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Formáli 

Þessi greinargerð, ásamt verkefnasafni í umhverfisfræði, er 30 eininga lokaverkefni mitt til 
M.Ed.-gráðu í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið hjá 

Menntavísindasviði og er leiðbeinandi minn Auður Pálsdóttir, lektor. Verkefnið er afrakstur 

ferðalags míns ef svo mætti kalla frá árinu 2012 en það ár ákvað ég að mál væri til komið að 
fara að mennta mig meira. Ég er efnafræðingur með kennsluréttindi og hef kennt efnafræði 

og náttúrufræðigreinar til margra ára. Þegar ég var að velta fyrir mér hvaða nám gæti hentað 

mér sá ég möguleika hjá Háskóla Íslands í þverfaglegu námi í umhverfis- og auðlindafræði. 
Þar hófst því ferðalag mitt sem orðið er að þessu verkefnasafni í umhverfisfræði sem hér 

verður kynnt. Það var vorið 2014 sem ég ákvað að taka áfanga á Menntavísindasviði hjá þeim 

Marey Allyson Mcdonald og Auði Pálsdóttur. Áfanginn heitir Sjálfbærni og menntun. Megin 
þema áfangans er geta til aðgerða. Leið þeirra að námsefninu og nálgun heillaði mig en 

áfanginn var ekki byggður upp með hefðbundnu sniði fyrirlestra. Ég man að Allyson settist 
fyrir framan mig og spurði: „Hvað lærðir þú um umhverfismál í þínum grunnskóla?" Þetta var 

einföld spurning, en þarna var öll athyglin á mér og því sem ég var að hugsa. Að mínu mati á 

umhverfisfræði að vera kennd þannig að öll áherslan er á það sem nemandinn er að gera og 
hugsa. Kann ég því þeim Auði og Allyson kærar þakkir fyrir að hafa kynnt fyrir mér nýjum 

nálgunum í námi.  

Áfanginn sem verkefnasafnið byggir á var fyrst kenndur við Flensborgarskólann í 
Hafnarfirði og kann ég Magnúsi Þorkelssyni, skólameistara Flensborgarskólans kærar þakkir 

fyrir að hafa haft trú á verkefninu og hvatningu hans, en áfanginn er skylduáfangi á öllum 

brautum þess skóla. Ásrún Óladóttir, landfræðingur og samstarfsmaður minn í 

Flensborgarskólanum hefur kennt áfangann ásamt mér og kann ég henni bestu þakkir fyrir 

allan stuðninginn, jákvæðnina gagnvart verkefninu og góðar ábendingar. Síðan hef ég kennt 

áfangann við Kvennaskólann í Reykjavík en haustið 2018 hóf ég kennslu þar. Þar er áfanginn 

skylduáfangi á félagsfræði- og hugvísindabraut en nú er verið að skoða með hvaða hætti 

áfanginn gæti einnig passað inn á náttúrufræðibraut skólans. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 
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öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík,  24. janúar 2020 

 

Halldóra Jóhannesdóttir 
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Ágrip 

Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafa gert sjálfbærni og sjálfbæra þróun sem eitt af 
meginviðfangsefnum sinna skóla. Hér á landi er sjálfbærni einn af grunnþáttum menntunar 

samkvæmt aðalnámskrá frá 2011. Þar segir að menntun til sjálfbærni miði að því að gera 

fólki kleift að takast á við fjölþætt viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra 
þátta og efnahags og að kennsla og starfshættir innan skóla eigi taka mið af því að markmið 

menntunar sé geta til aðgerða (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Í þessu felst 

m.a. að fjallað verði um umhverfið okkar og þar með náttúruna sem umlykur allt mannlegt 
samfélag. 

Þetta lokaverkefni byggir á verkefnamiðuðu námsefni sem heitir Okkar Jörð og snýst um 
nám í umhverfisfræði fyrir nemendur á framhaldsskólastigi. Námsefnið var þróað og prófað 

af höfundi í tveimur framhaldsskólum og felur í sér leiðbeiningar ætlaðar kennurum sem 
kenna umhverfisfræði. Námsefnið samanstendur af alls tólf verkefnum sem saman byggja 

upp áfanga á þriðja þrepi framhaldsskólans sem er hugsaður sem fimm 

framhaldsskólaeiningar. Gert er ráð fyrir að í hverri viku yfir önnina verði kenndir alls fjórir 60 
mínútna langir tímar. Verkefnunum er ætlað að byggja undir og styðja getu ungs fólks til að 

takast á við breytta þjóðfélagsmynd vegna loftslagsbreytinga og breytinga tengdum 

umhverfismálum.  
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Abstract 

UN member states have made sustainability and sustainable development one of the 
main topics of their educational institutions. In Iceland, sustainability is one of the core 

elements of education, according to the national curriculum from 2011. The curriculum 

states that sustainability enables people to deal with complex and diverse topics which 
handle the interaction between the environment, social elements and economy and tuition 

and school procedures should aim at educating for action competence (Ministry of 

Education 2011). This means that our environment and nature, which surround all human 
society need to find its way into the curriculum. 

This thesis describes a project based course which is called Our Earth and the main topic 
of the course is environmental science for students in upper secondary school levels. The 

course was developed and tested by the author in two upper secondary schools and 
contains instructions for teachers of environmental science. The course consists of twelve 

individual projects and the course is intended for senior students on secondary level. The 

idea is that the course will give 5 credits and will have four hour long classes each week 
throughout the semester. The main ideology of the course is to strengthen the student's 

ability to deal with the sociological disruption that global heating and other environmental 

changes will bring. 

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli ............................................................................................................................... 3 

Ágrip ................................................................................................................................... 5 

Abstract .............................................................................................................................. 6 

Efnisyfirlit ........................................................................................................................... 7 

Myndaskrá ......................................................................................................................... 9 

Töfluskrá .......................................................................................................................... 10 

 Inngangur .................................................................................................................. 11 

 Fræðilegur hluti ......................................................................................................... 13 

2.1 Umhverfisfræði sem námsgrein framhaldsskóla ........................................................... 13 

2.2 Námsskrá framhaldsskólanna ........................................................................................ 13 

2.3 Nálganir við kennslu í umhverfisfræði ........................................................................... 14 

2.3.1 Hlutverk stjórnenda ................................................................................................ 15 

2.3.2 Hlutverk kennara ..................................................................................................... 15 
2.3.3 Hlutverk nemanda ................................................................................................... 16 
2.3.4 Dæmi um  óhefðbundin verkefni ............................................................................ 17 

2.4 Menntun til sjálfbærni ................................................................................................... 18 

2.4.1 Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna ............................................................... 19 
2.4.2 Geta til aðgerða ....................................................................................................... 22 

 Um verkefnasafnið ..................................................................................................... 25 

3.1 Hæfniþrep áfangans ....................................................................................................... 25 

3.2 Tengsl við lykilhæfni ....................................................................................................... 26 

3.3. Verkefnin - uppbygging verkefna .................................................................................. 26 

3.3.1 Verkefni eitt - Myndasýning .................................................................................... 27 
3.3.2. Verkefni tvö – Hugtakavinna .................................................................................. 29 

3.3.3 Verkefni þrjú, fimm og níu – Lestur ......................................................................... 32 

3.3.4 Verkefni fjögur - Umhverfi okkar ............................................................................. 33 

3.3.5 Verkefni sex - Indexar .............................................................................................. 34 
3.3.6 Verkefni sjö - Markmiðasetning .............................................................................. 35 

3.3.7 Verkefni átta - Orka og nýting ................................................................................. 35 

3.3.8 Verkefni tíu - Tré og vistkerfi ................................................................................... 36 



8 

3.3.9 Verkefni ellefu - Myndbandagerð ........................................................................... 37 

3.3.10 Verkefni tólf - Ritgerð ............................................................................................ 37 

 Lokaorð ................................................................................................................... 38 

 Heimildaskrá ........................................................................................................... 39 
 

 



 

9 

Myndaskrá 

Mynd 1 (Strategy+Action, e.d.) - Skýringamynd nemenda af hugtakinu jafnrétti ................... 30 

Mynd 2 (Percy, J., A., 2006) - Skýringamynd nemenda af hugtakinu þrávirk efni ................... 30 

 



10 

Töfluskrá 

Tafla 1 Tengsl verkefna við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna .................................... 21 

Tafla 2 - Skipulag verkefna, vægi og fjöldi tíma ....................................................................... 26 

 



 

11 

 Inngangur  

Það var árið 1985 sem lagið „We are the world“ kom út en það var samið til hjálpar 
nauðstöddu fólki í Afríku. Lagið er samið af þeim Michael Jackson og Lionel Richie. „Við erum 

heimurinn“, söng tónlistarfólkið til hjálpar nauðstöddum í Afríku. Það þarf ekki að leita lengi 

á netinu né í dagblöðum til að sjá í hvaða stöðu umhverfismál eru í heiminum í dag. Það er 
ekkert annað en ákall til aðgerða. Eins og flutningurinn á laginu þeirra Jackson og Richie var 

ákall um hjálp til bágstaddra eru nú þjóðir heims að fara af stað með ákall til okkar allra að 

breyta lífsháttum okkar og einkaþörfum. Við þurfum að takast á við hið gríðarstóra verkefni 
sem umhverfismál eru. Hið slæma ástand í Afríku árið 1985 var tengt umhverfismálum en 

gríðarmiklir þurrkar og erfitt stjórnmálaástand olli uppskerubresti og þar með hungursneyð í 

Afríku. Nú þegar þetta er skrifað, er í blöðum dagsins verið að tala um fjölda dauðsfalla í 
Evrópu sökum hita. En það ástand að hiti sé víða komin upp í fjörtíu gráður er tengdur 

umhverfismálum og loftslagsbreytingum (Nunez, 2019). Verkefnasafnið sem hér verður 
kynnt er hugsað út frá þessu ástandi og þeim skrefum sem ungt fólk og reyndar við öll 

þurfum að taka á komandi árum. Verkefnasafnið samanstendur af alls tólf verkefnum sem 

byggja upp fimm framhaldsskólaeininga áfanga á þriðja þrepi. Hann er kenndur alls fjóra 
klukkustundalanga tíma á viku yfir eina önn. Í áfanganum er þátttaka nemenda lykilatriði og 

er nærumhverfi þeirra mikilvægur þáttur. Í greinargerðinni verða verkefnin tengd getu til 
aðgerða ásamt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Verkefnin eru 
hugsuð út frá nærumhverfi nemenda og þeirra upplifunum og er í raun hvatning til þeirra að 

grípa til aðgerða til breyttra lífshátta og umgengni við náttúru okkar og umhverfi. Áfanginn 

og verkefnin sem hér fylgja var fyrst kenndur haustið 2016 við Flensborgaskólann í 
Hafnarfirði. Ekki er mikið til af íslenskum texta um umhverfismál en þau eru í stöðugri þróun 

og gríðarmikill hraði er á allri umræðu um þau í dag. Það er því óraunhæft að ætla sér að 

kenna umhverfisfræði með íslenskri kennslubók. Því hefur ensk bók verið valin sem 
stuðningsbók en einnig er gott að nota vefsíður til stuðnings. Bókin sem hér er notuð heitir 

Environmental science: Toward a sustainable future eftir Richard T. Wright og Dorothy F. 

