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Ágrip 

Meginmarkmið þessarar meistararannsóknar var annars vegar að fá yfirlit yfir hvar í 

námskeiðum heilbrigðisvísindasviðs (HVS) Háskóla Íslands (HÍ) er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (SÞ) eins og þau birtast í 

kennsluskrá háskólaárið 2019–2020. Hins vegar var sjónum beint að sérverkefni höfundar sem 

fólst í leit að vísbendingum um hvers konar sýn á illviðráðanleg vandamál, sýn á veika og sterka 

sjálfbærni og sjálfbærnimenntun birtist í námskeiðslýsingum fræðasviða háskólans. 

Rannsóknin er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem nær til allra fimm fræðasviða 

háskólans. Í þessari rannsókn fólst greining gagna í að lesa allar námskeiðslýsingar HVS, hvort 

sem námskeiðin voru kennd veturinn 2019–2020 eða ekki, og merkja við í greiningartöflu hvort 

inntak einstakra heimsmarkmiða mætti finna í texta námskeiðslýsingar eða hæfniviðmiðum 

þess. Hins vegar byggja gögn rannsóknarinnar á greiningu námskeiðslýsinga allra sviða HÍ með 

hliðsjón af sérverkefni höfundar, en gögnum um það af hinum sviðum HÍ var safnað af öllum 

fimm þátttakendum rannsóknarinnar. 

Niðurstöður gefa vísbendingar um  hvaða heimsmarkmiðum virðist vera markvisst unnið 

að innan háskólans en einnig hver þeirra virðast fá minni athygli. Á heilbrigðisvísindasviði 

komu skýrast fram teikn á sviði heimsmarkmiðs 3, heilsa og vellíðan, og heimsmarkmiðs 4, 

menntun fyrir alla, en erfiðara er að sjá skýrari línur hvað önnur heimsmarkmið varðar. 

Niðurstöður eru ræddar með hliðsjón af stefnu Háskóla Íslands, HÍ 21, og stefnu SÞ sem og 

annarra fræða sem kynnt eru. Þessar niðurstöður munu nýtast við endurskoðun stefnu 

háskólans sem og hverju fræðasviði við endurskoðun á því hvernig upplýsingar um námskeið 

eru sett fram í kennsluskrá HÍ. 
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Abstract 

The UN Sustainable Development Goals in the University of Iceland's course catalogue for 

School of Health Sciences academic year 2019–2020 

 

The main purpose of this research is to get an overview of to what extent the Univeristy of 

Iceland‘s courses in School of Health Sciences seem to include issues of sustainable 

development as defined by the Sustainable Development Goals (SDGs) from the United 

Nations (UN) as they are presented in the univerity‘s one-line course catalogue academic year 

2019–2020. On the other hand the focus of this research is on the author‘s own project which 

includes signs of what views on wicked problems, sustainable development and sustainability 

education appear in the univerity‘s courses. 

This research is a part of larger research project which includes all five schools of the 

University of Iceland. Data analysis included reading every course description from the School 

of Health Sciences, whether the courses were taught in the academic year 2019–2020 or not, 

and record into a data analysis table if the content of individual SDGs appeared to be in the 

course descriptions or its learning outcomes. On the other hand the data of the research is 

based on the analysis of the courses of the whole university regarding the author‘s own 

project, but data for the other schools of the university were collected by the other 

participants of the research project.  

The results indicate which SDGs seem to receive the most attention and are worked with 

within the university and which SDGs seem to receive less attention. Within the School of 

Health Sciences the SDG no 3, Good Health and Well-being, and 4, Quality Education, seem to 

get the strongest attention, but it was difficult to see clear emphasis on the other SDGs. These 

results are valuable for revising policy of the university in whole but also for each of the 

university‘s Schools to revise how and to what extent information about courses are 

presented in the course catalogue. 
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1 Inngangur  

Flestir vísindamenn eru sammála um að teikn séu á lofti um að ef mannkynið heldur áfram á 

þeirri vegferð sem það er nú á með offramleiðslu, ofneyslu og auknu sorpmagni, muni jörðin 

ekki þola mikið lengur við. Þessi válegu tíðindi ættu ekki að vera til að hræða heldur þvert á 

móti að veita innblástur til þess að spyrna á móti og grípa til aðgerða (UNEP, 2012). Með 

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (sem mynda jafnvægi milli þriggja 

stoða sjálfbærrar þróunar, hinnar efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu) að leiðarljósi er 

tækifæri til að stefna í átt að betri framtíð þar sem hægt er að búa í sátt og samlyndi við 

náttúruna og stuðla að vellíðan allra jarðarbúa (EUROSTAT, 2019). Með sjálfbærnimenntun er 

öllum gefið tækifæri til að öðlast færni og hæfni til skilnings á nauðsynlegum 

viðhorfsbreytingum til sjálfbærari framtíðar. Sjálfbærni er lykilhugtak í tengslum við hugsunina 

um afleiðingar ákvarðana dagsins í dag (IPPC, 2018). Ákvarðanir um velferð framtíðar, bæði 

félagslegar og umhverfislegar, hafa áhrif á það hvernig mannfólkið heldur áfram að búa á 

jörðinni. Til þess að standa vörð um sjálfbærni jarðarinnar er nauðsynlegt að fá 

menntastofnanir til að taka með formlegum hætti upp viðeigandi stefnur tengdar sjálfbærni 

fyrir komandi kynslóðir (Ng, 2019).  

Menntun til sjálfbærrar þróunar (e. education for sustainable development), skammstafað 

ESD í ritgerð þessari (stuðst verður við hugtakið sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 hér 

eftir eða bara ESD 1 og ESD 2 til frekari styttingar); menntun til sjálfbærni (e. education for 

sustainability); og svo sjálfbærnimenntun (e. sustainability education) eru þrjú lykilhugtök 

tengd sjálfbærni. Í ritgerð þessari verður hugtakið sjálfbærnimenntun notað sem 

regnhlífarhugtak fyrir þessar þrjár útfgáfur.  

Sjálfbærnimenntun metur aðgerðir og reynslu og hvernig best er að búa þannig um 

hnútana að hægt sé að axla ábyrgð, vera virkur samfélagsþegn og ábyrgur borgari sem tekur 

þátt í og er gagnrýninn á mismunandi efnahags- og félagslegar aðstæður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Sjálfbærni kann að hljóma svolítið eins og afturhvarf til fortíðar en er engu að síður 

mikilvæg til þess að kenna nemendum að vinna með hugtök og efni tengd sjálfbærni og sjá 

hvaða ávinningur fæst með því að læra um leiðir sem stuðla að sjálfbærni. Þótt útlitið sé svart 

á ýmsum sviðum, t.d. í umhverfismálum með hækkandi hitastigi jarðar og hækkun yfirborðs 

sjávar, er mikilvægt að fylla nemendur ekki vonleysi heldur miklu frekar að blása í þá kjark, 

hvetja þá til dáða til að afla sér vitneskju og að fá þá með sér í lið til að leita lausna og hafa 

skoðanir á því hvað hægt er að gera og hvernig (IPPC, 2018).  

