –  til hvers að vera læs á  fjármál?

Vefsíður
Stofnun	um	fjámálalæsi
http://www.fe.is/

Fjármálavit
http://fjarmalavit.is

Meniga	heimilisbókhald
www.meniga.is

Merkingar á vörum
http://www.natturan.is/ent/labels/

Neysluviðmið velferðarráðuneytisins
https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/neysluvidmid/reiknivel-fyrir-neysluvidmid/
 
Heimsmarkmiðin
http://un.is/heimsmarkmidin

Skólavefur	sameinuðu	þjóðanna
http://un.is/skolavefur

Aurbjörg
https://aurbjorg.is

Byrjaðu	tímann	á	því	að	minnast	á	heimsmarkmiðin	sem	tengjast	þessu	þema	4,	10	og	12.	Minntu	á	að	
þótt	heimsmarkmiðin	séu	á	heimsvísu	og	oft	sé	einblínt	á	fátækari	löndin	að	það	sé	mikilvægt	að	hugsa	á	
heimsvísu	en	vinna	á	heimavelli	–		think	global	act	local.	Minntu	á	að	engin	getur	gert	allt	en	allir	 
geta	gert	eitthvað.

Segðu	nemendum	að	þeir	eigi	að	safna	öllum	verkefnum	sem	unnin	eru	í	þemanu	í	möppu.	Þeir	taka	
möppuna	með	sér	í	lok	þessa	þema	í	munnlegt	próf.	Þeir	munu	ákveða	sína	eigin	einkunn	í	sameiningu	
með	þér.	Sýndu	þeim	matsformið	sem	notað	er	í	möppumatinu	(sjá	fylgiskjöl).

Nemendur	tengja	heimsmarkmiðin	og	sjálfbæra	þróun	við	verkefnin.	Þannig	átta	þeir	sig	á	því	hvað	
sjálfbær	þróun	nær	breitt	yfir	flest	allt	sem	mannfólkið	snertir.	Nemendur	gera	sér	grein	fyrir	hvernig	
námsmati	er	háttað.

Nemendur	hlusta,	taka	þátt	í	umræðum	og	spyrja	spurninga.

Hjálpar	nemendum	að	skilja	heimsmarkmiðin,	sjálfbæra	þróun	og	mikilvægi	hennar.	

Tími 1 - Upprifjun og umræður

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

20 
mín

40 mín
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Ábyrg neysla –  til hvers að vera læs á  fjármál?

Ræddu	um	við	nemendur	þína	hvað	ábyrg	neysla	sé.	Ræddu	hvaða	vörumerki	eru	hönnuð	með	samfélagið	
og	umhverfið	í	huga.	Kynntu	heimasíðuna	Natturan.is	fyrir	nemendum	og	sýndu	þeim	að	þar	er	hægt	að	
lesa	um	flesta	gæðavottunnarstimpla	og	gildi	þeirra	á	þessari	síðu.
Biddu	nemendur	að	skoða	síðuna	og	finna	3	gæðastimpla	sem	þeir	þekktu	fyrir	og	athuga	gildi	þeirra.
Nemendur	kynnast	hagnýtri	heimasíðu	og	læra	að	nota	hana	sér	til	gagns.	Með	þessu	móti	átta	nemendur	
sig	líka	á	að	sumir	gæðastimplar	hafa	ekkert	gildi.	Þeir	læra	þannig	að	vera	gagnrýnir	á	vörumerkingar.

Nemendur	kynna	sér	gæðastimpla	og	gildi	þeirra	á	vefsíðunni	natturan.is.
 

Skrifa	hjá	sér	upplýsingar	um	þrjá	gæðastimpla,	sýna	kennaranum	í	lok	tímans	en	setja	svo	í	möppuna	sína.	
Nemendur	taka	möppuna	svo	með	öllum	verkefnunum	í	munnlega	prófið	þegar	þemanu	lýkur. 

Er	að	leiðbeina	nemendum	um	vefinn	og	að	nýta	sér	hagnýtar	vefsíður.

Tími 1 - Hvað er ábyrg neysla - umræður

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

20 
mín

Nemendur	athuga	hvað	reiknivél	velferðrráðuneytisins	segir,	um	fjárhæðir	á	matarinnkaupum	á	mánuði	
fyrir	einn	einstakling	(um	34.000kr	á	mánuði	þegar	þetta	er	skrifað	2018).
 