Boorse (Wright og Boorse, 2010). Textinn í enskum bókum er oft erfiður nemendum á 
framhaldsskólastigi en ekki eru gerðar kröfur um að nemendur lesi heilu kaflana heldur er 

einungis lítill hluti tekinn inn í áfangann. Nemendum er vísað á ákveðnar blaðsíður og myndir 

og þau eiga að vinna verkefni út frá því.  
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Ég mun í þessari greinagerð gera grein fyrir verkefnasafninu, uppbyggingu þess og tilgangi 

með hverju verkefni fyrir sig. Ég mun tengja verkefnin við fræðikenningar um getu til 
aðgerða, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og vísa í tengsl þeirrar 

hugmyndafræði við hvert verkefni áfangans. 
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 Fræðilegur hluti   

2.1 Umhverfisfræði sem námsgrein framhaldsskóla 
Það þarf ekki að leita lengi til að finna greinar og umfjallanir um umhverfismál í dag, en öll 

umræða um þau er orðin fyrirferðameiri en verið hefur. Ungt fólk er að feta nýja tíma, tíma 

umhverfisumræðu, í fjölmiðlum og einnig milli fólks. Það þarf að öðlast þekkingu á 
umhverfismálum, þor og styrk til að breyta lifnaðarháttum sínum eða snúa frá 

lifnaðarháttum foreldra sinna. Ungt fólk þarf jafnvel að geta krafið fyrirtæki og stofnanir til 

aðgerða. Til þess að ungt fólk öðlist getu til að takast á við breytta lífsmynd hvað varðar 
umhverfið þarf að koma til þekking og fræðsla og hlutverk framhaldsskólans hlýtur að vera 

mikilvægur hlekkur í því.  

2.2 Námsskrá framhaldsskólanna 
Ný aðalnámsskrá fyrir framhaldsskóla var gefin út árið 2011 með viðbótum árið 2015. Í henni 

hefur námsskrármálum verið gerbylt frá því sem áður var. Nú er hverjum skóla það í 

sjálfsvald sett hvernig hann skipuleggur sína námsskrá. Námsskrá fyrri tíma var í raun listi yfir 
atriði sem fara þurfti yfir áður en nemendur náðu stúdentsprófi. Í nýrri námsskrá er allt 

skipulag og vinna nemandans sett í umsjá skólanna sjálfra. Það hefur því opnast sá möguleiki 
fyrir kennara í framhaldsskóla að gjörbylta kennsluháttum sínum. Í námsskránni eru tilteknir 
sex grunnþættir menntunar. Það er síðan verkefni skólanna að koma þessum sex 

grunnþáttum inn í skólasamfélagið. Einn þessara grunnþátta er menntun til sjálfbærni en 

samkvæmt aðalnámsskránni felur lykilhæfni þeirrar greinar í sér að nemandi:  

• er meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og getur tekið afstöðu til 
skynsamlegrar nýtingar þeirra, 

• þekkir, skilur og virðir umhverfi sitt og náttúru, 
• skilur hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir, 
• skilur hvernig eigið vistspor og vistspor samfélaga og þjóða getur stuðlað að sjálfbærri 

þróun, 
• getur á gagnrýninn hátt metið gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru,  
• er virkur og ábyrgur borgari í umhverfi sínu og náttúru,  
• er fær um að taka gagnrýna afstöðu gagnvart umhverfi, samfélagi, menningu og 

efnahagskerfi, 
• hefur skilning á sameiginlegri ábyrgð jarðarbúa á jörðinni og íbúum hennar.  
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(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015b) 

Þessir punktar sem hér eru taldir upp í námsskránni sýna glöggt hve vítt og stórt þetta 

verkefni er. Ætlast er til að nemandi þekki, skilji, virði og geti tekist á við umhverfismál í víðu 
samhengi. Það liggur því ljóst fyrir að ef vel á að vera þurfa að koma til breytingar á 

skólasamfélaginu öllu þannig að hver einasti nemandi fari í gegnum ákveðna þjálfun er 

varðar menntun til sjálfbærni. Skólasamfélagið er rótgróið, hvert fag hefur sín einkenni og 
hver fagkennari vill sínu fagi vel. Frönskukennarinn vill kenna nemendum frönsku. Hann 

getur fléttað inn í kennslu sína umræðum um umhverfismál en það er ekki víst að hann hafi 

til þess getu eða vilja. Frönskukennari á að kenna frönsku, hann hefur til þess réttindi. 
Efnafræðikennarinn á að kenna efnafræði enda hefur hann leyfisbréf uppá það frá ráðuneyti. 

Umhverfisfræðin er ný fræðigrein. Það er óljóst hvernig hinum almenna kennara í sínu fagi á 

að takast að flétta kennslu sína inn í lykilhæfni menntunar til sjálfbærni. Það hlýtur að þurfa 
kennara með sérmenntun í faginu umhverfisfræði til þess að takast á við kennslu af þessu 

tagi. Ekkert frekar en efnafræðikennarinn ætti að flétta frönsku inn í sína kennslu ætti hinn 

almenni kennari að flétta umhverfisfræði inn í sína kennslu. Þar sem hugtakið sjálfbærni er 
einn grunnþáttur menntunar getur varla verið hægt að ætlast til þess að það eigi bara að 
fléttast, nánast sjálfkrafa, inn í skólasamfélagið. Þetta er stærsta mál í sögu okkar jarðarbúa 

og við eigum að gera vel. Okkur ber skylda til að fræða ungt fólk um verkefnin framundan. 
Það þarf sérmenntaðan einstakling til þess að kenna umhverfisfræði á framhaldsskólastigi. 
Hver skóli í landinu þarf að skoða sína námsskrá og koma faginu umhverfisfræði inn í kjarna 

allra brauta. 

 

2.3 Nálganir við kennslu í umhverfisfræði 
Undanfarin ár hefur orðið alger bylting í þeim tækjabúnaði sem nemendur og kennarar hafa 

til umráða. Það má segja að nú í dag sé hver einasti nemandi og nánast allir kennarar með 

fullkomna tölvu í höndunum daglega og oft á dag. Þá eru símarnir orðnir órjúfanlegur hluti af 

daglega lífinu. Í dag er jafnvel hægt að borga fyrir vörur bara með því að rétta fram símann. 

Síminn, sem nánast allir nemendur eru með, býr yfir gríðargóðum tækjabúnaði. Spyrjum 

símann: „Hvað eru mörg kjarnorkuver í Frakklandi“ (e. How many nuclear power plants does 

France have?). Svarið kemur strax og við fáum uppgefinn lista af kjarnorkuverunum sem nú 

eru uppsett í Frakklandi. Það segir sig því sjálft að við þurfum að breyta kennsluháttum. Við 

getum ekki lengur kennt eins og áður því upplýsingar sem nemendur hafa aðgang að, hafa 

breyst. Utanbókalærdómur, prófatökur í sífellu og aðferðin gamla um fræðarann sem 

stendur fyrir framan þögla nemendur þarf að breytast. Krafan um utanbókarlærdóm og 
prófatökur þar sem nemendur undirbúa sig eins og páfagaukar er á undanhaldi. Skólinn er 
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hægt og bítandi að þróast í nýjar áttir en til þess að það breytist þarf margt að koma til. 

Skólasamfélagið þarf að breytast og hlutverk okkar sem störfum í skólunum þarf að breytast 
með. 

2.3.1 Hlutverk stjórnenda 

Í bókinni The Principal, Creative Leadership for exellence in Schools eftir Ubben, Hughes og 

Norris (2011) er fjallað um hlutverk skólastjórnenda og mikilvægi þess að þeir hafi vilja og 
getu til þess að hvetja starfsfólk áfram. Til þess að ná árangri í breyttum kennsluháttum er 

ekki nægjanlegt að hafa aðgerðaáætlanir heldur er mikilvægt að þeim sé framfylgt og að allir 

sem að málinu koma gangi í takt. Stjórnandinn þarf að vera í góðum tengslum við starfsfólk 
skólans. Í bókinni eru skólar greindir í þrjá flokka. Það er flokkur vélræna skólans (e. shools as 

machines), lífræni skólinn (e. schools as organisms) og skólinn sem einn hugur (e. schools as 

brains). Í skóla sem byggður er upp sem vél er skólasamfélaginu stýrt af stjórnendum. Þannig 
skólasamfélag getur litið vel út útá við þar sem öll kennslukerfi, skipulag náms og ferli eru vel 

stýrð og virka vel. Þess háttar skólar eiga það þó á hættu að staðna og verða gamaldags. 

Einkenni lífrænna skóla eru helst þau að þeir byggja mikið á samvinnu og sjálfstæði 
starfsmanna. Þess háttar skólar hafa góða hæfni til að bregðast við breytingum í 

samfélaginu. Þar eru þarfir nemenda meira metnar en staðlaðir ferlar eins og í vélræna 

skólanum. Skóli sem virkar eins og einn hugur hefur síðan það einkenni að áhersla er á 
lausnamiðaðar nálganir til að bæta skólasamfélagið. Þar er gert ráð fyrir því að margir komi 

að stjórn skólans og hafi áhrif á gæði skólastarfsins. Þar er gott flæði milli stjórnenda og 

starfsmanna (Ubben, Hughes og Norris, 2011).  

Þegar þessar þrjár gerðir skólasamfélaga eru skoðaðar er ljóst að skóli sem rekinn er eins 

og vél er ekki í stakk búinn að fara í þær breytingar sem þarf til þess að koma umhverfisfræði 

inn í skólakerfið; til þess er hann of fastur í ákveðnu formi. Til þess að hægt sé að koma 

nýjum áfanga inn í námsskrá skóla þarf stjórnandi að hafa trú á því að umhverfismál séu 

mikilvæg og hann þarf að hafa trú á starfsfólki sínu. Kennarar þurfa einnig að hafa ákveðið 

frelsi til að prófa sig áfram. Lífrænir skólar eiga auðvelt með að breytast í takt við breytingar í 

samfélaginu. Skólar sem virka eins og einn hugur eiga auðvelt með að deila milli sín 

verkefnum og hafa getu til að breyta námsskrám til hagsbóta fyrir samfélagið. Undanfarin ár 

hafa orðið nokkuð miklar breytingar hvað varðar umhverfismál og alla umræðu um þau. Því 

er það mikilvægt að skólarnir geti brugðist við og komið á fót áfanga sem byggir upp getu 

ungs fólks til að takast á við þessar breytingar í samfélaginu öllu. 

2.3.2 Hlutverk kennara 

Gruenewald (2003) fjallar um það verkefni kennarans að fara út fyrir ramma 

kennslustofunnar og fara í verkefni sem tengja nemendur við lífið sjálft og samfélagið sem 
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við búum í. Það verkefni er krefjandi, en Gruenewald vill hvetja kennara til skoða það hvernig 

umhverfi okkar getur orðið hluti af námsefninu. Hann kallar þá kennsluaðferð staðtengt nám 
(e. place-based education). Menntun nemenda okkar, segir Gruenewald, á að vera byggð á 

því sem er í umhverfi þeirra og þeir eiga að geta samsamað sig við það sem þeir eru að læra. 

Til þess að við getum hjálpað nemendum að tengja við umhverfi sitt þurfum við að fara út 

með þá og tryggja þannig tengsl þeirra við nærumhverfi. Nemendur þurfa að fá tækifæri til 
að þykja vænt um umhverfi sitt. Við gerum það best með því að veita þeim tækifæri til að tjá 

sig um málefni umhverfisins og upplifa það. Gruenewald tekur líka fram að við þurfum ekki 

að kasta öllu hefðbundnu skólastarfi frá okkur. Við getum byrjað á því að reyna að tengja 

okkur, og nemendur okkar, við umhverfið sem við lifum í. Gruenewald setur fram kenningar 

um gagnrýna kennslufræði (e. critical pedagogy of place) en þessi hugmyndafræði miðar að 

því að greina og skoða, ekki bara umhverfi okkar, heldur einnig hugsanir okkar og að við 

spyrjum spurninga, séum gagnrýnin og viljug til að skoða nýja og gamla hluti á nýjan hátt. 
Höfundur talar sjálfur um erfiðleika við að fylgja þessari hugmyndafræði eftir, en til þess að 

kennarinn geti lagt af stað í slíka vegferð þarf hann stuðning frá stjórnendum (Gruenewald, 

2003). Áfanginn sem hér er kynntur er byggður upp miðað við hugmyndafræðina um 
umhverfi okkar og er markmiðið að nemendur tengist umhverfi sínu, hugsi á nýjan hátt um 

það og læri að bera virðingu fyrir því.  