Meistarverkefni þetta er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem nær til allra fimm sviða 

Háskóla Íslands. Hver þátttakandi greindi öll námskeið eins sviðs HÍ og var leitast við að svara 
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því hvar í námskeiðum hvers sviðs Háskóla Íslands (HÍ) er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (SÞ) eins og þau birtast í 

kennsluskrá háskólaárið 2019–2020. Auk þessa rannsökuðu þátttakendur valið viðfangsefni og 

var gagna aflað með hliðsjón af (1) heimsmarkmiðunum 17, (2) skilgreindri lykilhæfni 

Sameinuðu þjóðanna, (3) teiknum um hnattræna vitund, (4) vísbendingum um hvers konar 

sýn á illviðráðanleg vandamál, sýn á veika eða sterka sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð 

ESD 1 og ESD 2 birtist í námskeiðslýsingum fræðasviða HÍ, (5) upplýsingum um námsmat og (6) 

að hvaða marki nemendur geta haft áhrif á nám sitt.  

Í þessari rannsókn er rýnt í heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands. Innan þess eru sex deildir: 

Hjúkrunarfræðideild, lyfjafræðideild, læknadeild, matvæla- og næringafræðideild, 

sálfræðideild og tannlæknadeild. Innan þessara deilda starfa yfir 300 manns að fjölbreyttum 

verkefnum tengdum kennslu, rannsóknum og almennri þjónustu. Heibrigðisvísindasvið gegnir 

lykilhlutverki í uppbyggingu íslenska heilbrigðiskerfisins með menntun heilbrigðisstarfsfólks. 

Margir fremstu sérfræðingar þjóðarinnar í heilbrigðisvísindum koma að kennslu og 

rannsóknum á sviðinu (Háskóli Íslands, e.d.-a). Þessu til viðbótar fjallar ritgerðin um 

vísbendingar um hvers konar sýn á illviðráðanleg vandamál, sýn á veika eða sterka sjálfbærni 

og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 birtist á öllum fræðasviðum HÍ.  

Til að leita svara við síðari rannsóknarspurningunni voru þrjár undirspurningar settar fram. 

Þar er spurt í fyrsta lagi hvort og í hvaða mæli virðist eiga að fjalla um og vinna með 

illviðráðanleg vandamál í námskeiðum HÍ. Í öðru lagi hvort áherslur veikrar og/eða sterkrar 

sjálfbærni megi greina í hæfniviðmiðum og lýsingum námskeiða. Í þriðja lagi hvers konar 

sjónarmið sjálfbærnimenntunar virðast liggja til grundvallar náminu, þ.e. sjónarmið ESD 1 eða 

ESD 2.  

Ritgerð þessari er því ætlað að gefa innsýn í heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun og stefnu Háskóla Íslands sem nær fram til 2021 (skammstafað HÍ 21) og leita 

leiða sem Háskóli Íslands getur farið til að uppfylla markmið sín í anda stefnunnar, HÍ 21.  

Á eftir þessum inngangi er fræðilegur hluti ritgerðarinnar. Í honum er fjallað um hugtök 

sem tengjast sjálfbærni og sjálfbærnimenntun. Því næst eru heimsmarkmiðin kynnt og stefna 

HÍ 21. Þá er farið í sérkafla fræðilega hlutans sem fjallar um sýn á illviðráðanleg vandamál, sýn 

á veika og sterka sjálfbærni og að lokum sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2. Fræðilega 

hlutanum lýkur svo með samantekt. Í þriðja kafla eru rannsóknarspurningar kynntar, öflun og 

greining gagna og síðast siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar með töflum og myndum. Fimmti kafli er umræðukafli 

þar sem niðurstöður eru ræddar í fræðilegu samhengi og dregnar saman. Í sjötta kafla eru 

lokaorð ritgerðarinnar og í kjölfarið eru kynntar þær heimildir sem rannsókn þessi vísar til. 
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2  Fræðilegur hluti 

Í umræðu um sjálfbæra þróun og menntun sem stuðlar að henni eru margs konar hugtök sem 

skjóta upp kollinum. Í stefnu íslenskra menntamálayfirvalda fyrir fyrstu þrjú skólastigin kemur 

fram að markmið sjálfbærnimenntunar felist í því að fá nemendur til að sjá hvernig samspil 

manns og náttúru sé háttað þannig að jafnvægisástandi sé komið á (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í þessum kafla er fyrst fjallað um nokkur hugtök sem tengjast sjálfbærni og gerður 

greinarmunur á nokkum lykilhugtökum. Þá er fjallað um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

og að hvaða leyti þau tengjast námi sem stundað er við Háskóla Íslands. Lítillega verður fjallað 

um uppruna heimsmarkmiðanna og sagan á bak við þau kynnt fyrir lesanda. Stefna HÍ 21 

verður kynnt og hvaða markmiðum háskólinn stefnir að. Þá er fjallað ítarlega um svokölluð 

illviðráðanleg vandamál, muninn á veikri og sterkri sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð 

ESD 1 og ESD 2. Fræðilega hlutanum lýkur svo með samantekt. 

2.1 Hugtök 

Þau hugtök sem finna má í allri umræðu er tengjast sjálfbærni eru afar mörg og margar 

mismunandi þýðingar sem geta verið ruglingsleg fyrir lesanda. Því er ætlunin í þessari ritgerð 

að notast við eitt hugtak sem er sjálfbærnimenntun. Síðasta hugtakið sem fjallað er um er geta 

til aðgerða sem byggir á breyttum hugsunum einstaklinga út frá vandamálum samfélagsins og 

er afleiðing grunnhugtaka er snúa að sjálfbærni.  

 Sjálfbærnimenntun 

Í almennu inngangshefti sem gildir fyrir aðalnámskrá fyrstu þriggja skólastiganna á Íslandi er 

nokkrum hugtökum sem tengjast sjálfbærni gerð skil: 

Menntun til sjálfbærni [sjálfbærnimenntun] miðar að því að gera fólki kleift að 

takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og 

efnahags í þróun samfélags. Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og 

sjálfbær þróun felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara 

ástandi en við tókum við því og við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess 

að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. Hér er einnig 

stuðst við þá skilgreiningu að sjálfbærni sé jafnvægisástand og sjálfbær þróun sé 

breytingarferlið þegar verið er að breyta þjóðfélagi, eða minni einingu, og færa 

það til sjálfbærni. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19) 
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Þessi skilningur íslenskra menntamálayfirvalda samræmist áherslum alþjóðlegra skýrslna 

sem benda á að ekki sé nóg að læra af fortíð og samtíð heldur verði að horfa til framtíðar þegar 

ákveðin eru skref sem taka á. Þannig er algengur skilningur fólks á hugtökum tengdum 

sjálfbærni sá að ekki skuli skilja við náttúru, auðlindir og umhverfi í verra ástandi en þegar tekið 

var við þeim og að reynt sé að mæta þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum 

þeirra sem á eftir koma til að mæta eigin þörfum (WCED, 1987).  

Hugmyndir um sjálfbærni byggja líka á nálgunum sem hvetja fólk til skilnings á flóknum 

samlegðaráhrifum sem ógna jafnvægi jarðar. Sjálfbærnimenntun ætti að vera skilgreind í 

hverju landi fyrir sig þannig að hún henti best út frá aðstæðum hvers lands sem á í hlut. 