Nemendur	búa	til	innkaupalista	yfir	þann	mat	og	nauðsynjar	sem	þeir	telja	sig	þurfa	á	einni	viku.	Þeir	mega	
setja	allan	þann	mat	sem	þá	langar	í	en	listinn	verður	að	innihalda	eftirfarandi:	morgunkorn,	mjólkurvörur,	
brauðvörur,	álegg,	kjöt,	fisk,	grænmeti,	ávexti,	klósettpappír,	þvottaefni,	snyrtivörur	eins	og	sjampó	eða	
tannkrem.	Að	minnsta	kosti	ein	vara	á	að	hafa	gæðastimpil.	Nemendur	skrifa	fyrir	aftan	hverja	vöru	hvað	
þeir	halda	að	hún	kosti	og	reikna	út	hvað	heildarverðið	er.	Hægt	er	að	setja	listann	upp	í	excel.	
 
Nemendur	fara	út	í	búð	og	sjá	hvað	innkaupakarfa	þeirra	kostar	í	raun	og	veru.	Gera	samanburðarlista.	Þar	
tilgreina	þeir	einnig	hversu	margar	vörur	á	listanum	þeirra	voru	með	gæðavottun.	Sýna	kennara	en	setja	svo	
verkefnið	sitt	í	safnmöppu	sem	þeir	taka	með	sér	í	munnlegt	próf.

Með	þessu	verkefni	læra	nemendur	hvernig	þeir	geta	tekið	ábyrgð	á	eigin	neyslu	og	sjá	hvaða	viðmið	
velferðarráðuneytið	gefur.	Þeir	gera	sér	grein	fyrir	hvað	matvæli	og	heimilisvörur	kosta,	læra	að	bera	
saman	og	álykta.	
 
Nemendur	gera	innkaupalista	og	álykta	verð	hverrar	vöru	og	matarkörfunnar	í	heild	sinni.	Þeir	fara	á	
vettvang	og	skrá	hjá	sér	raunverulegt	verð	og	athuga	verð	á	vörum	með	gæðastimpla.	Bera	saman	við	
verðið	sem	þeir	ályktuðu.	Sýna	kennara	og	setja	í	safnmöppu	sína. 
 
Kennarinn	er	til	staðar	og	og	spyr	nemendur	spurninga	sem	ýta	undir	gagnrýna	hugsun.	Passar	upp	á	að	
hver	vinni	sitt	verkefni.

Tími 2 - Matarkarfan - verkefni

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
 
Markmið 
kennara:

3x40 mín

2x40 
mín
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Ábyrg neysla –  til hvers að vera læs á  fjármál?

Byrjaðu	tímann	á	umræðu	um	matarkörfuverkefnið.	Hvað	kom	nemendum	á	óvart	og	hvað	ekki.	Er	hægt	
að	lifa	af	upphæðinni	sem	neysluviðmið	velferðarráðuneytisins	gefur	upp?	Er	dýrara	eða	ódýrara	að	kaupa	
vörur	með	gæðastimplum	eins	og	fairtrade?	

Ræddu	um	sparnað	við	nemendur.	Veltu	fram	spurningunni	hvernig	er	hægt	að	spara?	Hvað	þurfum	við	að	
gera	til	að	geta	eignast	eitthvað	sem	okkur	langar	í.	Taktu	nokkur	svör	frá	nemendum.

Sýndu	nemendum	hagnýtar	heimasíður	eins	og	meniga.is og fjarmalavit.is.	Þar	eru	ýmsar	sniðugar	leiðir	
til	að	spara	og	þessir	vefir	nýtast	nemendum	í	næsta	verkefni.	Þar	eru	reiknivélar	sem	gefa	nemendum	upp	
hvað	það	tekur	þá	langan	tíma	að	spara	fyrir	ákveðinni	upphæð	ef	þeir	leggja	fyrir	í	hverjum	mánuði.
 
Nemendur	þjálfa	gagnrýna	hugsun.
 
 
Nemendur	velta	fyrir	sér	spurningum	kennarans	og	ræða	saman.	Þeir	kynnast	aðferðum	sem	hægt	er	að	
nota	til	þess	að	spara.
 