2.3.3 Hlutverk nemanda 

Simmons (2014) telur að  einstaklingur sem læs er á umhverfi sitt taki frekar upplýsta 

ákvörðum um umhverfið og sé líklegri til að taka þátt í umhverfislegum úrbótum. Hann vill 
meina að einstaklingar sem læsir eru á umhverfi sitt séu hæfari til að takast á við vandamál í 

umhverfinu og hafi betri tækifæri og færni til þess að koma fram með nýjar lausnir. Þeir eru 
hugmyndaríkir, lausnamiðaðir og almennt virkari þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. 
Nemendur sem eru læsir á umhverfi sitt, segir Simmons, sýna meiri vilja til að spyrja 

spurninga um veröldina, velta vöngum, þeir eiga auðveldara með að leita sér upplýsinga og 
geta svarað flóknari spurningum um umhverfismál. Það er því mikilvægt fyrir okkur sem 
stöndum að kennslu í umhverfisfræðum að efla læsi nemenda. Simmons talar einnig um 

hlutverk kennarans og mikilvægi þess að hann haldi hlutleysi sínu til að hjálpa nemandanum 
að taka eigin ákvarðanir og hugsa fyrir sjálfan sig. Það er mikilvægt fyrir kennarann og 

nemendurna að hlutirnir séu skoðaðir á sem hlutlausastan hátt og mikilvægt að kennarinn 

passi sig á því að hans skoðanir á umhverfismálum séu ekki í forgrunni. Simmons setur fram 
eftirfarandi sex lykla sem eiga að hjálpa kennaranum að velja námsefni sem passar fyrir 

nemandann: Sanngirni og nákvæmni, dýpt, áhersla á þjálfun nemandans, aðgerðir, réttmæti 

upplýsinga og nýting upplýsinga (Simmons, 2014). Það er mikilvægt að kennarar haldi 
skoðunum sínum hjá sér vegna þess að hver nemandi hefur rétt á sínum skoðunum. Ef 
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kennarinn fylgir þeirri grunnreglu að áherslan sé á það sem nemandinn er að gera en ekki 

það sem kennarinn er að segja er líklegt að hann nái að halda hlutleysi sínu. Einnig er 
gríðarlega mikilvægt að það sé tryggt að nemandinn fái tækfæri til að finna leiðir að lausnum 

sjálfur. 

2.3.4 Dæmi um  óhefðbundin verkefni 

Eftirfarandi tvö dæmi um kennslu sem stíga út fyrir hinn hefðbundna ramma sýna hvað mikið 
er hægt að gera með nemendum, en sá áfangi sem hér er kynntur tekur mið af dæmum eins 

og hér eru sýnd. Til þess að fara nýjar leiðir í kennslu á þennan hátt þarf kjark og það þarf líka 

að hafa í huga að kennarar þurfa ekki endilega að þekkja leið verkefnisins frá upphafi til enda 
og þeir þurfa ekki endilega að kunna jafn vel á tækni símanna og nemendur. Þeir þurfa fyrst 

og fremst að vera hvetjandi, hafa trú á sjálfum sér og nemendum og njóta þess að aðstoða 

þá við vinnslu verkefna. 

 

Dæmi eitt: 

Í grein eftir Mandler, Mamlok–Naaman, Blonder, Yayon, og Hofstein (2012) er lýsing á 
verkefni sem sett var upp Ísrael, en verkefnið fór út fyrir hinn venjubundna ramma 

kennslustofunnar. Verkefnið heitir: Við erum heimurinn (e. we are the world – the carbon 

cycle module). Verkefninu var ætlað að fá nemendur til að skilja eiginleika koldíoxíðs sem 
gróðurhúsaloftttegundar. Þar var verið að vinna með menntun til sjálfbærni (e. education for 

sustainable development) í því skyni að auka ábyrgð og virðingu nemenda fyrir umhverfi 
sínu. Í greininni er því lýst hvernig verkefnið var sett upp og þeirri breytingu sem varð á 
nemendum eftir að því lauk. Nemendur fengu nokkuð frjálsar hendur með skipulag og vinnu. 

Eftir því sem á verkefnið leið fundu nemendurnir að þeir þurftu að fræðast nánar um 
efnafræði koldíoxíðs. Það voru því nemendur sem sjálfir ákváðu hvað þeir þurftu að læra til 
að vinna verkefnið vel. Einnig hvaða upplýsingar þeir þurftu til að öðlast skilning á efnafræði 

koldíoxíðs og áhrifum þess á lofthjúp jarðar (Mandler, Mamlok–Naaman, Blonder, Yayon, og 
Hofstein, 2012). 

 

Dæmi tvö: 

Í bókinni Out of the classroom and into the world (Vascellaro, 2011) segja þrjár konur frá 

reynslu sinni af því hvernig þeim leið við það að fara algerlega nýjar leiðir í kennslu. Þær 

töluðu allar um þær tilfinningar sem þær fundu við það að fara út fyrir þægindaramma sinn í 

það að kenna nemendum út frá umhverfi sínu. Það þarf kjark til þess að fara algerlega út úr 

því að vita bæði leiðina og útkomuna á verkefninu fyrirfram og þessar konur skýrðu frá því 

hvernig þeim leið við þetta. Allar töluðu þær um hve mikið þær höfðu lært af þessu. Til 
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dæmis lærði einn kennarinn, Trish, mikið um brýr og brúarsmíði en hún og nemendur hennar 

ákváðu að skoða Brooklyn brúnna sem er í nágrenni skólans. Til þess að geta farið í verkefni 
af þessu tagi er mikilvægt að fylgja ekki fyrirfram ákveðinni námsskrá og ekki er heldur gott 

að hafa þröng tímamörk á verkefni af þessu tagi (Vascellaro, 2011). 

 

2.4 Menntun til sjálfbærni 
Í aðalnámsskrá framhaldsskóla frá árinu 2011, með viðaukum frá 2015 kemur fram að einn 

grunnþáttur menntunar framhaldsskólanema sé hugtakið sjálfbærni:  

Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt samfélag. Sjálfbær þróun getur 

ekki átt sér stað nema innan þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja okkur. Því er 

skilningur á þeim takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og hringrásum í náttúrunni, 

mikilvægur grundvöllur þess að okkur takist að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar 
þróunar. Þannig þurfa nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna, bæði vegna 

sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún innir af hendi við mannfólkið. 

Umhverfisvernd, loftslagsbreytingar og lífbreytileiki eru dæmi um úrlausnarefni. 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015c) 

David A. Gruenewald hefur rætt um nýjar nálganir í skólastarfinu. Hann tekur fram að við 

þurfum að fara út fyrir hinn hefðbundna ramma skólastarfsins og að við þurfum að huga að 
kennsluaðferðum sem tengja nemendur við nærumhverfi sitt. Við þurfum að beita nýjum 

nálgunum í skólastarfi þar sem umhverfi okkar og samfélag er skoðað með nýjum hætti. 

Námsefnið þarf að beinast að því að nemendur skoði hvað það er að vera manneskja, í 
tengslum við aðra og einnig í tengslum við náttúruna og framtíð hennar (Gruenevald, 2003).  

UNESCO hefur gefið út handbók til kennara vegna kennslu til sjálfbærrar þróunar en 

samkvæmt UNESCO felst sjálfbær þróun í því að við sem manneskjur hugsum um framtíðina 

þar sem umhverfisleg, félagsleg og hagræn sjónarmið samtvinnast þróun og bættum 

lífsgæðum (UNESCO, 2012). Það er því ekki bara umhverfið í skilningi jarðvísinda sem 

kennarar, sem kenna umhverfisfræði, þurfa að skoða heldur þarf að líta á alla þætti 

þjóðfélagsins en umhverfið eru allir þættir þess, hvort sem um er að ræða jarðvísindi, 

félagsvísindi eða hagvísindi (UNESCO, 2012). Í handbókinni um kennslu sjálfbærni frá 

UNESCO er talað um mikilvægi þess að kennarar hvetji nemendur til þess að spyrja 

spurninga. Mikilvægt er að nemendur séu þjálfaðir í því að ræða ýmiss álitamál við aðra 

nemendur. Einnig er gott að fá þá til þess að segja frá eigin reynslu og þjálfa þá í að hlusta á 

aðra með virkri hlustun. Það að hlusta á aðra og tjá sig hjálpar nemendum að hugsa 

sjálfstætt, hjálpar þeim að setja fram skoðanir sínar og hugsa á gagnrýninn hátt (UNESCO, 
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2012). Í handbókinni er einnig fjallað um mikilvægi þess að nemendur greini vandamál eða 

álitamál sem þjóðfélög standa frammi fyrir. Hægt er að setja upp verkefni með þeim hætti að 
nemendur eiga að greina ákveðið álitamál og finna lausnir. Mörg af álitamálum í 

þjóðfélögum nútímans eru tengd bæði félagslegum, hagrænum og umhverfislegum þáttum  

en lausnir við átlitamálum sem svo víðfem eru þarfnast þess að einstaklingar geti greint 

vandamálin og skoðað lausnir við þeim út frá fleiri en einu sjónarhorni (UNESCO, 2012). 

Staðan á Íslandi í menntun til sjálfbærni síðustu ár er rædd í grein eftir þau Ingólf Ásgeir 

Jóhannesson, Kristínu Norðdahl,  Gunnhildi Óskarsdóttur, Auði Pálsdóttur og Björgu 

Pétursdóttur (2010). Þar er fjallað um verkefnið GETA sem sett var á laggirnar til að skoða 
stöðu menntunar til sjálfbærni hér á Íslandi. Í ljós kom að skólar voru ekki nægilega í stakk 

búnir til að takast á við verkefnið. Námsskrár skólanna fjölluðu ekki mikið um sjálfbærni og 

hugtök tengd menntun til sjálfbærni.  

Í doktorsritgerð Auðar Pálsdóttur um sjálfbærnimenntun er tekið fram að markmið til  
sjálfbærni í skólastarfi snúist um getu nemandans. Hún fjallar einnig um þá áskorun sem 

kennarar standa frammi fyrir því sjálfbærnimenntun er ekki menntun af sama toga og 

menntun margra annarra greina með hefðbundnu fyrirlestrasniði (Auður Pálsdóttir, 2014).  

 

2.4.1 Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Árið 2015 setti allsherjarþing Sameinuðu þjóðana fram sjálfbær þróunarmarkmið sem 
snúaað öllum þáttum lífs okkar og er þeim ætlað að vera vegvísir til sjálfbærs samfélags og 

aukins jöfnuðar í hvívetna. Markmiðin eru alls sautján ásamt fjölda undirmarkmiða og skal 
unnið eftir þeim fram til ársins 2030. Þau taka á öllum þáttum í umgengni okkar, bæði við 

náttúruna og hvert annað (Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópu, 

e.d.).  