Gjarnan er litið á sjálfbærnimenntun sem langtímaverkefni þar sem markmiðið er að ná 

einhvers konar jafnvægi milli ýmissa kerfa (Auður Pálsdóttir, 2014).  

 Sjálfbær þróun og sjálfbærnimenntun af gerð ESD  

Þróun og breytingar á kennslu á öllum skólastigum hefur orðið til þess að ein stærsta áskorun 

menntakerfisins er menntun til sjálfbærrar þróunar (hér eftir kölluð sjálfbærnimenntun af 

gerð ESD) (Vare og Scott, 2007). Skilningurinn sjálfbærnimenntun (af gerð ESD) er fyrst og 

fremst fólginn í því að jörðin er takmörkuð auðlind sem ekki er hægt að ganga á til eilífðar án 

þess að varanlegur skaði hljótist af. Þá er ESD einnig ætlað að kenna og fræða nemendur um 

líffjölbreytileika, illviðráðanleg vandamál, loftslagsbreytingar, fólksfjölgunarvanda og 

gagnrýna hugsun og hvernig vænlegt er að grípa til aðgerða gegn þessum helstu vandamálum 

sem steðja að mannkyninu (Vare og Sott, 2007). 

Hugmyndir um sjálfbæra þróun byggja í grunninn á áhyggjum mannsins um að geta lifað í 

sátt og samlyndi við jörðina án þess að ágangurinn verði of mikill á umhverfið. Ekki sé nóg að 

hlusta á kennara fjalla um sjálfbærnimenntun. Breyta þurfi hugsunarhætti svo að 

samfélagslegur hugsunarháttur og námsferli verði þannig að sjálfbærnimenntun sé ekki 

eitthvað sem við lærum um sem sérstaka námsgrein heldur verði að eiga sér stað breytingar á 

allri hugsun okkar um hvernig við lifum og lærum í sátt og samlyndi við náttúruna (Scott, 2015).  

 Geta til aðgerða 

Schnack og Jensen (1997) útskýra hugtakið getu til aðgerða (e. action competence) sem hæfni 

til að takast á við ófyrirséðar flóknar aðstæður. Í þessu felst að hlutverk menntunar sé fyrst og 

fremst að efla hugrekki nemenda, skuldbindingu þeirra og löngun til að vera virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðissamfélagi. Þeir benda á að menntakerfið sé víða vanmáttugt og ekki til 

þess fallið að leysa vandamál heldur eigi miklu frekar að leggja áherslu á að ræða þau. Þeir 

taka dæmi um strandlengju sem nemendur hreinsa með því að tína rusl. Þrátt fyrir að ágæti 

slíkrar aðgerðar sé óumdeilt þá dugar hún skammt því hún tekst ekki á við hið raunverulega 

vandamál, þ.e. orsakir mengunar hafsins. Með getu til aðgerða er ætlunin að nemendur öðlist 
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skilning á vandamálinu og geti þannig brugðist við (Schnack og Jensen, 1997). Nemendur læra 

í gegnum þátttöku og í samstarfi við aðra og öðlast með því eftirsóknarverða hæfni og 

merkingarbæra þekkingu (Roth, 2009). 

Í hnotskurn má segja að geta til aðgerða feli í sér getu einstaklinga til að bregðast við 

ófyrirsjáanlegum og flóknum aðstæðum eða öllu heldur hvernig einstaklingar muni takast á 

við slík vandamál ef/þegar þau koma upp. Læssøe (2010) telur að geta til aðgerða feli í sér 

valdeflingu og með þátttöku taki einstaklingur þátt í lýðræðislegu starfi. Í þessum skilningi 

snýst þátttaka ekki einvörðungu um tækifæri til að hafa áhrif heldur einnig áhrif á hæfni til að 

læra með því að gera (e. learning by doing) þar sem aðgerðahæfni er þróuð. 

2.2 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um sjálfbæra þróun voru samþykkt af fulltrúum allra 

aðildarríkja SÞ í september árið 2015 (Stjórnarráð Íslands, 2018). Þessi heimsmarkmið spruttu 

úr jarðvegi sem hafði verið í mótun í mörg ár.  

 Forsaga heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 

Á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun árið 1987 var ítarlega fjallað 

um málefni sjálfbærni og sjálfbærrar þróunar og nauðsyn þess að bregðast við ágangi 

mannsins á náttúruna (WCED, 1987). Fimm árum síðar var ráðstefna Sameinuðu þjóðanna 

haldin í Rio de Janeiro. Á þeirri ráðstefnu náðist sátt meðal 178 þátttökuþjóða sem fól í sér 

tillögur að framkvæmdaáætlun, Dagskrá 21 (e. Agenda 21), eða handbók fyrir ríkisstjórnir í 

umhverfismálum. Síðar voru aðrar leiðir útfærðar fyrir sveitarfélög, Staðardagskrá 21 (e. Local 

Agenda 21), til að færa verkefnin nær almenningi (UNCED, 1992).  

Hin svokölluðu þúsaldarmarkmið (UNDP, 2016) voru sett fram árið 2000. Þar voru sett fram 

átta markmið sem áttu að nást fyrir árið 2015. Þessi markmið voru: 

1. Að minnka fátækt um helming. 

2. Menntun fyrir alla. 

3. Jafnrétti kynjanna. 

4. Að lækka dánartíðni barna um helming. 

5. Að bæta heilsufar kvenna. 

6. Að eyða sjúkdómum. 

7. Sjálfbær þróun. 

8. Að styrkja hnattræna samvinnu um þróun. 
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Vel gekk að ná sumum þessara markmiða, t.d. náðist góður árangur í baráttunni gegn 

fátækt. Fleiri stúlkur sóttu skóla en áður og góður árangur náðist í baráttunni gegn alnæmi, 

malaríu og berklum í hálfiðnvæddum ríkjum. Markmið númer sjö um sjálfbæra þróun náðist 

ekki og í sumum umhverfismarkmiðum var staðan verri eftir þúsaldarmarkmiðin en árið 1990. 

Má þar nefna að losun koltvísýrings jókst (United Nations, 2015).  

Áratugurinn 2005–2014 var skilgreindur af Sameinuðu þjóðunum sem áratugur menntunar 

til sjálfbærrar þróunar og markmið áratugarins var að auka skilning skólafólks á mikilvægi 

sjálfbærnimenntunar, breyta hegðun fólks þannig að samfélög gætu orðið sjálfbærari og 

réttlátari fyrir alla íbúa jarðarinnar. Hlutverk aðildarríkja SÞ var að auka almenna vitund og 

þátttöku í aðgerðum með aukinni samvinnu skóla, hagsmunaaðila og félagasamtaka (Auður 

Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Kristín 

Norðdahl, 2009).  