Markmið	kennarans	er	að	fá	nemendur	til	að	tjá	sig	og	hjálpa	þeim	að	þjálfa	hæfileikann	til	þess	að	hugsa	
á	gagnrýninn	hátt	varðandi	neyslu	og	vörur.	Þannig	tengir	hann	fyrra	verkefni	við	það	sem	er	unnið	næst.	
Hann	kynnir	hagnýtar	heimasíður	sem	nýtist	nemendum	til	að	kynnast	sparnaðarleiðum	og	hvernig	þeir	
geta	náð	markmiðum	sínum	ef	þeir	plana	sparnað	fyrirfram.

Tími 2 - Að spara - umræður

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

40 
mín

Nemendur	ákveða	eitthvað	markmið	til	að	spara	fyrir.	Til	dæmis	utanlandsferð,	hjól,	bíl	eða	hvað	sem	þá	
langar	í.	Því	næst	finna	þau	út	hvað	það	kostar	og	gera	raunhæft	plan	um	hvernig	þau	ná	þessu	markmiði	
og	hvað	það	tekur	langan	tíma.	Nemendur	geta	notast	við	reiknivélarnar	sem	kennarinn	er	búinn	að	kynna	
fyrir	þeim.
 
Nemendur	læra	að	taka	ábyrga	afstöðu	í	eigin	fjármálum	og	neyslu,	verða	gagnrýnir	neytendur	og	læra	að	
setja	sér	markmið.	
 
Nemendur	setja	sér	markmið	og	búa	til	plan	um	hvernig	þeir	geti	náð	markmiðum	sínum.	Skrá	hjá	sér	og	
setja	í	safnmöppu.
 
Kennarinn	er	til	staðar	og	aðstoðar	nemendur.

Tími 3 - Að setja sér markmið og ná því með sparnaði - verkefni

Innihald: 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
Virkni  
nemenda: 
 
Markmið 
kennara:

40 
mín

2x40 mín
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Ábyrg neysla –  til hvers að vera læs á  fjármál?

Nemendum	skipt	í	hópa.	Hóparnir	ræða	hvernig	fjármálalæsi	og	neysla	tengist	heimsmarkmiðum	4,10	og	
12.	Nemendur	gera	svo	veggspjald	með	niðurstöðum.

Á	meðan	hópavinnu	stendur	kallar	kennarinn	einn	og	einn	nemanda	til	sín	og	á	samtal	um	þemað	við	hann	
sem	eins	konar	munnlegt	próf. 
 

Nemendur	tengja	verkefnin	sín	við	sjálfbæra	þróun	og	heimsmarkmiðin.	Þeir	læra	að	taka	saman	það	sem	
þeir	hafa	lært	og	komast	að	niðurstöðu.
Með	munnlegu	prófi	læra	nemendur	að	tjá	sig,	koma	reynslu	sinni	og	hugsun	á	framfæri	á	skipulegan	hátt.	
Einnig	læra	þeir	að	meta	eigin	frammistöðu. 

Nemendur	vinna	saman	og	búa	til	veggspjald	með	niðurstöðum	sínum.
Hver	nemandi	ræðir	við	kennarann	sem	eins	konar	munnlegt	próf.	Nemandinn	tekur	safnmöppu	sína	með	
sér	og	ræðir	verkefnin	við	kennarann.	Nemandinn	rökræðir	einnig	við	kennarann	hvaða	einkunn	eigi	að	fá.
 
Kennarinn	kynnir	verkefnið	og	hjálpar	nemendum	af	stað	með	það.	
Markmið	kennarans	með	munnlegu	prófi	er	að	gefa	nemendum	sanngjarna	einkunn	og	leiðbeina	þeim	með	
eigið	námsmat.

Tími 4 - Neysla og heimsmarkmiðin - hópavinna og tenging

Innihald: 
 
 
 
 
 
 
Rök- 
tilgangur: 
 
 
 
Virkni  
nemenda: 
 
 
Markmið 
kennara:

2x40 mín

2x40 
mín

Mat
Á	meðan	hópavinnu	stendur	kallar	þú	einn	og	einn	nemanda	til	þín	og	átt	samtal	um	þemað	við	hann	
sem	eins	konar	munnlegt	próf.	Farðu	í	gegnum	möppuna	með	nemandanum	og	ræðið	hversu	mikið	
nemandinn	lagði	í	verkefnin.	Ræðið	einnig	hvernig	nemandinn	hefur	unnið	í	tímum.	Þú	getur	notast	
við	matsblöðin	sem	eru	í	fylgiskjölum.
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7. Lokaorð 
Tilgangur þessa lokaverkefnis var að aðgerðabinda markmið 
sjálfbærnimenntunar úr aðalnámskrá grunnskóla í kennsluskipulagi um 
Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna um sjálfbæra þróun. Í skipulaginu eru 
kennsluaðferðir sem hjálpa kennurum og nemendum að vinna á lýðræðislegan 
og lausnamiðaðan hátt.  Aðferðirnar ýta undir sjálfstæði og getu nemenda til 
að framkvæma og leysa úr flóknum vandamálum sem snerta þróun mannlífs á 
Jörðu á sjálfbæran hátt. Höfundur byrjaði á því að afla sér upplýsinga um 
mikilvægi sjálfbærrar þróunar og sjálfbærnimenntunar. Sjálfbærnimenntun er 
nemendamiðuð og leggur áherslu á getu til aðgerða og lýðræðisleg vinnubrögð. 
Þá aflaði höfundur upplýsinga um náms-, kennslu- og námsmatsaðferðir sem 
pössuðu við hugmyndir sjálfbærnimenntunar og færði rök fyrir vali sínu. 
Samvinnunám, lausnaleitarnám og leiðsagnarmat voru talin henta best. 
Samvinnunám vegna þess að þá eru nemendur miðpunktur kennslunnar og 
vinna saman í hópferli þar sem jákvæð nauðsynjatengsl myndast og 
áreiðanleiki og persónuleg ábyrgð hvers og eins eru höfð í fyrirrúmi. Þá 
myndast styðjandi samskipti á milli nemenda og þeir læra á og bæta félagslega 
hæfni og færni. Höfundur valdi lausnaleitarnám vegna þess að þar er fengist 
við flókin viðfangsefni sem þarfnast úrlausna. Þá reynir á gagnrýna hugsun, 
hæfni til að leysa úr vandamálum og að koma auga á þau. Það byggir upp 
skipulags-  og viðbragðshæfni sem hjálpar nemendum að tengja viðfangsefnin 
við sinn raunveruleika sem gerir það að verkum að námið höfðar frekar til 
þeirra. Leiðsagnarmat er það námsmat sem höfundur taldi eiga best við vegna 
þess að þá er vinna og framfarir nemenda metinn á leiðsegjandi hátt svo 
nemendur geti bætt sig í vinnuferlinu sjálfu. Það stuðlar að bættu sjálfstrausti, 
nemendur læra að ná betri tökum á viðfangsefninu og skilja hvar þeir standa 
og af hverju. Leiðsagnarmat er mjög fjölbreytt en í kennslulskipulaginu 
notaðist höfundur við: endurgjöf frá kennara sem þarf að vera lýsandi, 
leiðbeinandi og koma fljótt til baka til nemenda svo það nýtist þeim í náminu; 
sjálfsmat, þá meta nemendur sig sjálfir þannig sjá þeir hvað þarf að bæta til að 
ná árangri og öðlast þá trú á því að þeir geti unnið hjálparlaust; jafningjamat, 
þá fá svo nemendur tækifæri til að meta verkefni sín og annarra. Þeir skiptast 
á skoðunum og nýta gagnrýni á uppbyggilegan hátt til að bæta vinnu sína. Því 
næst setti höfundur kennsluskipulagið sjálft fram þar sem kennsluefninu er 
skipt niður í sjö þemu. Hvert þema inniheldur nokkrar kennslustundir og er 
tengt við hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla sem og Heimsmarkmið 
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Sameinuðu Þjóðanna. Þar eru ofangreindar náms og kennsluaðferðir nýttar 
sem og mælt með leiðsagnarmati. Höfundur hafði sig allan fram við að hafa 
þemun fjölbreytt og skemmtieg og lagði áherslu á fjölbreytta verkefnavinnu 
þar sem nemendur vinna vinnuna sjálfir en kennarinn er frekar í hlutverki 
leiðbeinanda sem stendur á hliðrarlínunni.  
 