UNESCO hefur gefið út rit þar sem sjálfbærnimarkmiðin sautján eru tengd menntun. Þar 

er farið í gegnum markmiðin og hvert þeirra tengt gildi menntunar fyrir betra líf, umgengni 
við náttúruna og sjálfbærni. Ritinu er ætlað að styðja við þá nálgun Sameinuðu þjóðanna að 
sjálfbærnimarkmiðunum sé best borgið með því að tengja þau menntun ungs fólks (UNESCO, 

2014). Markmið eitt varðar fátækt en það sjálfbærnimarkmið snýr að því að útrýma fátækt 
þjóða eða þjóðarbrota en sýnt hefur verið fram á að með aukinni menntun sé hægt að 

sporna gegn fátækt. Menntað fólk hefur betri tækifæri til að öðlast hærri tekjur og 

menntaðir foreldrar eru einnig líklegri til að senda börn sín í skóla og eiga þar með 
menntaðari börn (UNESCO, 2014, bls. 1). Hér á Íslandi er sjálfbærnimarkmið eitt ekki eitt af 

þeim markmiðum sem ofarlega eru í umræðu á Íslandi enda er hér ekki mikil fátækt og 

menntakerfi gott. Þó er mikilvægt að ungt fólk geti áttað sig á því að fátækt sé til staðar víða í 
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heiminum og því á þetta markmið Sameinuðu þjóðanna vel við á Íslandi sem og hjá öðrum 

velmegandi þjóðum. Fleiri markmið eru þannig úr garði gerð að þau hafa lítið vægi í íslensku 
samfélagi en það er þó mikilvægt að allir átti sig á markmiðunum og hafi skilning á mikilvægi 

þeirra. Þau markmið sem helst snúa að umhverfinu eru sjálfbærnimarkmið ellefu til fimmtán 

en þau markmið snúa að verndun umhverfisins, umgengni við það, sjálfbær samfélög, neyslu 

og verndun vatns. Einn þáttur menntunar fellst í því að auka skilning nemenda á vísindunum 
á bak við loftslagsbreytingar og fleiri umhverfisþætti. Einstaklingar sem farið hafa í gegnum 

menntun á sviði umhverfismála hafa sýnt betri skilning á þörfum umhverfisins og eru einnig 

fyrri til að bregðast við vandamálum er snúa að umhverfismálum. Þeir geta látið að sér kveða 

þegar kemur að því að þrýsta á stjórnvöld að breyta reglugerðum er varða loftslagsmál 

(UNESCO, 2014, bls 9).  

Verkefnasafnið sem hér er kynnt er tengt sjálfbærnimarkmiðunum sautján (Tafla 1). 
Verkefnunum er ætlað það hlutverk að fá nemendur til að átta sig á, skoða og fræðast um 

ólíkar aðstæður fólks. Ef tafla 1 er skoðuð má sjá að verkefni 1, Myndasýning,  er ætlað að fá 

nemendur til að hugsa um ólíkar aðstæður ungs fólk víðsvegar um heiminn og er því ætlað 
að tengja sjáflbærnimarkmið eitt, tvö, þrjú, tólf og sextán við efni verkefnisins. Hvert 
verkefnanna tólf hefur tengingar við sjáflbærnimarkmiðin (Tafla 1). Sem dæmi um tengingar 

við sjálfbærnimarkmiðin er verkefnið Markmiðasetning (sjá nánar í kafla 3 um 
verkefnasafnið). Í þessu verkefni eru nemendur að setja sér markmið til bættrar umgengni 
við umhverfið. Þeir skoða hegðun sína út frá markmiðunum sem þeir settu sér og síðan ræða 

nemendur um markmiðin sín við aðra nemendur. Í þessu verkefni er verið að tengja 
sjáfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna við markmið númer tólf (ábyrg neysla og 

framleiðsla) og sautján (samvinna um markmiðin). Nemendur skoða hvað það er að vera 
virkur þjóðfélagsþegn og hvernig samfélög geti unnið að sjálfbærnimarkmiðunum saman þar 

sem hver einstaklingur gerir sitt til þess að bæta umgengni við umhverfið, samfélaginu til 

heilla. Verkefni þrjú, fimm og níu eru lestrarverkefni. Þeim er ætlað að hjálpa nemendum að 

fræðast um ólíka þætti er varða umhverfismál, mengun, vatnsbúskap jarðar, fólksfjölda, 

fjöldatölur, áhrif fólks á umhverfið og ólíkar aðstæður fólks víðsvegar um heiminn. 

Lestrarverkefnin þrjú tengjast sjálfbærnimarkmiðunum því á fjölbreyttan hátt, en tengingum 

er náð við sjálfbærnimarkmið eitt, tvö, þrjú, fimm, sex, tíu, þrettán, fjórtán og sautján (Tafla 

1). Flestum tengingum nær verkefni sex, Indexar, en í því verkefni vinna nemendur úr 

upplýsingum frá ólíkum þjóðum hvað varðar vísitölur. Við vinnslu verkefnisins þurfa 

nemendur að nálgast upplýsingar í gagnabönkum hvað varðar stöðu þjóða út frá fátækt, 

heilsu og vellíðan, menntunarstigi, jafnrétti, aðgengi að hreinu vatni, hagvexti, 

atvinnuþátttöku og jöfnuði (Tafla 1).  
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Tafla 1. Tengsl verkefna við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna 
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Myndasýning 

Skoða ólíkar aðstæður ungs 
fólks út frá myndasýningu 
og tjá sig um þær í rituðu 

máli x x x         x    x  

Hugtakavinna 

Kynnast ólíkum hugtökum 
sem notuð eru í 

umhverfisfræði og tengja 
þau saman 

  x x      x  x  X x   

Lestur - Mengun 

Lesa texta um mengun og 
tengja ástand í 

umhverfismálum við 
nærumhverfi sitt 

     x       x X    

Umhverfi okkar 

Kynnast hugtakinu 
kolefnisfótspor, mæla eigið 

fótspor 
      x    x       

Heimsækja stofnanir sem 
eru að vinna að sjálfbærari 

framtíð 
          x x      

Vinna að úrbótum heima 
fyrir varðandi flokkun 

úrgangs 
           x     x 

Lestur - Fólk og 
stofnar 

Lesa texta um fólksfjölda 
og fæðingartíðni og skoða 
ólíkar aðstæður fólks út frá 

þeim upplýsingum 

x x   x     x        

Indexar 

Vinna upplýsingar um  
þjóðir út frá gögnum um 
vísitölur og bera ólíkar 

þjóðir saman 

x x x x x x  x  x x  X     

Markmiðasetning 
Setja sér markmið tengd 

umhverfismálum og tjá sig 
um þau 

           x     x 

Orka og nýting 
Kynnast ólíkum 

orkuvinnslum og bera þær 
saman út frá gögnum 

      x  x  x  x    x 

Lestur - Maður 
og náttúra 

Lesa texta um tengsl 
mannsins við náttúruna og 
tengja eigin hugmyndir um 

náttúruna við textann 

     x       
 
 
  

x     

Lesa texta um drykkjarvatn 
og  áskoranir sem tengjast 
vatnsskorti og aðgengi að 

hreinu drykkjarvatni 

  x   x           x 

Tré og vistkerfi 

Kynnast hugtakinu 
kolefnisjöfnun og tengja 

það við eigið 
kolefnisfótspor með 

útreikningum 

          x x x    x 

Myndbandagerð 

Vinna verkefni tengt 
umhverfismálum og tjá 
skoðanir sínar um þau í 

víðu samhengi 

          x x     x 

Ritgerð 
Skrifa ritgerð um 

umhverfismál út frá áunni 
þekkingu 

           x x    x 

 SAMANTEKT x x x x x x x x x x x x x X x x x 
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2.4.2 Geta til aðgerða   

Þegar skoðað er hvaða leiðir eru færar til að framfylgja aðalnámsskrá hvað varðar sjálfbærni 

sem einum grunnþætti menntunar og sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, er vert 
að fjalla um getu til aðgerða. Mogensen og Schnack (2010) skoða hvernig geta til aðgerða 

tengist menntun til sjálfbærni. Samkvæmt þeim fjallar hugmyndafræðin um getu til aðgerða 

um þjálfun nemenda í lýðræðislegum vinnubrögðum og áhuga, vilja til að taka þátt í 
samfélaginu og öryggi nemenda til að taka ákvarðanir er varða samfélagið (Mogensen og 

Schnack, 2010). Þar er tekið fram að mikilvægt er að skipuleggja námsumhverfi þannig að 

nemendur öðlist það mikið öryggi að þeir geti sjálfir gripið til aðgerða. Þeir taka það fram að 
hugmyndafræðin á bak við menntun til sjálfbærni er nátengd getu til aðgerða en það að 

skoða umhverfismál þar sem hagfræðileg, félagsfræðileg og menningarleg sjónarmið, ásamt 

stjórnmálum eru öll tengd. Við getum ekki kennt eitt án þess að tengja það öðru (Mogensen 
og Schnack, 2010, bls. 62). Einn lykilþáttur í tengslum getu til aðgerða og menntun til 

sjálfbærni er hugmyndin um það hvernig við þjálfum getu nemenda, örvum áhuga þeirra og 

þörf til þess að taka virkan þátt í lýðræðislegum lausnum varðandi vandamál og verkefni sem 
tengjast sjálfbærri þróun. Verkefni sjálfbærrar þróunar felst í því hvernig er hægt að hvetja 

nemendur til þess að taka virkan þátt í þjóðfélagi í átt til sjálfbærrar þróunar (Mogensen og 

Schack, 2010, bls 68). Geta til aðgerða kallar á það að nemendur skoði og meti sjálfa sig, 
skoði og móti gildi sín út frá sínum upplifunum frekar en upplýsingum eða áhrifum frá öðrum 

(Mogensen og Schnack, 2010, bls. 69). 

Roth (2010) fjallar um nokkur verkefni tengd umhverfinu og mikilvægi þess að við lærum 
með því að framkvæma sjálf og að framkvæmdir okkar hafi áhrif á aðra. Annað sjónarmið 

sem hann setur fram, er sjónarmið um að breyta meðvitund okkar. Meðvitund okkar er 

þekking og ef við tökum þátt í að breyta umhverfi okkar þá breytum við því hvernig við 

hugsum um umhverfi okkar. Að tala um að gróðursetja tré inni í kennslustofu er alls ekki það 

sama og að gróðursetja tré. Aðgerðin sjálf er er það sem skiptir máli. Með virkni breytum við 

ekki bara hugsunarhætti nemendanna heldur breytum við umhverfinu og þar með öllu 

samfélaginu (Roth, 2010). 

Bishop og Scott (1998) hafa fjallað um getu til aðgerða og tengsl vísindalæsis við  
umhverfismennt. Nám í umhverfisfræði þurfi að vera með þeim hætti að ferli menntunar 

tengist viðhorfi nemenda til samfélagsins. Þeir taka einnig fram að til þess að ná árangri í 

umhverfisfræði þurfi einnig að koma til hæfni í vísindum tengdum umhverfisþáttum eða 
vísindalæsi. Kennarinn þurfi því að fara nýjar leiðir í kennsluháttum. Hann þarf að  hafa trú á 

því að nemendur geti fundið eigin leiðir að lausn verkefna og haft sjálfsöryggi til þess að 

standa með sínum ákvörðunum og skoðunum.  
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Eijck og Roth (2007) hafa fjallað um vísindalæsi og að þörf sé á því að auka 

vísindamenntun, ekki eingöngu fyrir verðandi vísindamenn heldur þarf einnig að auka 
vísindalæsi almennings. Til þess að samfélagið geti tekist á við þær áskoranir sem að 

samfélaginu stafar þarf að koma til aukinn skilningur á vísindunum tengdum umhverfinu. Sú 

leið sem þeir hafa fjallað um eru verkefni sem tekin eru beint úr umhverfi nemendanna. 