Hér á landi var sett af stað samstarfsverkefni milli Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri 

og hlaut verkefni þetta nafnið GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða og var í höndum 

fræðafólks beggja háskólanna. Meðal markmiða verkefnisins var að finna leiðir til að efla 

sjálfbærnimenntun á Íslandi. Farið var yfir opinbera stefnu ríkisstjórnar Íslands um sjálfbæra 

þróun og hvaða hlutverki menntun hefði á því sviði og hvernig stefnan birtist í Velferð til 

framtíðar sem umhverfisráðuneytið gaf út. Þá voru nokkrar áherslur SÞ vegna áratugarins um 

menntun til sjálfbærni athugaðar og nokkur lykilskref greind, þar á meðal kynjajafnrétti, 

lýðheilsa, umhverfi, þróun í dreifbýli, menningarlegur margbreytileiki, friður og öyggi, sjálfbær 

þéttbýlisþróun og sjálfbær neysla (Auður Pálsdóttir, o.fl. 2009).  

Í hnotskurn má segja að þúsaldarmarkmiðin hafi aldrei verið hugsuð sem einhver lokalausn. 

Löngu áður, fyrir lokadagsetningu þeirra, var hafist handa við gerð nýrra markmiða Sameinuðu 

þjóðanna. Árið 2015 samþykktu leiðtogar heimsins hina metnaðarfullu áætlun um 

heimsmarkmiðin. Þessi nýju markmið voru 17 talsins í stað þúsaldarmarkmiðanna átta. Auk 

markmiðanna 17 eru 169 undirmarkmið sem eiga að nást fyrir árið 2030 (UNDP, 2016). 

 Heimsmarkmið SÞ 

Markmiðin, sem gilda á tímabilinu 2016–2030, eru 17 talsins með 169 undirmarkmiðum og 

taka bæði til málefna einstakra ríkja sem og alþjóðasamstarfs á gildistímanum. Aðalsmerki 

heimsmarkmiðanna er að þau eru algild, sem þýðir að öll aðildarríki SÞ hafa skuldbundið sig til 

þess að vinna skipulega að innleiðingu markmiðanna bæði á innlendum og erlendum vettvangi 

út gildistíma þeirra (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Á mynd 1 má sjá 17 heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (Stjórnarráð Íslands, 2018) sem 

íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að vinna eftir og stuðla að innleiðingu á bæði á 

innlendum og erlendum vettvangi.  
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Mynd 1. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

 

Á vef á vegum forsætisráðuneytisins eru heimsmarkmiðin 17 kynnt. Fram kemur að þau 

eru samþætt og órjúfanleg og mynda jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar; hinnar 

efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu. Einnig segir að heimsmarkmiðin séu margþætt og 

metnaðarfull og krefjist skipulagðrar vinnu af hálfu stjórnvalda en líka þátttöku og samstarfs 

ólíkra hagsmunaaðila. Þá er bent á að innri tengsl og samþætt eðli markmiðanna séu afar 

þýðingarmikil fyrir framkvæmd þeirra (Stjórnarráð Íslands, 2018). Tilgangur hvers 

heimsmarkmiðs er í stuttu máli þessi: 

 

1. Engin fátækt. Útrýma fátækt í allri sinni mynd alls staðar. 

2. Ekkert hungur. Útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og stuðla að 

sjálfbærum landbúnaði. 

3. Heilsa og vellíðan. Stuðla að heilbrigðu lífi og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar. 

4. Menntun fyrir alla. Tryggja öllum jafnan aðgang að góðri menntun og tækifæri til 

náms alla ævi.  

5. Jafnrétti kynjanna. Jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna 

efld.  

6. Hreint vatn og hreinlætisaðstaða. Tryggja öllum aðgengi að hreinu vatni og sjálfbæra 

nýtingu þess svo og hreinlætisaðstöðu.  

7. Sjálfbær orka. Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu 

verði.  

8. Góð atvinna og hagvöxtur. Stuðla að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum 

og mannsæmandi atvinnutækifærum fyrir alla.  
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9. Nýsköpun og uppbygging. Byggja upp trausta innviði, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu 

og hlúa að nýsköpun.  

10. Aukinn jöfnuður. Draga úr ójöfnuði innan og á milli landa.  

11. Sjálfbærar borgir og samfélög. Gera borgir og íbúðasvæði öllum auðnotuð, örugg og 

sjálfbær.  

12. Ábyrg neysla og framleiðsla. Sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur verði tryggð.  

13. Aðgerðir í loftslagsmálum. Grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og 

áhrifum þeirra.  

14. Líf í vatni. Vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sjálfbæran hátt.  

15. Líf á landi. Vernda og endurheimta vistkerfi á landi og stuðla að sjálfbærri nýtingu 

þeirra, vinna að sjálfbærri stjórnun skóga, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva 

jarðvegseyðingu og endurheimta landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar 

fjölbreytni.  

16. Friður og réttlæti. Stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla 

jarðarbúa, tryggja öllum jafnan aðgang að réttarkerfi og byggja upp skilvirkar og 

ábyrgar stofnanir fyrir alla.  

17. Samvinna um markmiðin. Efla framkvæmd og blása lífi í alþjóðlegt samstarf um 

sjálfbæra þróun. 

 (Stjórnarráð Íslands, 2018, bls. 4) 

 

Íslendingar hafa, líkt og áður kom fram, skuldbundið sig til að vinna að markmiðunum af 

heilindum, bæði innan lands og á alþjóðlegum vettvangi. Enda þótt Íslendingar standi vel að 

vígi hvað mörg heimsmarkmiðin snertir getur hugsunarhátturinn ekki verið á þann veg að 

markmiðunum sé náð. Þvert á móti hafa Íslendingar forskot sem gerir þjóðinni kleift að gefa 

enn frekar í. Hafa ber í huga að þjóðir heimsins vinna ekki eftir sömu mælikvörðum þar sem 

staða þjóða eðli málsins samkvæmt getur verið misjöfn, bæði efnhagslega og menningarlega 

(Stjórnarráð Íslands, 2018).  

 Sjálfbærnimenntun í háskólum 

Strax í árdaga hugmynda um sjálfbæra þróun var farið að kalla eftir því að háskólar innleiddu 

í kennsluskrár sínar hugmyndir um vinnu með sjálfbærni eða sjálfbæra þróun (Thomas, 2009). 

Til að hægt sé að ná árangri í sjálfbærnimenntun er nauðsynlegt að hafa stefnu í menntamálum 

sem styður við slíka framtíðarsýn. Með þannig menntastefnu og samþættingu í formlegum 

áætlunum og verklagi þvert á fræðasviðin á háskólastigi bendir Ng (2019) á að slík samþætting 

efli kennslu á efni tengdu sjálfbærni.  
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Þeir Sterling, Dawson og Warwick (2018) benda á að þó að sjálfbærnimenntun hafi aðeins 

rutt sér til rúms í kennslu á undanförnum árum hafi breytingarnar ekki náð að festa sig 

nægjanlega vel í sessi á æðri stigum menntunar. Erfitt hafi reynst að koma sjálfbærnimenntun 

inn í hið mjög svo formfasta menntakerfi í hinum vestræna heimi. Ng (2019) bendir jafnframt 

á að vaxandi tilhneiging sé í heiminum til að hrinda í framkvæmd stefnu um sjálfbærnimenntun 

á æðri menntunarstigum og að háskólasamfélagið, atvinnulífið og ríkisstjórnir myndu njóta 

góðs af slíkri framkvæmd ef hún væri studd af alþjóðasamfélaginu eins og vonir standa til. 