Það er von höfundar að kennsluhugmyndirnar nýtist bæði kennurum og 
leiðbeinendum hvort sem þeir noti sér skipulagið í heild, nokkrar 
krennslustundir eða stök verkefni. Höfundur mælir jafnframt með því að 
kennarar skipti með sér verkum þvert á námsgreinar og vinni saman svo 
nemendur átti sig á að sjálfbær þróun snertir ekki einungis allar námsgreinar 
heldur alla anga mannlegs lífs í samspili við náttúruna.       
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Fylgiskjal 1 Virkmiathugun 
 

Nafn Tímasetning 
athugunar 

Sinnir 
verkefni 

Ekki við 
vinnu 

Annað / athugasemdir 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

     

     

     

     

     

(Ingvar Sigurgeirsson, 1998) 
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Fylgiskjal 2 Matslisti fyrir greiningu og mat á umræðum í skólastofu 
 

 Nafn Alltaf Oftast Sjaldan Nánast 
aldrei 

1. Skýrir mál sitt vel         
2. Heldur sig við efnið         
3. Hlustar á aðra         
4. Tekur virkan þátt         
5. Spyr góðra spurninga         
6. Styður aðra         
7. Styður mál sitt með rökum         
8. Leggur sig fram um að komast að 
niðurstöðu 

        

(Ingvar Sigurgeirsson, 1998) 
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Fylgiskjal 3 Sjálfsmat 
 
 
Hversu vel vinn ég? 
 
Nafn: ___________ Dags:_______  
 
Skrifaðu já eða X í viðeigandi reit Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Ég vinn vel í tímum 
    

Ég tek þátt í verkefnum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég hef gaman af að glíma við ný 
viðfangsefni 

        

Ég reyni að hætta ekki fyrr en 
verkefninu er lokið 

        

Ég skila verkefnum á réttum tíma         

Ég geng vel frá verkefnum         

Ég er kurteis         

Ég kem vel undirbúin(n) í tíma         

Ég tek þátt í umræðum         

Ég vinn vel ein(n)         

Ég vinn vel með öðrum         
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Ég sækist eftir að vinna í hóp         

Ég vinn vel undir stjórn annarra         

Ég er góður hópstjórnandi         

Ég hef stjórn á skapi mínu þó ég sé 
ekki sammála 

        

Ég tek tillit til annarra         

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013) 
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Fylgiskjal 4 Mat á hópastarfi 
 
 
 
MAT Á ÁRANGRI Í HÓPVINNU 

 
Nafn: _________________________________________________________ 
Hópur: ________________________________________________________ 

 
 
Leiðbeiningar: Legðu mat á starfið í hópum miðað við verkefnið sem þið voruð að 
ljúka. Settu hring við þá tölu sem best lýsir skoðun þinni á því hvernig til tókst í 
hópnum. 

 
1. Hvernig var tíminn notaður? 
1 
mikill tími fór til spillis 

2 3 
hópurinn vann vel þegar hann 
komst af stað 

4 5 
mjög markviss vinna allan tímann 

 
2. Hugmyndir 
1 

 
fáar hugmyndir komu 
fram 

2  3 

 
einn eða tveir áttu allar 
hugmyndirnar 

4 5 

 
hugmyndir vel þegnar og þær vel 
ræddar 

 
3. Ákvarðanir 
1 

 
Ósamkomulag 

2  3 

 
náðum saman eftir stapp 

4  5 

 
gott samkomulag og eindrægni 

 
4. Þátttaka og samskipti 
1 

 
lítil samvinna –  hver vann upp á eigin 
spýtur 

2  3 

 
einn eða tveir unnu mest af 
vinnunni 

4  5 

 
allir lögðu af mörkum 
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5. Árangur 
1 
náðum ekki því markmiði sem við settum okkur 

 2  3 
rétt náðum settu marki 

 4  5 
sérlega góður árangur 

  
(Ingvar Sigurgeirsson, 2013) 
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Fylgiskjal 5 Mat á kynningu 
 
 
Nafn nemanda__________________________________________ 

 

  Umfram 
væntinga
r  
A 

Frábært 
  
 
B⁺ 

Mjög gott  
 
 
B 

Þokkalegt  
 
 
C 

Ófullnægjan
di  
 
D 

Framsetning 
upplýsinga 

  Upplýsingar 
voru mjög 
vel settar 
fram og 
héldu áhuga 
áheyrenda 

Upplýsingar 
voru 
ágætlega 
settar fram 

Erfitt að 
skilja 
kynningu 
vegna lélegs 
skipulags 

Ekkert skipulag 
á upplýsingum 

Heimildanotku
n 

  Nemandi 
notar 
margvíslegar 
áreiðanlegar 
heimildir og 
tilgreinir þær 

Nemandi 
notar 
áreiðanlegar 
heimildir og 
tilgreinir þær 

Nemandi 
notar 
óáreiðanlega
r heimildir 
og tilgreinir 
þær 

Heimildir ekki 
tilgreindar 

Þekking á 
innihaldi 

  Þekking á 
efninu er til 
staðar. 
Jafnvel meiri 
en þörf var á 

Þekking á 
efninu er 
aðmestu til 
staðar 

Þekking á 
efninu að 
sumu leyti til 
staðar. 
Sumar 
upplýsingar 
ekki réttar 
eða ruglandi 