Nemendur eru þáttakendur í lausn vandamála. Mikilvægt er að þeir læri ekki vísindi 
eingöngu vísindanna vegna og til að safna einkunnum eða ritgerðum sem síðan er hent, 

heldur vegna þess að þeir læra á lífið og raunveruleg verkefni. Það hjálpar þeim að tengja sig 

við umhverfi sitt og geri þá að virkum þátttakendum í lífinu og því umhverfi sem þeir lifa í 

(Eijck og Roth, 2007).  

Í grein eftir Jan Cincera and Jan Krajhanzl (2013) er gerð grein fyrir könnun meðal 

grunnskólanema á því hvaða þættir í námi og skipulagi kennsluhátta hafa áhrif á getu til 
aðgerða. Alls voru 1219 nemendur með í þessari rannsókn. Rannsakendur vildu skoða hvort 

að þeir nemendur sem komu frá svokölluðum Eco skólum (skólum sem hafa umhverfistefnu) 

hefðu meiri getu til aðgerða. Niðurstöður sýndu aukna getu til aðgerða og að stúlkur hefðu 
meiri getu til aðgerða en drengir og ekki virtist skipta máli hve lengi skólinn hefði verið með 
umhverfisstefnu. Nemendur sem tóku þátt í ákvörðunum varðandi álitamál í skólanum 

virtust hafa meiri getu til aðgerða. Því er mikilvægt, að mati Cincera og Krajhanzl, að 
nemendur séu hafðir með í ráðum varðandi ákvarðanir til þess að auka vægi getu til aðgerða. 
Nemendur sem hafa fengið að taka þátt í ákvarðanatöku hafa meiri trú á sjálfum sér og eru 

öruggari með þátttöku sína í samfélaginu. Í rannsókn þeirra kom einnig fram hve mikilvægur 
kennarinn er í starfi sínu. Mikilvægt er að kennarinn hafi getu til að leiðbeina nemendum, 

vera með þeim í verkefnunum, en taki ekki frumkvæðið af nemendum ( Cincera og Krajhanzl,  
2013). 

Jensen og Schnack (1997) telja að það að breyta viðhorfi nemenda til ýmissa mála 
tengdum umhverfinu sé stór þáttur í kennslu. Skóli verður ekki grænn með því að 

nemendum og starfsfólki sé skipað að henda ekki pappír í ruslið og slökkva ljósin í 

kennslustofunni þegar hún er ekki í notkun. Skólinn og hver kennari verður því að leyfa 
nemendum að taka þátt í ákvörðunum en þannig er líklegast að þeir geti breytt viðhorfi sínu 

og getu til aðgerða (Jensen og  Schack, 1997). 

Öll verkefni verkefnasafnsins miða að því að áherslan er á getu nemendanna og að þeirra 
skoðanir fái að njóta sín. Verkefnin eru byggð upp þannig reynt er að hafa þau sem 

fjölbreyttust. Notaðir eru leikir, lestur, umræður, heimsóknir, þankagangur og skoðanaskipti. 

Nemendur skoða heimili sín, nánasta umhverfi skólans, kolefnisfótspor sitt, koma með 

tillögur til úrbóta á fjölmörgum álitamálum og fleira mætti telja.  



24 

Verkefnasafnið sem hér er kynnt hefur nú verið sett upp við tvo skóla á landinu. 

Flensborgarskólanum í Hafnarfirði og Kvennaskólanum í Reykjavík. Við Flensborgarskólann í 
Hafnarfirði er áfanginn skylda á öllum brautum en í Kvennaskólanum í Reykjavík er hann 

skylda á félags- og hugvísindabrautum.  
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 Um verkefnasafnið 

Verkefnasafnið sem hér er kynnt er byggt á hugmyndafræðinni um getu til aðgerða og 
staðtengt nám og tengist sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, eins og áður hefur 

verið kynnt. Eitt er að lesa hugmyndafræði um getu til aðgerða en annað er að byggja upp 

verkefnasafn sem vinnur eftir þessari hugmyndafræði. Áherlsan er lögð á að nemendur geri 
hluti, taki ákvarðanir og komi þeim í framkvæmd. Það er byggt upp eingöngu með verkefnum 

og reynt er að byggja verkefnin þannig upp að nemendur geta unnið sem sjálfstæðast og haft 

áhrif á það hvernig þau vinnast. Kennarinn leggur verkefnin fyrir, aðstoðar við vinnu 
nemenda og metur vinnu þeirra. Verkefnin beinast einkum að nærumhverfi ungs fólks og 

þeim veruleika sem þau lifa í. Sem dæmi um verkefni sem miðar að ungu fólki er verkefni 

eitt, myndasýning, en þar eru nemendum sýndar myndir. Þessar myndir eru tengdar ungu 
fólki með því að myndirnar sýna sem mest ungt fólk og börn (sjá nánar í verkefnasafni, 

verkefni eitt – myndasýning). Annað dæmi um áherslu tengdri ungu fólki er verkefni fjögur, 
umhverfi okkar. Þar eru nemendur að skoða kolefnisfótspor sitt og neyslu, kanna útblástur 

frá þeim ökutækjum sem þeir hafa aðgang að og fleira. 

 Verkefnasafnið er byggt upp af alls tólf verkefnum sem öll miða að því að tengja 
nemandann við nærumhverfi sitt. Það miðar að því að þeir skoði sjálfa sig í umhverfinu og 

átti sig á þeim áhrifum sem þeirra gjörðir hafa á það.  

3.1 Hæfniþrep áfangans 
Í námsskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 eru hæfniþrep kynnt. Þau eru alls fjögur fyrir 

framhaldsskólastigið. Hæfniþrep eitt felur í sér almenna menntun, en það hæfniþrep er á 
mörkum gunn- og framhaldsskóla. Hæfniþrep tvö og þrjú gera síðan ráð fyrir meiri 

sérhæfingu. Á hæfniþrepi þrjú er gert ráð fyrir getu nemenda til að vinna sjálfstætt, bera 

ábyrgð á skipulagi og úrlausn verkefna og meta eigin störf (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2015d). Verkefnin sem hér eru kynnt miða mörg hver að því að 

nemendurnir beri ábyrgð á skipulagi og úrlausnum verkefna. Þau gera ráð fyrir sjálfstæðri 

vinnu nemenda og að þeir finni leiðir að lausnum. Því er verkefnasafnið sem hér er kynnt á 
þriðja þrepi framhaldsskólans.  
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3.2 Tengsl við lykilhæfni 
 Í aðalnámsskrá eru alls sex grunnþættir menntunar. Einn þessara grunnþátta er sjálfbærni 
en eins og áður hefur komið fram er menntun til sjálfbærni hugsuð út frá samfélagslegri 

ábyrgð okkar sem einstaklinga í samfélagi. Eitt markmiða sjálfbærnimenntunar er geta til 

aðgerða en í henni felst þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og að stuðlað sé að getu og 
vilja nemenda að taka þátt í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015c). 

Verkefnasafnið beinist að þessum grunnþætti menntunar. Meginmarkmið áfangans er að 

gera nemendur hæfa til að taka þátt í samfélagi sem miðar að sjálfbærri hugsun í hvívetna og 
að þeir gangi um umhverfið með þeirri virðingu sem því ber. Í námsskrá framhaldsskólans 

eru tiltekin alls níu svið lykilhæfni sem fléttast inn í allt skólastarf, en þau eru námshæfni, 

heilbrigði, skapandi hugsun og hagnýting þekkingar, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, 
menntun til sjálfbærni, læsi - tjáning og samskipti á íslensku, læsi - tjáning og samskipti á 

erlendum tungumálum, læsi - tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar (Mennta- og 

menningarráðuneytið, 2015b).  
 

3.3. Verkefnin - uppbygging verkefna 
Verkefnin sem unnin eru í áfanganum eru alls tólf og er vægi þeirra og fjöldi kennslustunda 

áætluð með töflu 2 – Skipulag verkefni, vægi og fjöldi tíma. 

Tafla 2 - Skipulag verkefna, vægi og fjöldi tíma 

Númer  
verkefnis 

Heiti  
verkefnis 

Prósentuvægi  
verkefnis 

Fjöldi  
klukkustunda 

1 Myndasýning 5 2 

2 Hugtakavinna 6 6 

3 Lestur - Mengun 6 4 

4 Umhverfi okkar 5 5 

5 Lestur - Fólk og stofnar 6 4 

6 Indexar 10 7 

7 Markmiðasetning 8 2 

8 Orka og nýting 10 6 

9 Lestur - Maður og náttúra 6 4 

10 Tré og vistkerfi 8 4 

11 Myndbandagerð 10 6 

12 Ritgerð 20 2 
 

Samtals 100 % 52 klst 
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Reiknað er með að flest verkefnin séu unnin í tímum og ekki er gert ráð fyrir mikilli 
heimavinnu. Þau skiptast í einstaklings- og hópaverkefni. Nemendur sem einhverra hluta 

vegna geta ekki tekið þátt í öllum verkefnum geta klárað áfangann með öðrum hætti. Geti 

nemandi ekki mætt nægilega vel eða ef hann sleppir einhverju verkefni getur hann klárað 

áfangann með 50% lokaprófi sem kemur þá til móts við vægi þeirra verkefna sem hann hefur 
unnið yfir önnina. Lokaprófið er ekki próf í þeirri merkingu heldur samansafn spurninga sem 

nemendur fá fyrirfram og geta þeir undirbúið sig fyrir prófið (sjá nánar í verkefnsafni, 

kennsluáætlun). 

 

3.3.1 Verkefni eitt - Myndasýning 

Áfanginn hefst með myndasýningu en nemendum eru sýndar alls tíu myndir eða myndapör. 

Myndapörin eru þannig valin að þau sýna ólíka þætti í umhverfimálum. Sem dæmi um 
myndapar eru tvær myndir saman á skjánum. Fyrri myndin sýnir unga konu við vinnu sína að 

sauma föt en hin sýnir unga konu sem situr í fatahrúgu. Þessu myndapari er ætlað að vekja 

nemendur til umhugsunar um tísku og neyslu (sjá nánar í verkefnasafni, verkefni eitt – 
myndasýning). Verkefninu er ætlað að tengjast sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna 

með því að nemendur skoði ólíkar aðstæður ungs fólks og velti fyrir sér stöðu sinni hvað 

varðar neyslu, velmegun, fátækt og vellíðan. Verkefnið tengist þar með 
sjálfbærnimarkmiðum eitt, tvö, þrjú, tólf og sextán (sjá nánar tafla 1 – Tengsl verkefna við 

sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna). Nemendur eiga að skrifa hjá sér hugrenningar um 
myndirnar. Eftir að nemendur hafa skoðað allar myndirnar og skrifað hjá sér hugrenningar er 

þessu verkefni lokað og ekki tekið upp aftur fyrr en í lok annar. 