Aukin sjálfbærnimenntun leiði til nýsköpunar og drifkrafts sem skila sér beint inn í atvinnulífið 

(Ng, 2019). 

Í einu undirmarkmiði heimsmarkmiðanna, markmiði 4.7, segir:  

Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu 

og færni til þess að ýta undir sjálfbæra þróun, meðal annars með menntun til 

sjálfbærrar þróunar, sjálfbærum lífsstíl, mannréttindum, kynjajafnrétti, eflingu 

friðsamlegrar menningar án ofbeldis, heimsborgaravitund, viðurkenningu 

menningarlegrar fjölbreytni og framlagi menningar til sjálfbærrar þróunar. 

(Stjórnarráð Íslands, 2018, bls. 69) 

Nauðsynlegt er að setja viðeigandi menntastefnu og gera breytingar á menntastofnunum 

sem ætlaðar eru til að tryggja að árangur þeirra sé mældur og skoðaður í samræmi við þá 

framtíðarsýn að sjálfbærnimenntun sé ofarlega á baugi hjá stefnumótandi aðilum. Það er líka 

nauðsynlegt fyrir menntastofnanir sem ætla sér að innleiða stefnu um sjálfbærni að flétta 

hana inn í hæfniviðmið námskeiða þar sem við á (Ng, 2019).  

Eðli sjálfbærnimenntunar gefur nemendum og kennurum tækifæri til að byggja upp getu 

til aðgerða með samvinnu og samtali og með því að deila reynslu hver með öðrum. Það er ekki 

nóg að nemendur viti hvernig ákveðnir þættir tengdir sjálfbærum hugsunarhætti eru 

framkvæmdir, þeir þurfa að læra með því að framkvæma, hugsa gagnrýnið og finna lausnir á 

vandamálunum (Auður Pálsdóttir, 2014). Þetta er í samræmi við áherslur Thomas (2009) sem 

telur að þörfin á kennslu um efni tengt sjálfbærni í háskólum sé almennt nauðsynleg en misjafn 

skilningur sé oft lagður í kennslu um sjálfbæra þróun annars vegar og sjálfbærnimenntun hins 

vegar. Jafnframt bendir hann á að það þurfi að umbylta kennslufræði og námskrárgerð í 

háskólum svo að hægt sé að innleiða hugmyndir sjálfbærrar þróunar og sjálfbærnimenntunar 

inn á svið faggreina í háskólum. Til þess að slíkar breytingar nái fram að ganga þurfi hugarfar 

nemenda og kennara að breytast á þann hátt að ekki skuli hugsa sem svo að nemandi sé að 

læra til þess að ná sér í þekkingu heldur þurfi hann að öðlast færni og hæfni í því að breyta 

rétt, aðlagast, vera nýstárlegur (e. innovative), skapandi og geta beitt hugmyndafluginu (e. 

improvise) (Thomas, 2009).  
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Ísland og íslenskt skólakerfi hefur reynt að fylgja breytingum og þróun sem hefur átt sér 

stað í alþjóðasamfélaginu um áherslur í sjálfbærnimenntun. Æskilegt er að sjálfbærnimenntun 

nemenda á öllum skólastigum séu fléttaðar inn í stefnuskjöl eins og námskrár. Í kjölfar 

bankahrunsins haustið 2008 var ráðist í stefnubreytingu á sviði sjálfbærnimenntunar á fyrstu 

þremur skólastigunum í íslenskum skólum, þannig að henni var gert hærra undir höfði og í 

fyrsta skipti varð til nokkuð á blaði sem var til þess fallið að móta skólakerfið með sjálfbærni 

að einhverju leyti að leiðarljósi (Auður Pálsdóttir, 2014). 

 Innleiðing sjálfbærnimenntunar í kennsluskrár háskóla 

Sterling o.fl. (2018) benda á að það þurfi að líta lengra en bara til námskráa skóla til að skoða 

samfélagið. Þeir útskýra að ekki séu miklar líkur á umfangsmiklum breytingum á samfélagsgerð 

þar sem orsakasamhengi milli þess sem lært er og þess sem gerist í samfélaginu sé lítið. Ekki 

sé nóg að læra um hluti til að breyta þeim. Sterling (2004) bendir ennfremur á að 

sjálfbærnimenntun kunni að veita nýja innsýn í menntakerfið og að umbreyting æðri 

menntunar í átt að sjálfbærni geti tekið mið af þeirri samfélagsgerð sem er ríkjandi hverju 

sinni.  

Rannsóknir í háskólum víða um heim benda til að innleiða þurfi sjálfbærnimenntun inn í 

kennslufræði og námskrár háskóla. Margir háskólar hafa þegar innleitt þessar breytingar í 

námskrár sínar og námsbrautir að einhverju leyti en betur þurfi að gera og leggja meiri áherslu 

á að skapa hæfni til að takast á við raunveruleg vandamál sem kunna að steðja að samfélögum 

framtíðar (Ng, 2019). Þetta er í anda þess sem Tilbury (2011) hefur bent á sem að auki leggur 

áherslu á mikilvægt hlutverk forystunnar í hverjum háskóla svo árangur náist.  

Julia Vol og Allyson Macdonald (2013) fullyrða að mikilvægi sjálfbærnimenntunar í 

háskólum sé óumdeilt. Heimurinn breytist hratt og sjálfbærnimenntun spilar sífellt stærra 

hlutverk bæði í menntun og framtíðaráskorunum nemenda. Þau vandamál sem steðja að 

samfélaginu um þessar mundir munu líklega aðeins aukast og aukin vitund um mikilvægi 

sjálfbærnimenntunar er til þess gerð að undirbúa nemendur undir að takast á við þau 

vandamál. Þá telja þær einnig margt benda til þess að þeir háskólar sem ætla sér að komast í 

fremstu röð eða gera betur séu þeir sem eru tilbúnir til að aðlaga sig breyttum aðstæðum.  

 

2.3 Stefna Háskóla Íslands 

Háskóli Íslands er leiðandi í íslensku samfélagi þegar kemur að uppbyggingu 

þekkingarsamfélags á Íslandi og er jafnframt afkastamesta vísindastofnun landsins og leiðandi 

í menntun fagaðila á hinum ýmsu fræðasviðum (Háskóli Íslands, 2016–2021). 
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Í marsmánuði árið 2012 samþykkti HÍ stefnu sem ætlað var að innleiða sjálfbærni, 

umhverfisvakningu- og vitund inn í háskólasamfélagið. Stefnan var mótuð eftir að rektor 

háskólans skipaði nefnd ári áður til að undirbúa skólann undir þá stefnubreytingu sem slík 

innleiðing gæti haft í för með sér (Háskóli Íslands, 2016–2021; Vol og Allyson Macdonald, 

2013). Fjórum árum síðar var samþykkt ný heildarstefna Háskóla Íslands sem gildir frá 2016–

2021 undir yfirskriftinni Öflugur háskóli – farsælt samfélag. Þessi nýja stefna kallast HÍ 21 

(Háskóli Íslands, 2016–2021).  