Þekking ekki til 
staðar 

Þáttaka 
meðlima 

  Góð skipting 
milli 
meðlima í 
kynningu 

Allir í 
hópnum 
höfðu 
eitthvað 
fram að færa 

Flestir í 
hópnum tóku 
eitthvað þátt 
í 
kynningunni 

Sumir tóku 
lítinn sem 
engan þátt 
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Augnsamband   Heldur 
augnsamban
di við hópinn 
og lítur 
sjaldan í 
textann 

Heldur oftast 
augnsamban
di við hópinn 
en líturr oft í 
textann 

Heldur 
stundum 
augnsamban
di en les 
mest upp úr 
textanum 

Lítur ekkert 
upp og les allt 
úr textanum 

Framsögn   Talar hátt og 
skýrt svo 
allir heyra 
vel 

Talar 
nokkuð skýrt 
og flestir 
heyra vel 

Talar lágt og 
er ekki nógu 
skýr, erfitt 
að heyra 
orðaskil 

Talar of lágt 
og/eða óskýrt 
ekkert heyrist 
aftast 

Frumleiki   Afurð er vel 
unnin, 
frumleg og 
skemmtileg 

Afurð er 
fræðandi en 
ófrumleg 

Afurð er til 
staðar en 
ábótavant 

Afurð ókláruð 
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Fylgiskjal 6 Mat á verkefni 
 

 Nafn Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Athugasemdir 

1. Skýrt og 
skilmerkilegt 

        
 

2. Upplýsingar eru 
fullnægjandi 

        
 

3. Frumlegt og fallega 
unnið 

        
 

4. Mikil vinna hefur 
verið lögð í verkefnið 

        
 

5. Skilað á réttum tíma         
 

6. Farið rétt með 
heimildir 

        
 

7. Sjálfstæð 
vinnubrögð 

        
 

8. Fylgt leiðbeiningum         
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Fylgiskjal 7 Möppumat 
 

 
Framúrskara
ndi 
 A 

 
Vel gert 
 
B 

 
Gæti gert 
betur 
C 

Ófullnægjandi 
 
D 

Verkefni 1 Verkefnið  er 
frumlegt, 
ítarlega og vel 
unnið. Fleiri 
upplýsingar 
koma fram en 
ætlast er til. 

  Verkefnið 
er vel 
unnið. 
Allt er til 
staðar 
sem beðið 
er um.  

  Lítil vinna 
hefur 
verið lögð 
í 
verkefnið. 
Ekki allt 
til staðar 
sem beðið 
var um. 

Vantart eða 
óklárað. 

Verkefni 2 Verkefnið  er 
frumlegt, 
ítarlega og vel 
unnið. Fleiri 
upplýsingar 
koma fram en 
ætlast er til. 

  Verkefnið 
er vel 
unnið. 
Allt er til 
staðar 
sem beðið 
er um.  

  Lítil vinna 
hefur 
verið lögð 
í 
verkefnið. 
Ekki allt 
til staðar 
sem beðið 
var um. 

Vantar  eða 
óklárað. 

Verkefni 3 Verkefnið  er 
frumlegt, 
ítarlega og vel 
unnið. Fleiri 
upplýsingar 
koma fram en 
ætlast er til. 

  Verkefnið 
er vel 
unnið. 
Allt er til 
staðar 
sem beðið 
er um.  

  Lítil vinna 
hefur 
verið lögð 
í 
verkefnið. 
Ekki allt 
til staðar 
sem beðið 
var um. 

Vantat eða 
óklárað. 

Verkefni 4 Verkefnið  er 
frumlegt, 
ítarlega og vel 
unnið. Fleiri 
upplýsingar 
koma fram en 
ætlast er til. 

  Verkefnið 
er vel 
unnið. 
Allt er til 
staðar 
sem beðið 
er um.  

  Lítil vinna 
hefur 
verið lögð 
í 
verkefnið. 
Ekki allt 
til staðar 
sem beðið 
var um. 

Vanta  eða 
óklárað. 

 