 Í lok annar eru svo þessar tíu myndir sýndar aftur og eiga þá nemendur, í fyrsta lagi, að 
skrifa hugrenningar sínar og þegar því er lokið taka þau upp fyrri hugrenningar og skoða 

hvort og hvernig hugmyndir þeirra um umhverfismál og það sem þau voru að skoða á 
myndunum hafi breyst. Þau fá einnig spurningar til að hjálpa sér að velta vöngum um nám 
sitt yfir veturinn og hvað hafi breyst. Spurningarnar eru eftirfarandi: 

1.  Hafa hugmyndir mínar um umhverfisfræði, út frá þessum myndum, breyst yfir önnina?  

2. Hvað veit ég núna um umhverfisfræði sem ég vissi ekki áður? 

3. Hver eru mikilvægustu málin sem við þurfum að takast á við í framtíðinni? 

4. Hvernig sé ég framtíðina fyrir mér? (   ) bjartsýn/nn (   ) svartsýn/nn 

5. Hvað getum við gert? 
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Þessu verkefni er ætlað að ramma áfangann inn, þannig að nemendur verði meðvitaðir 

um hvernig hugsun þeirra hafi breyst en þar er gert ráð fyrir tjáningu nemenda á rituðu máli. 
Tengi sig við það sem þau vita um umhverfismál í upphafi annar og svo hvað þau vita um þau 

í lok annar. Hér eru nokkur dæmi um hverju nemendur svara tveimur fyrstu spurningum í lok 

áfangans.           

   

1. Hafa hugmyndir mínar um umhverfisfræði, út frá þessum myndum, breyst yfir önnina? 

 Nemandi a: Ég er miklu vitrari og meðvitaðri fyrir öllu sem veldur mengun og skaðar 

umhverfið. Hugmyndir mínar hafa svo sannarlega breyst og veit ég núna um allt af 

þessum vandamálum en á ennþá heilmikið ólært.       

 Nemandi b: Hugmyndir mínar eru augljóslega betri í dag, ég hef öðlast aukna þekkingu 

á þessum málefnum. Í fyrra verkefninu var ég duglegri að hugsa um eitthvað sem 

tengdist umhverfisfræðinni ekki beint en í dag fór ég beint í að hugsa með 
umhverfisfræði-heilanum. 

 Nemandi c: Yfir önnina er ég búin að læra mjög mikið. Ég get alveg sagt að hugmyndir 

mínar hafi breyst að einhverju leyti en það er þá bara af því að ég veit meira um 
málefnið. Þegar ég byrjaði á áfanganum var ég með rosalega yfirborðskenndar 

hugmyndir um umhverfisfræði en núna veit ég að vandinn liggur mun dýpra en ég 

gerði mér grein fyrir. Umhverfistengd vandamál eru ekki eitthvað sem við getum lagað 
bara einn tveir og tíu, heldur þarf að líta inn á við og athuga hvað maður sjálfur getur 

gert til þess að minnka vistsporið. Ég get ekki sagt að hugmyndir mínar hafi breyst til 

þess betra eftir því sem leið á áfangann, en ég get sagt að hegðun mín gagnvart þessu 
máli hefur breyst gríðarlega. Það sem ég veit núna um umhverfisfræði sem ég vissi ekki 

áður er bara til dæmis flestöll hugtökin sem við lærðum og allir indexarnir sem við 

lærðum um. Það var mjög áhugavert að læra allt það. Ég vissi líka ekki áður að rót 
vandans væri svona rosalega djúp því að ég hélt að stjórnvöld gætu bara sett einhver 

lög um þetta og þá myndi allt breytast. En staðreyndin er sú að það er allt í hegðun 

okkar í daglegu lífi sem spilar inn í og það er það sem við þurfum að breyta.  
  

Það er ótrúlega gefandi sem kennari að lesa hugrenningar nemenda í lok annar, en þær 

gefa skýrar vísbendingar um að nemendur telji sig hafa lært nýja hluti og að þeir hugsi 

öðruvísi um umhverfið en þeir gerðu áður. Eins og einn nemandinn í dæmi hér fyrir framan 

orðar það svo skemmtilega að hann hugsi nú með umhverfisfræðiheilanum. En á svörum 

nemenda má glöggt sjá að þau hafa öðlast getu til að takast á við verkefnið og eru öruggari 

með sig er varðar umhverfismál. Skoðum fleiri dæmi um svör nemenda. 
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2. Hvað veit ég núna um umhverfisfræði sem ég vissi ekki áður? 

Nemandi a: Ég kunni ekkert á allar þessar mælieiningar sem við fórum í og hve 

hræðilegar niðurstöður væru í raun í tölfræðinni. Einnig er ég orðin meira vakandi og 

hugsa miklu meira út í það sem ég kaupi og geri. Ég kýs frekar hluti sem eru skárri fyrir 

umhverfið sem er frábært. 

Nemandi b: Ég veit að ef við byrjum ekki að vinna strax í umhverfismálum þá verður 

ekki hægt að búa á jörðinni eftir nokkur ár og allt bitnar á komandi kynslóðum, að það 

eru heilmörg þróunarlönd í heiminum sem þurfa á hjálp að halda, að við þurftum öll að 

flokka, henda minna, nota sem minnst af plasti, hætta að framleiða örplast, keyra á 

bílum eins lítið og hægt er og vekja meiri athygli á umhverfismálum. 

Nemandi c: Ef ég skoða svörin mín frá fyrri og seinni verkefnaskilum og ber þau saman, 

þá eru þau svör nokkuð svipuð, nema það að svörin frá seinna verkefninu eru mun 
þroskaðri, þar sem að ég veit mun meira um umhverfisvandamál okkar tíma. Ég pæli 

mun meira í afleiðingunum, og ég get auðveldlega sagt að það fer ekki einn dagur hjá 

sem ég tala ekki um þessi vandamál annaðhvort í skólanum við vini mína, eða við 
fjölskylduna mína við matarborðið.  

 

Eins og sjá má á þessum dæmum um svör nemenda er ljóst að áfanginn hefur haft áhrif á 
þá. Nemendur hugsa meira um afleiðingarnar gerða sinna, tala um hve svör sín séu 

þroskaðari nú en í upphafi annar, tala um það sem þarf að gera og segja frá því að þeir velji 

frekar vörur sem eru skárri fyrir umhverfið.  

3.3.2. Verkefni tvö – Hugtakavinna 

Þá er áfanginn runninn af stað eftir fyrsta tíma þar sem myndasýningin var unnin. Hér er 
unnið með þau hugtök sem snúa að umhverfismálum. Þetta er hópavinna þar sem nemendur 

skipta á milli sín hugtökum umhverfisfræðinnar (sjá nánar í verkefnsafni, verkefni tvö – 
hugtakavinna). Hver hópur fær þrjú til fjögur hugtök til að kynna sér, útbúa skjal með 
upplýsingum og finna mynd sem sýnir hugtakið á myndrænan hátt. Hlutverk kennarans er að 

hvetja nemendur til að skrifa texta sem þau skilja sjálf en þá eru sterkari líkur en ella á að 
nemendum muni ganga betur að útskýra hugtakið. Hér er dæmi um skil frá tveimur hópum 

nemenda við Kvennaskólann í Reykjavík.  
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Mynd 2  (Percy, J., A., 2006) - Skýringamynd 
nemenda af hugtakinu þrávirk efni 

Mynd 2 (Percy, J., A., 2006) - Skýringamynd 
nemenda af hugtakinu þrávirk efni 

Mynd 1 (Strategy+Action, e.d.) 
- Skýringamynd 
nemenda af hugtakinu 
jafnrétti 

Hópur a um jafnrétti:   

Jafnrétti er hugtak sem ekki er auðvelt að 

skilgreina vegna þess hve ólíkar skoðanir eru á 
því. Í grunninn er það að mismuna ekki fólki vegna 

litarhafts, trúarbragða, menningu, kyns, búsetu, 

uppruna o.s.frv. Eitt helsta markmið samfélagsins í 
dag er að ná gjörvöldu jafnrétti út um allan heim. 

Að sjálfsögðu er það erfitt markmið en margir 

metnaðarfullir einstaklingar berjast fyrir því á 

hverjum degi. Á Íslandi er eitt hæðsta 

jafnréttishlutfall í heiminum. Sem dæmi, er Ísland í 
fyrsta sæti í heiminum hvað varðar jöfn laun 

kynjanna.  
 
Hópur b um þrávirk efni: 

Þrávirk efni eru efnasambönd sem eru mjög stöðug í náttúrunni og í lífverum ef þau 
berast í þær. Þetta eru efni eins og DDT, PCB og fleiri. Efnin eru fituleysanleg og berast í 

lífverur með fæðu. Efnin safnast smám saman fyrir vefjum og helmingunartími þeirra 

er langur. Oft eiga efnin uppruna á iðnaðarsvæðum en berast í jarðveginn með vindum, 
rigningu og hafstraumum. Þegar þau 

hafa borist í jarðveginn eða sjóinn eru 

þau tekin upp af plöntum og berast 

þaðan upp fæðukeðjuna. Rannsóknir 
sýna að mörg þrávirk efni geta valdið 

krabbameini, skaðað ónæmiskerfið og 

minnkað frjósemi. Algengasta dæmið 
um skaðsemi þrávika efna er hversu 

mikið magn PCB efna hefur mælst í blóði hvítabjarna og fæðingartíðni húna hefur 

minnkað töluvert. Það getur smám saman leitt til útdauða hv þess er að selir eru helsta 
fæða hvítabjarna en þeir eru mjög mengaðir af þrávirkum efnum. . . . . .  

 

Þegar nemendur hafa lokið við að útbúa texta með mynd er komið að kynningum. Þá 
kynnir hver hópur hugtökin sín og hinir hóparnir eiga að tengja sín hugtök við hugtök 

annarra. Þetta gerir kröfu á nemendur að þeir hugsi um hugtökin sín og fylgist vel með 

kynningum annarra hópa til að ná sem flestum tengingum. Mögulegt er að hafa verðlaun yfir 
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flestar tengingar eða sjöllustu tengingarnar eða eitthvað slíkt. Uppsetning þessa verkefnis 

hefur tekið nokkrum breytingum í gegnum árin en uppsetning eins hér er kynnt hefur gefist 
mjög vel. Hér eru nemendur hvattir til að hugsa lausnum og gaman er að sjá hve viljugir þeir 

eru að tengja hugtök sín við hugtök annarra. Skoðum hér nokkur dæmi um tengingar 

nemenda. 

 

Hópur a um tengingar við hugtak sitt,  loftslag: 

Tengjum við : Hafið 

Hafið getur valdið stormum og leitt vindi létt áfram því það er ekkert sem hindrar það. 

T.d þá ferðast golfstraumurinn frá Mexico til íslands og svo lengra til Noregs og niður 

Evrópu. Sjávarmálið getur einnig hækkað ef meðalhitastigið í heiminum hækkar því það 

bræðir jöklana og mun það enda með að sökkva mörgum eyjum. 

Tengjum við: Stofnar 

Því lífverur frá ákveðnu svæði hafa sameiginleg einkenni. Við tengjum þetta hugtak við 

loftslag því dýr frá ákveðnu svæði lifa í ákveðnu loftslagi. Eins og til dæmis mörgæsir og 

ísbirnir lifa í köldu loftslagi, svo megin einkennið þeirra er það að þau geta lifað af þrátt 
fyrir mikinn kulda. 

Tengjum við: Gróðurhúsalofttegund 

Magn gróðurhúsalofttegunda á ákveðnum árstíma hefur áhrif á hitastig jarðar því það 
eyðir ósonlaginu sem hleypir þá inn fleiri og sterkari sólargeislum og öðrum 

útfjólubláum geislum.  

Tengjum við: óson 

Óson eða ósonlagið er lag yfir jörðinni sem verndar okkur frá hættulegum geislum frá 

sólinni, mikilvægt er að það sé ekki og þunnt eða þykkt, því það ræður hitastiginu á 

jörðinni og við viljum varla hafa það of kalt hér á jörðinni né of heitt.  