Sýn Háskóla Íslands sem birtist í stefnunni HÍ 21 felst í að styrkja enn frekar stöðu sína sem 

háskóla í fremstu röð (Háskóli Íslands, e.d.-b) og eru tilgreind fimm áhersluatriði sem einkenna 

eiga starf og stefnu skólans. Þessi atriði kynna áherslur sem eiga að vera til þess fallnar að 

styrkja innviði skólans, tryggja gæði í námi og námsúrvali og beina rannsóknum, námi og 

kennslu til þátttöku í samfélagi og atvinnulífi. Áherslurnar fimm eru: Framsækin sýn HÍ á nám 

og kennslu sem býr nemendur undir þátttöku í atvinnu- og þjóðlífi; sterkir rannsóknainnviðir 

sem styðja við þekkingarsköpun og alþjóðlegt samstarf; að starf HÍ hafi víðtæk áhrif og takist 

á við áskoranir samtímans; að HÍ sé góður vinnustaður þar sem skólinn sé ábyrgur þátttakandi 

í samfélagi sem stuðlar að jafnrétti, fjölbreytni og sjálfbærni; og HÍ ber einnig að tryggja að 

rannsóknir og prófgráður standist alþjóðleg viðmið (Háskóli Íslands, 2016–2021).  

Háskólinn skilgreindi sex markmið um nám og kennslu í skólanum með skilgreindum 

aðgerðum sem vísa til þess hvernig ná eigi markmiðunum fyrir árið 2021. Markmiðin eru: 

• Gæði náms og kennslu fái aukið vægi og stuðning í starfi skólans. 

• Hlutfall nemenda á hvern kennara lækkað til að auka gæði náms og kennslu og draga 

úr vinnuálagi á kennara. 

• Aukinn stuðningur við grunnnám. 

• Meistaranám styrkt sem sjálfstætt námsstig og umgjörð, innviðir og alþjóðleg tengsl 

námsins efld. 

• Umgjörð doktorsnáms styrkt og stuðningur við leiðbeinendur og nemendur aukinn. 

• Auka tækifæri nemenda til þátttöku í alþjóðastarfi.  

(Háskóli Íslands, 2016–2021, bls. 10) 

 

Stefna HÍ 21 felur ekki í sér markmið sem eru til þess fallin að gera heimsmarkmiðum SÞ 

sérstaklega hátt undir höfði. Þó eru ýmis teikn á lofti sem gefa til kynna að HÍ ætli sér að vinna 

að málefnum tengdum sjálfbærni. Í fimm áherslum HÍ 21 er fjallað um að skólinn kappkosti að 

búa nemendur undir þátttöku í samfélagi og atvinnulífi sem og áskoranir samtímans auk þess 

sem eitt af markmiðum með HÍ 21 er að skólinn stuðli að jafnrétti og sjálfbærni.  
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2.4 Sýn á illviðráðanleg vandamál, veik og sterk sýn á sjálfbærni og 
sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 

Þegar fjallað er um helstu áskoranir samtímans á sviði sjálfbærrar þróunar má greina 

mismunandi sýn eða skilning á lykilhugtökum en líka með hvaða hætti megi nálgast lausnir. 

Skiptir þá máli frá hvaða sjónarhóli horft er. Í grófum dráttum þarf að gera greinarmun á 

þrenns konar sýn. Fyrst, hvort vandamál eru illviðráðanleg eða viðráðanleg. Því næst hvernig 

menn líta á náttúruna og þá þjónustu sem hún veitir þegar þeir beita hugtakinu sjálfbær þróun. 

Síðan, þegar horft er til sjálfbærnimenntunar skiptir máli hverja menn telja vera rót vandans, 

eingöngu umhverfið eða að stofni til félags- og efnahagslegt. Fjallað er um hvern þessara þátta 

hér á eftir.  

 Illviðráðanleg vandamál 

Þegar fjallað er um vandamál og viðfangsefni samtímans sem steðja að mannkyni er algengt 

að sjá að hugtökin illviðráðanleg vandamál (e. wicked problems) og viðráðanleg vandamál (e. 

tame problems) beri á góma (Bottery, 2016). Þessi vandamál, og þá sér í lagi hin 

illviðráðanlegu, eru sérstaklega erfið viðureignar í allri umræðu tengdri sjálfbærri þróun. 

Einkenni illviðráðanlegra vandamála eru m.a. að um þau gilda engar reglur og engar tilbúnar 

lausnir sem hægt er að fara fylgja (Rittel og Webber, 1973). Dæmi um slíkt illviðráðanlegt 

vandamál eru loftslagsbreytingar.  

Bottery (2016) bendir á að viðráðanleg vandamál séu frábrugðin illviðráðanlegum 

vandamálum. Þrátt fyrir að þau viðráðanlegu geti verið flókin og erfið úrlausnar er eðli þeirra 

þannig að hægt er að finna lausn á þeim. Aðgengilegra er að greina hvert vandamálið er og því 

auðveldara að leita leiða til lausna. Conklin (2006) nefnir sem dæmi að það að koma manni til 

tunglsins sé viðráðanlegt vandamál. Líkt og í flóknu stærðfræðidæmi er það hlutverk 

sérfræðinga að leysa vandann. Greining vandans leiðir í ljós lausnir vegna skýrra orsaka og 

áhrifa. En þrátt fyrir að vandamál sé viðráðanlegt er ekki þar með sagt að það sé auðvelt. 

Conklin (2006) bendir í þessu samhengi á að flest vandamál feli í sér einhvern hluta sem sé 

illviðráðanlegur (e. wickedness). Hægt er að skilgreina vandamálið án þess að utanaðkomandi 

hagsmunir rekist á (Batie, 2008). Þá benda Pryshlakivksky og Searcy (2013) á að 

grundvallarmunurinn á illviðráðanlegum og viðráðanlegum vandamálum felist í því að sá sem 

glímir við viðráðanlegt vandamál veit hvenær verkefninu er lokið, það er hvenær vandamálið 

er leyst. Þetta passar við skilgreiningar Batie (2008) á viðráðanlegum vandamálum en hún 

bendir að auki á að viðráðanleg vandamál hafi þann eiginleika að auðvelt sé að rýna í vandann 

og ákvarða hvort lausn sé rétt eða röng, svör við vandanum megi reyna margoft og að svar við 

vandanum býður upp á lokaniðurstöðu. 

Í töflu 1 er helsti munur á viðráðanlegum vandamálum og illviðráðanlegum dreginn saman. 
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Tafla 1. Munurinn á viðráðanlegum og illviðráðanlegum vandamálum 

 Viðráðanleg vandamál Illviðráðanleg vandamál 

Hvert er vandamálið?  

 

Skilgreining á vandamálinu 
afhjúpar lausnina. Útkoman er 
ýmist rétt eða röng, lukkuð eða 
mislukkuð. Vandamálið breytist 
ekki með tímanum.  

Misjafnar skoðanir eru um hvert 
vandamálið er. Tilraunir til lausna 
breyta vandanum. Lausnin er ekki 
rétt eða röng. Ákveða þarf hvort 
lausnin sé „betri“, „verri“ eða 
„nógu góð“. 

Hlutverk hagsmunaaðila? 

 

Orsakir vandamáls eru fyrst og 
fremst ákvarðaðar af 
sérfræðingum sem nota gögn til 
að leysa vandann. 