 

Hópur b um tengingar við hugtak sitt, heilbrigði: 

Tengjum við: Aldurspýramídar 

Heilbrigði er ekki eins hjá öllum, getur farið eftir aldri. Eftir því sem þú ert eldri getur 

heilsan orðið verri, ekki alltaf samt. ;) 

Tengjum við: Gróðurhúsalofttegundir 
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Við getum andað að okkur óæskilegum efnum eins og koldíoxíð, flúorkolefnum o.fl. og 

þau geta haft slæm áhrif á heilsu okkar og annara lífvera. 

Tengjum við: Orka 

Við þurfum orku til þess að hreyfa okkur og til þess að líffærin geta starfað á réttan 

hátt 

Tengjum við: Fæðuframboð 

Við þurfum mat til þess að lifa og veljum hollan mat fyrir góða heilsu. 

Tengjum við: HDI 

HDI er notað til þess að mæla heilsu í löndum sem er svo raðað eftir útkomum. Því 

betri sem heilsan er því hærra á listanum lendir landið. 

Hér er áherslan á virkni nemenda og hefur þetta verkefni gefist vel sem byrjunarverkefni fyrir 
áframhaldandi vinnu í áfanganum.  

 

3.3.3 Verkefni þrjú, fimm og níu – Lestur 

Lestrarverkefni áfangans eru alls þrjú en í þeim eru nemendur að vinna sem einstaklingar og 
kynna sér umhverfisfræðina út frá texta. Lestrarverkefnin hafa tekið nokkrum breytingum í 

gegnum árin. Ekki eru til nægilega góðar bækur á íslensku eða efni um umhverfismál þannig 

að bókin Environmental science, toward a sustainable future eftir Richard T.W. og Dorothy F. 
Boorse varð fyrir valinu. Skipulag þessara verkefna hefur verið með þeim hætti að afritaðar 

síður eru settar á Innu og nemendum er ætlað að lesa texta og svara svo spurningum út frá 
textanum. Fyrsta lestrarverkefnið fjallar um mengun, annað verkefnið snýr að fólki og 
fólksfjölda og svo er þriðja verkefninu ætlað að skoða tengsl mannsins við náttúruna. 

Mikilvægt er að fara ekki út fyrir reglur höfundalaga um fjölföldun en ekki er leyfilegt að 
fjölfalda fleiri en þrjátíu síður úr hverri bók. Einnig er möguleiki á því að nota fleiri 
kennslubækur í þessum tilgangi eða jafnvel vísa nemendum á vefsíður. Texti um 

umhverfismál á ensku er oft á tíðum nokkuð krefjandi fyrir þennan aldurshóp, þannig að 
mikilvægt er að hafa texta sem nemendur þurfa að lesa ekki of langan. Í bókinni eru góðar 
skýringamyndir og gott getur verið að vísa nemendum á að skoða þær vel og kynna sér texta 

tengdum þeim. Hér er dæmi um verkefni sem nemendur vinna úr 19. kafla bókarinnar: 

1.  Lestu texta, bls. 509 – 511. Skoðaðu líka myndirnar sem fylgja textanum. 

2. Hver er munurinn á iðnaðar reykþoku (e. industrial smog) og ljósvirkri 
reykþoku (e. photochemical smog)? Hvaðan kemur hvor mengunarþáttur, hver eru 
mengunarefnin sem þessu fylgja og hvernig lýsir þessi mengun sér? 
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3. Lýstu hugtakinu hitahvarf (e. temperature inversion) í nokkrum orðum. (Notaðu 
myndina á bls. 510 til að hjálpa þér að útskýra þetta). 

4. Hver eru helstu áhrif ABC mengunarinnar og hvaða efni mynda þessa tegund 
mengunar? 

5. Skoðaðu töfluna á bls. 512, nefndu fimm þessara efna sem mögulega geta verið til 
staðar í umferðinni í miðborg Reykjavíkur. Nefndu síðan þrenn mismundandi áhrif 
sem þau efni geta haft á heilsu okkar. 

Eins og sjá má í spurningu fimm er hér verið að tengja lestrarverkefnið við umhverfi 

nemenda og fá þá til að hugsa um áhrif sín og annarra á nærumhverfi sitt.  

 

3.3.4 Verkefni fjögur - Umhverfi okkar 

Þá er komið að verkefni fjögur en þetta verkefni skiptist bæði í einstaklings- og 

hópavinnu. Því er skipt niður á fjóra daga.  

Fyrsta daginn fara nemendur á vefsíðuna  http://www.footprintcalculator.org/ (Global 

footprint network, e.d.) og vinna spurningar um vefsíðuna. Þau kynna sér kolefnisfótspor (e. 

carbon footprint), yfirdráttardag jarðar (e. earth overshoot day) og hvernig hann hefur 
þróast í gegnum árin. Síðan kynna þau sér hvað  jarðhektarar (e. global hectaraes) standa 
fyrir og fara síðan í gegnum spurningarnar á vefsíðunni og finna þannig kolefnisfótspor sitt. 

Þegar því er lokið skoða þau leiðir sem þau geta farið til þess að minnka fótspor sitt. Gaman 
er að fylgjast með nemendum þegar þau eru að metast um hver þarf fæstar jarðir til að 
uppfylla neyslu sína og hlusta á tal þeirra um verkefnið og vakninguna sem þau finna þegar 

þau átta sig á því hve miklar auðlindir þau eru að nýta og hve margar jarðir þau þurfa fyrir 
neyslu sína. Verkefnið tengist sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna á margvíslegan 

hátt (sjá nánar tafla 1 – tengsl verkefna við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna). Eins og 

áður, er það hlutverk kennararans að leiðbeina og hvetja nemendur til að skoða hvað það er 
í þeirra lífi sem er að hafa áhrif á það magn auðlinda sem þeir nýta.  

Dagur tvö er helgaður Sorpu og vefnum sem Sorpa bíður uppá. Nemendur byrja á því að 
taka lygamælinn ( https://lygamaelir.sorpa.is/ ) (Sorpa.is., e.d., Lygamælirinn) og skoða svör 

sín. Síðan svara þau spurningum sem leiða nemendur í gegnum vef Sorpu (sjá nánar í 

verkefnasafni, verkefni fjögur – umhverfi okkar).  

Þá er komið að þriðja degi verkefnisins en þá fara nemendur í heimsóknir og geta valið 
hvert þeir fara. Þeir geta farið á næstu endurvinnslustöð við heimili sitt eða í Góða hirðinn 

eða Rauða Krossinn þar sem seld eru notuð föt. Þennan dag geta þau valið að fara saman í 

hópum eða hvert fyrir sig. Nemendur taka myndir og myndbönd af því sem þau sjá. 

Nemendur spjalla síðan saman um það sem þau upplifðu, sýna myndir og myndbönd.  
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Þá er komið að fjórða degi en þá er hver nemandi að fara að skoða heimili sitt og sorpmál 

þess. Hver nemandi fær blað heim með sér (eina blaðið sem prentað er út í áfanganum). 
Nemandinn vigtar ruslið heima hjá sér, skráir niðurstöður á blaðið og merkir við hvað er 

endurunnið á heimilinu. Það er mikilvægt er að hvert heimili skoði endurvinnslu og sorpmál á 

sínu heimili. Mjög mikilvægt að nemendur vinni þetta í góðri samvinnu við aðra 

fjölskyldumeðlimi. Ef illa gengur að skoða flokkunarmál eða breyta hegðun heima fyrir  er 
verkefnið alls ekki lakara heldur er það orðræða nemandans sem skiptir máli. Þessu verkefni 

er skilað með því að hver nemandi talar blaðlaust fyrir framan bekkinn um það hvernig gekk 

að flokka og vinna að sorpmálum heima fyrir. Nemendur sem gera það fá tíu í einkunn fyrir 

verkefnið svo fremi sem skil fyrir daga eitt til þrjú séu í lagi. Ástæða þess að þessu verkefni er 

skilað með tali nemanda er að hvetja þá til að tala um umhverfismál og þjálfa þá færni að tjá 

sig um umhverfismál og tengja þá umræðu við umhverfi sitt þ.e. heimilið.  

3.3.5 Verkefni sex - Indexar 

Hér vindum við okkar kvæði í kross og förum að skoða heiminn með augum indexanna eða 

vísitalnanna. Verkefnið er unnið sem hópavinna og fær hver hópur eitt land til að vinna með. 
Best er að leyfa nemendum að velja sér land en passa þó að allar heimsálfurnar séu skoðaðar 

þannig að eitt til tvö Evrópuríki séu valin, ein til tvær Asíuþjóðir o.s.fr. Hér er eini fyrirlestur 

kennarans yfir önnina en í byrjun verkefnisins er Ísland og indexar þess kynnt í stuttum 
fyrirlestri (sjá nánar í verkefnasafni, verkefni sex – indexar). Hver hópur gerir síðan eins skjal 

og kynnt var fyrir Ísland. Þjóðirnar eru síðan bornar saman út frá unnum gögnum. Mikilvægt 

er að passa að nemendur kynni sér hvern index áður en tölur eru settar inn í skjalið. Hér er 
dæmi frá nemendum um nokkra indexa: 

Nemendur útskýra hugtakið HDI fyrir Brasilíu 

Brasilía er í 79. sæti yfir HDI sem segir til um lífsgæði í landinu, sem setur landið í næst 
hæðsta hópinn : mikil lífsgæði. HDI er samset fyrir tala land sem segir til um hvernig 

aðstæður eru í landinu, lífslíkur, menntun og tekjur fólks í landinu. HDI í Brasilíu árið 
2017 var 0,759 sem setur landið í 79. sæti og í næst hæðsta hópinn: mikil lífsgæði. 

Nemendur útskýra hugtökin Vistspor og Biocapacity 

Vistspor er mælikvarði yfir kröfur einstaklings/samfélags/lands til náttúrunnar til þess 
að lifa. Einfaldasta leiðin til þess að útskýra vistspor er bara hvaða afleiðingar athafnir 

okkar hafa á umhverfið Biocapacity er mælikvarði yfir hvaða náttúran getur gefið okkur 

mikið af auðlindum sínum án þess að þær fari að eyðileggjast. Gha - vistspor í Japan 
árið 2016 var 5,02 og gha- biocapacity var 0,72. Japan notar miklu meira en þeir eiga.  
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Þegar hóparnir hafa lokið vinnunni við að setja gögn inn í skjalið er komið að kynningum. 

Hver hópur kynnir niðurstöður sínar og skrifar helstu niðurstöður á töfluna. Indexarnir  eru 
síðan bornir saman út frá því hvar sé best að búa, hvar sé mest jafnrétti, hverjir séu mestu 

neytendur auðlinda og þar fram eftir götum. Eins og áður er þetta verkefni algerlega í 

höndum nemenda eftir að kennari hefur kynnt Ísland og indexa þess. Hlutverk kennarans er 

að hjálpa nemendum að vinna í skjalinu um landið sitt, spjalla við þá um uppgötvanir sínar og 
stýra, að einhverju leyti, umræðum um niðurstöður hópana. Það hefur komið í ljós að 

nemendum þykir þetta verkefni mjög áhugavert og þeir átta sig á þeim gríðarlegu gögnum 

sem haldið er til haga um hverja þjóð. Þetta er góð leið til að gefa nemendum færi á að 

kynnast  umhverfismálum hjá öðrum þjóðum. Þeir fá hér tækifæri til að skoða ástand 

heimsins út frá unnum gögnum og geta þar með borið Ísland saman við aðrar þjóðir. 

3.3.6 Verkefni sjö - Markmiðasetning 

Þetta verkefni tekur um tvær vikur í heimavinnu. Nemendur byrja á því að hjálpast að við að 

skrá á töfluna ýmisskonar markmið til bættrar umgengni við umhverfið og náttúruna. Þegar 

því er lokið velur hver nemandi sér markmið sem hann vinnur að næstu tvær vikurnar. Hann 
getur valið eitt markmið eða fleiri. Tveimur vikum síðar er síðan komið að skilum á þessu 

verkefni en þá segja nemendur frá því hvernig gekk með því að tala blaðlaust í tvær mínútur 

fyrir framan bekkinn. Það er áhugavert að hafa keyrt þetta verkefni í tveimur ólíkum skólum. 
Í Flensborgarskólanum er áfangakerfi þar sem nemendur í bekknum þekkjast ekki endilega. 

Þar þarf því að beita mikilli hvatningu til að fá nemendur til þess að tjá sig. Í  

Kvennaskólanum er hins vegar bekkjarkerfi og slást nemendur um að koma upp á töflu og 
tala. En það eru alltaf einhverjir sem ekki geta eða vilja ekki tala fyrir framan aðra og 

mikilvægt er að reyna að finna lausnir við því. Nemendur sem ekki geta af einhverjum sökum 
talað fyrir framan hóp af fólki geta fengið að tjá sig í minni hópum. Þá eru þrír til fjórir 
nemendur saman og þeir spjalla um markmiðin sín í rólegheitunum. Einnig er mikilvægt að 

vera alltaf hvetjandi þó að nemendum hafi gengið illa að framfylgja markmiðum sínum. Það 
er auk þess  mikilvægt að leyfa nemendum að velja markmiðin sín sjálfir og muna það að 
þetta er þeirra umhverfi sem verið er að vinna með. Í gegnum árin hefur verið gríðarlega 

skemmtilegt að hlusta á nemendur tala um hin ýmsu markmið og hvernig þeim gekk að 
framfylgja þeim. Það eru markmið um styttri sturtur, ekki nota neitt plast, labba á æfingu, 

taka strætó í skólann, tala um umhverfismál við vini og ættingja, horfa á fræðslumyndir um 

umhverfismál, tína rusl og margt fleira. 

3.3.7 Verkefni átta - Orka og nýting 

Næsta hópaverkefni sem farið er í fjallar um orkumyndirnar sex. Það eru vatnsorka, 

vindorka, sólarorka, kjarnorka, lífeldsneyti og svo jarðefnaeldsneyti. Verkefnið er hugsað sem 
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keppni. Þetta verkefni hefur breyst mikið og þróast í gegnum árin en síðustu tvær annir hefur 

það verið unnið með þeim hætti sem hér er kynntur og það gefist vel. Nemendur tilgreina í 
fyrstu tvo til þrjá nemendur sem mynda stjórn, hálfgerða ríkisstjórn sem er að fara að velja 

bestu leiðina til að framleiða orku. Hinir nemendurnir mynda síðan sex hópa sem munu 

koma fyrir stjórnina og kynna orkuframleiðsluleiðir sínar. Notað er umhverfi sem líklegt er að 

allir þekki og staði sem líklegt er að sem flestir hafir ferðast til. Hópur eitt er t.d. að kynna 
kjarnorkusetur við Selfoss, annar hópur ætlar að fara að framleiða lífeldsneyti við Flúðir, sá 

þriðji ætlar að byggja vindorkuver á toppi Ingólfsfjalls við Hveragerði og svo framvegis. Allir 

hópar þurfa að fara í gegnum sömu glærur þar sem sýnt er hvað þarf að koma fram í 

kynningum hópana. Stjórnin þarf að kynna sér allar orkumyndirnar, útbúa spurningar fyrir 

hópana, fylgjast með kynningunum og koma fram með athugasemdir um hverja kynningu. Í 

lok verkefnisins er það síðan hlutverk stjórnarinnar að velja best útfærðu kynninguna og 

veita verðlaun. Ein hugmynd er að nota Pezkall sem farandbikar. Hægt er að kaupa nýjar 
fyllingar í kallinn svo ekki er verið að bruðla með plast. Eina önnina lá við slagsmálum og 

þurfti kennari þá að stíga inn í því nemendur voru komnir á hár saman í kynningunum. Slíkur 

var keppnisviljinn. Það er ótrúlegt að sjá hve mikið nemendur leggja á sig til að reyna að fá 
farandbikarinn og gríðarlega gefandi að fylgja nemendum í þessu verkefni. 

3.3.8 Verkefni tíu - Tré og vistkerfi 

Nú er komið að verkefni tíu en það verkefni hefur undanfarin ár verið keyrt í byrjun annar að 

hausti og í lok annar að vori. Eina ástæðan fyrir því er sú að við erum að vinna úti og það er 

meira gaman fyrir nemendur að vera úti í góðu veðri. Í þessu verkefni er verið að reikna 
kolefnisjöfnun trjáa og útblástur koldíoxíðs frá bílum og einnig eru nemendur að skoða 

nærumhverfi sitt. Til þess að mæla kolefnisjöfnun trjáa þarf að hafa upplýsingar um hæð og 
ummál trés. Áður en farið er út með nemendur er gott að fara í gegnum aðferðir við 
mælingar á hæð trjáa en hægt er að nota síma til þess. Nánar er farið í þær lýsingar í 

verkefnasafni (sjá verkefnasafn, verkefni tíu – tré og vistkerfi). Svo skoða nemendur þau 
farartæki sem þau hafa aðgang að og reikna út hversu mörg tré þarf til að kolefnisjafna 
akstur sinn. Margir nemendur, sem aka mikið, eru hreinlega í áfalli yfir þessum útreikningum 

en þetta verkefni er vakning fyrir nemendur. Það er allt annað að lesa í blöðum um 
kolefnisjöfnun og útblástur og svo að framkvæma þessa útreikninga fyrir sinn eiginn 

útblástur og sitt eigið tré. Að auki hafa nemendur farið og skoðað nærumhverfi skólans og 

útbúið greinagerð um upplifanir hópsins. Verkefnið tengist sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna en  það eru sjálfbærnimarkmið ellefu, tólf, þrettán og sautján er varða sjálfbærar 

borgir og samfélög, ábyrga neyslu, aðgerðir í loftslagsmálum og svo samvinnu um markmiðin 

(sjá nánar tafla 1 – Tengsl verkefna við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna). 



 

37 

3.3.9 Verkefni ellefu - Myndbandagerð 

Í dag er nánast hver nemandi með fullkomið símtæki í höndunum. Þetta verkefni nýtir 

símtæki nemenda að því marki að nemendur útbúa myndbönd sem þau taka upp á símana 
sína og eru myndböndin sýnd í tímum. Nemendur geta valið milli ýmissa viðfangsefna (sjá 

nánar í verkefnsafni, verkefni ellefu – myndbandagerð). Í leiðbeiningum fyrir verkefnið er 

skilgreint hvernig uppbygging þess þarf að vera. Til dæmis þarf myndbandið að vera af 
ákveðinni tímalengd, það þarf að hafa upphaf, meginmál og lokaorð eða samantekt um efni 

myndbandsins og niðurstöður. Sum myndbönd geta verið það vel unnin að hægt er að sýna 

þau í fleiri námshópum og jafnvel er hægt að nota þau milli anna. Mikilvægt er þó að fá leyfi 
hjá nemendum áður en slíkt er gert. Það er gaman að fylgjast með nemendum vinna þetta 

verkefni en hugmyndaauðgi þeirra kemur bersýnilega í ljós hér. Vissulega eru myndböndin 

misvel unnin og misjafnlega mikið púður lagt í þau en sum eru mjög góð og eru tekin beint úr 
umhverfi nemendanna.  

3.3.10 Verkefni tólf - Ritgerð 

Þá er komið að lokum annarinnar. Ritgerðin er unnin í tíma og hér er nauðsynlegt að láta 
nemendur frá skriförk. Nemendur fá svindlmiða (A5) þegar þau eru að undirbúa sig fyrir 
ritgerðina en á hann geta þau skrifað ýmsar upplýsingar til að hjálpa sér í ritgerðinni. 

Ritgerðinni er ætlað að taka önnina saman og eiga nemendur að tæpa á ýmsum þáttum úr 

verkefnum sem unnin hafa verið yfir önnina. Til dæmis þarf í ritgerðinni að tala um tvö 
hugtök úr hugtakavinnu, eina orkumynd úr orkuverkefnunum og fleiri þættir þurfa að koma 

fram (sjá nánar í verkefnasafni, verkefni tólf - ritgerð). Ritgerðir þessar eru oft á tíðum mjög 
vandaðar og ljóst er að nemendur leggja sig mikið fram. 
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 Lokaorð 
Verkefnasafnið sem hér hefur verið kynnt er afrakstur ferðalags sem hófst haustið 2012 með 
námi í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. Umhverfisfræði er ný grein innan 

fræðasafnsins. Ekki er um auðugan garð að gresja í námsbókum í umhverfisfræði á íslensku 

og ekki er mikið til af íslensku vef efni í umhverfisfræðslu. Í námsskrá framhaldsskólans er 

menntun til sjálfbærni einn grunnþátta og því ber framhaldsskólanum að setja hugtakið 
sjálfbærni inn í sína námsskrá. Sá áfangi sem hér er kynntur er ætlaður sem leið að því marki. 

Áfanganum er ætlað að styrkja nemendur sem eru að stíga sín fyrstu skref úti í samfélaginu 

sem fullgildir þjóðfélagsþegnar. Það er farið að bera á umhverfiskvíða meðal ungs fólks en 
ungt fólk hefur áhyggjur af umhverfismálum. Framhaldsskólar verða að koma til móts við 

þetta ákall til okkar allra um að taka betur á umhverfismálum. Þessum áfanga er ætlað að 

gera einmitt það. Hann er hugsaður út frá hugtakinu geta til aðgerða en það hugtak miðar að 
því að við skoðum í náminu umhverfi ungs fólks, byggjum upp þekkingu, skilning og þor 

nemenda til aðgerða. Áfanginn tengist sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og hefur 

hvert verkefni áfangans eina eða fleiri tengingar við sjálfbærnimarkmiðin. Áfanginn er á 
þriðja þrepi framhaldsskólans og er fimm framhaldsskólaeininga áfangi. Verkefnunum er 

ætlað að byggja upp getu nemenda til að takast á við, hafa þekkingu á, og öðlast öryggi til að 

finna leiðir að sjálfbærari lífsháttum. Það er trú mín að það sé hverjum nemanda hollt og 
nauðsynlegt að fara í gegnum þau verkefni sem hér hafa verið kynnt. Við þurfum að tryggja 

það að nemendum og unga fólkinu okkar fallist ekki hendur varðandi það átak í 

umhverfismálum sem þarf að koma til á næstu árum og áratugum. Geta til aðgerða miðar að 

því að öll áhersla er á að hvetja nemendur og ungt fólk til að taka ákvarðanir byggðar á 

þekkingu og skilningi. Sú reynsla sem komin er á verkefnasafnið sýnir greinilega þörfina fyrir 

áfanga sem þennan. Nemendur sem hafa tekið hann hafa talað um það hve hann er 

mikilvægur fyrir þau. Hann gefur þeim tæki til að takast á við framtíðina, þekkingu á 
umhverfismálum í víðu samhengi og þor til að tala um umhverfismál af öryggi þess sem hefur 

þekkingu. Umhverfismál eru mikilvægasta mál okkar tíma, það má öllum vera ljóst út frá 

umræðum í blöðum og vefmiðlum í dag. Það er því alger skylda okkar sem að 
framhaldsskólanum stöndum að stuðla að því af fremsta megni að nemendur geti tekist á við 

framtíðina.  

 

Reykjavík, 24. janúar 2020 
 
Halldóra Jóhannesdóttir 
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