Vandamálið breytist með 
tímanum. Líklegt er að 
hagsmunaaðilar hafi ólíkar 
hugmyndir um eðli vandamálsins 
og hverjar orsakir þess eru.  

Hvenær er vandamálið leyst? 

 

Verkefninu er lokið þegar 
vandamálið er leyst. 

Vandamálið telst leyst þegar 
hagsmunaaðilar eða ríkjandi öfl 
telja að svo sé. Lausnin tekur mið 
af úrskurði margra sérfræðinga 
og/eða hagsmunaaðila. Engin 
endanleg lausn.  

Hvert er eðli vandamálsins? 

 

Val á lausn vandamálsins er byggt 
á rannsóknum. Óvissuþættir eru 
fáir. Það eru sameiginleg gildi um 
æskilega útkomu vandans. 

Mikil óvissa ríkir um niðurstöður. 
Það eru ekki sameiginleg gildi um 
æskilega útkomu í 
samfélagsþágu. 

(Batie, 2008). 

Dæmin að ofan draga fram hversu illviðráðanleg mörg nútímavandamál geta verið. Eðli 

slíkra vandamála er að ekki er hægt að finna neina eina rétta lausn og að þau geta birst fólki á 

ótal vegu. Megineinkenni illviðráðanlegra vandamála eru í hnotskurn að erfitt getur verið að 

sjá lausn á þeim eða finna leiðir til lausna eða úrbóta. Þau geta verið flókin og oft finnst fólki 

þau vera óyfirstíganleg. Illviðráðanleg vandamál geta þannig verið mörg og mismunandi en 

eiga oft við um málefni sem tengjast sjálfbærri þróun, eins og loftslagsvandann, fjölda 

flóttamanna á vergangi, fátækt, hryðjuverkaógn og náttúruhamfarir (Alford og Head, 2017; 

Batie, 2008). Þeir Rittel og Webber (1973) drógu saman meginflokka viðfangsefna sem falla 

gjarnan undir illviðráðanleg vandamál: 

• Loftslagsvandamál 

• Vatns- og loftmengun 

• Vistkerfisbreytingar  

• Sjúkdómar 

• Innflytjendur 

• Stríð 

• Atvinnuleysi 

• Fordómar  

• Aukin stéttaskipting 
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Á listanum hér að framan má sjá að erfitt getur reynst að koma auga á hvert vandamálið 

er í raun. Orsök og ástæða, eða uppruni vandamálsins hefur þannig tilhneigingu til að vera 

óleysanlegt þar sem það eru margir samverkandi þættir sem hafa áhrif (Batie, 2008). Þá hafa 

illviðráðanleg vandamál oft tengingu við önnur vandamál og því er erfiðara um vik að greina 

hvar kjarni vandans liggur. Í þessu samhengi bendir Conklin (2006) á að í raun sé ekki hægt að 

skilja illviðráðanleg vandamál fyrr en hugsanleg lausn sé í sjónmáli en það sé líka erfitt á þeim 

tímapunkti því viðfangsefnin breytast stöðugt sem svo krefst nýrra útfærslna á lausnum. Undir 

þetta tekur Murgatroyd (2010) og bætir við að flækjustigið sé meira því að baki hverju 

illviðráðanlegu vandamáli séu gjarnan mörg vandamál. Bottery (2016) bendir á að þar sem 

illviðráðanleg vandamál séu oft huglæg en ekki hlutlæg skipti máli hvert vandamálið sé hverju 

sinni, hvar maður situr við borðið og hvað maður veit, og ekki síst hvaða upplýsingar maður 

hefur. Til þess að eygja lausn bendir Bottery (2016) á að huga þurfi vel að hverju vandamáli 

fyrir sig og skoða það heildrænt og að ekki megi rugla saman lausnum sem nota má við 

viðráðanlegum vandamálum því þær eru ekki líklegar til árangurs til lausnar á þeim 

illviðráðanlegu.  

Meðal algengustu og víðfeðmustu illviðráðanlegu vandamála nútímans eru loftslagsmálin, 

fólksfjölgun og aukin neysla í Vestrænum ríkjum (Bottery, 2016). Þar sem fjöldinn allur af 

smærri illviðráðanlegum vandamálum getur einnig fallið undir þessa fjóra flokka (sjá töflu 1) 

geta stærri vandamál lent á hliðarlínunni á meðan unnið er að lausnum smærri viðfangsefna. 

Þá getur vinna að lausnum á smærri vandamálum leitt til þess að þau verði viðameiri (Bottery, 

2016). Batie (2008) bendir á að rannsóknarvinna, t.d. til að þróa bóluefni gegn mannskæðum 

smitsjúkdómi, sé dæmi um viðráðanlegt vandamál þar sem lokamarkmið er ljóst frá upphafi, 

þ.e. að vernda fólk gegn sjúkdómnum. Það getur þó orðið að illviðráðanlegu vandamáli, 

óvissuþættir orðið fleiri og æskileg útkoma fáist ekki og ekki takist að hemja útbreiðsluna.  

Þeir Rittel og Webber (1973) skilgreindu 10 atriði sem einkenna illviðráðanleg vandamál.  

1. Illviðráðanleg vandamál hafa enga sérstaka mótun (e. formulation). 

2. Illviðráðanleg vandamál hafa enga lokalausn. 

3. Lausnir við illviðráðanlegum vandamálum eru ekki sannar eða ósannar og ekki góðar 

eða slæmar. 

4. Það er engin tafarlaus eða fullkomin úrlausn við illviðráðanlegu vandamáli. 

5. Sérhver möguleg lausn við illviðráðanlegu vandamáli býður ekki upp á rými til að gera 

villur vegna umfangs hverrar tilraunar.  

6. Illviðráðanleg vandamál hafa ekki tæmandi lista hugsanlegra lausna og ekki er til 

mengi aðgerða sem hægt er að grípa til. 

7. Öll illviðráðanleg vandamál eru mismunandi/sérstæð. 
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8. Öll illviðráðanleg vandamál fela í sér einkenni annarra vandamála. 

9. Misræmi sem einkenna illviðráðanleg vandamál er hægt að útskýra þar sem val á 

skýringu vandans ákvarðar eðli þeirra.  

10. Aðilar sem glíma við illviðráðanleg vandamál hafa ekki rétt á því að hafa rangt fyrir 

sér. 

Aðrir fræðimenn hafa reynt að fækka atriðunum sem þeir Rittel og Webber settu 

upphaflega fram. Til dæmis skilgreindu Frame og Brown (2008) sex atriði sem þeir töldu 

einkenna illviðráðanleg vandamál. 

1. Illviðráðanleg vandamál hafa einkenni enn djúpstæðari vanda. 

2. Sérstæð vandamál þar sem ekki er hægt að snúa við þróun. 

3. Ekki er til lausn við vandanum. 

4. Vandamál einkennast af þversögnum. 

5. Vandinn inniheldur „endurdreifanlegar“ afleiðingar fyrir hagsmunaaðila. 

6. Vandamálin eru þrávirk og óleysanleg.  

 

Levin, Cashore, Bernstein og Auld (2012) töldu að flokka mætti illviðráðanleg vandamál 

enn frekar og nota hugtakið „ofurillviðráðanleg vandamál“ (e. super wicked problems). 

Samkvæmt þeim eru flokkar slíkra vandamála fjórir talsins: 

1. Tími til úrlausnar á vandanum er að renna út. 

2. Skammsýni hindrar það að vandamálin séu tekin eins alvarlega og þyrfti. 

3. Það er skortur á að koma ályktunum í réttan farveg. 

4. Þeir sem leita svara við vandamálunum eru einnig þeir sem kunna að valda þeim. 

 

Þó svo að ofurillviðráðanleg vandamál Levins og félaga endurspegli og dragi saman listann 

sem Rittel og Webber (1973) lögðu fram í skilgreinda flokka, bendir Peters (2017) á að þessi 

fjögur atriði séu beinlínis gerð fyrir og sé beint að ríkisstjórnum til að takast á við. Í því 

samhengi nefnir hann einnig að fyrsta atriðið á listanum er snýr að skorti á tíma til úrlausna sé 

sérstaklega mikilvægt, t.d. vegna loftslagsmála og hnattrænar hlýnunar.  

Hagsmunaaðilar ráða mögulega hluta orðræðunnar um umhverfismál og talsmenn 

stórfyrirtækja, svo sem olíurisanna, vilja sumir telja almenningi og stjórnvöldum trú um að 

notkun jarðefnaeldsneytis sé ekki beinn orsakavaldur þeirrar vár sem hækkun hitastigs á 

jörðinni er (Bach, 2019). Aðrir þættir leiki þar stærra hlutverk eins og fólksfjölgun og aukin 

stóriðja (Alford og Head, 2017).  

Þó svo að lausnir við illviðráðanlegum vandamálum virðist sjaldan í sjónmáli eru svör við 

þeim stundum að einhverju leyti til og er það á ábyrgð stjórnvalda að vera í forystu um 
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aðgerðir. Walls (2018) útskýrir hvernig borgarar geti tekið til sinna ráða ef stjórnvöld gera 

ekkert eða ekki nóg í málunum. Dæmi um slíkt er lögsókn umhverfissamtaka í Hollandi sem 

sóttu stjórnvöld til saka árið 2015. Nærri níu hundruð ríkisborgarar landsins vísuðu máli sínu 

til Alþjóðadómstólsins í Haag, en málið snerist um ábyrgð hollenska ríkisins á losun 

gróðurhúsalofttegunda. Dómurinn var á þá leið að hollenska ríkið hefði ekki sett fram 

nægjanlega metnaðarfull markmið í loftslagsmálum og var hollenska ríkinu gert að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda um 25% á næstu fimm árum, eða frá árinu 2016–2020 í stað 14–

17% eins og ráðgert hafði verið að gera (Walls, 2018). 

Ekki er óeðlilegt að viðfangsefni háskóla tengist leit að lausnum við illviðráðanlegum 

vandamálum. Þessi vandamál krefjast þekkingar allra fræðasviða háskóla sem hagnýta má á 

vettvangi atvinnulífisins (Batie, 2008). Auður Pálsdóttir (2014) bendir á að erfitt getur verið, 

með hefðbundnum leiðum, rannsóknum eða kennslu að leysa illviðráðanleg vandamál þar 

sem þau hafi óteljandi orsakir og engin svör sem hægt er að henda reiður á. 

Sjálfbærnimenntun getur því verið erfið í undirbúning og framkvæmd því hún sé í eðli sínu að 

fást við illviðráðanlegt vandamál. 

Af ofangreindu má sjá að þjálfun í greiningu illviðráðanlegra vandamála og mögulegra 

lausna á þeim er mikilvægt verkefni þegar litið er til framtíðar, ekki síst fyrir háskólanema. Sem 

lið í að undirbúa háskólanemendur undir þátttöku í samfélaginu að námi loknu ættu þeir því 

að fá tækifæri til að greina illviðráðanleg vandamál og vinna að lausnum á þeim (Ferkany og 

Whyte, 2011). 

 Veik og sterk sjálfbærni 

Eins og áður kom fram hefur verið fjallað um sjálfbæra þróun út frá þremur stoðum hennar 

sem eru vernd umhverfisins, félagsleg velferð og jöfnuður og efnahagsvöxtur (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Þórunn Reykdal, 2008). Þetta má sjá á mynd 2 (Ingólfur Á. 

Jóhannesson o.fl., 2008) 

Stoðirnar þrjár tengjast innbyrðis og flétta saman þætti samfélags og náttúru sem við 

búum í (Mensah og Casadevall, 2019; Purvis, Mao og Robinson, 2019). Frá sjónarhóli hagfræði 

hafa fræðimenn aðgreint veika og sterka sjálfbærni sem felur í sér nokkuð ólíka sýn á hvað 

sjálfbær þróun felur í sér.  
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Mynd 2. Þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar 

 

Á mynd 2 kemur fram að allar mannlegar athafnir og samfélag fara fram innan marka 

umhverfisins, hvort sem litið er til félagslegar velferðar fólks eða efnahagslífsins. Þegar horft 

er til sjálfbærrar þróunar er misjafnt hvernig horft er á mörk umhverfisins og hvernig beri að 

skilja og bregðast við ágangi manna á auðlindir náttúrunnar. Í því samhengi er gjarnan talað 

um veika og sterka sjálfbærni. 

Dietz og Neumayer (2007) útskýra að í umræðu um sjálfbæra þróun út frá sjónarhóli 

hagfræði verði að skilgreina hvernig menn líta á náttúruna og þá þjónustu sem hún veitir, bæði 

sjálfri sér og mönnum. Á þeirri sýn byggjast gjarnan hugmyndir manna um hvort og hvernig 

eigi að vernda náttúruna eða hvort athafnir manna (sérstaklega framleiðsla) geti komið í 

staðinn fyrir auðlindir náttúrunnar eða þjónustuna sem hún veitir. Þessi sjónarhorn hafa verið 

skilgreind sem veik eða sterk sjálfbærni. 

 

Veik sjálfbærni 

Veik sjálfbærni hefur verið skilgreind út frá sjónarhóli einstaklingshyggju. Í því ljósi mega 

athafnir eða framkvæmdir mannsins hafa neikvæð áhrif á eina af stoðunum þremur svo 

framarlega sem í því felist verulegur ávinningur fyrir hinar tvær. Til dæmis mega 

umhverfisgæði rýrna ef hagnaður af framkvæmdinni er notaður til að styrkja efnahag eða 

samfélagsinnviði. Með öðrum orðum þá má nota náttúruauðlindir jarðar til hagsbóta fyrir 

samfélagið (Davies, 2013). Viðmiðin um veika sjálfbærni byggja á að maðurinn sé í forgrunni 

og þarfir mannsins séu ofar umhverfinu. 

Veik sjálfbærni byggir að hluta til á kenningum sem snúa að því að auðlindir (e. resources) 

sem skapaðar eru af manninum séu mikilvægari en náttúruauðlindir og þannig sé hægt að 

skipta út náttúruauðlindum fyrir manngerðar (Davies, 2013). Samkvæmt sjónarmiðum veikrar 

sjálfbærni koma tækniframfarir til með að bæta upp ágang á náttúruauðlindir, en vernda þurfi 



 

30 

ákveðna og mikilvæga hluti náttúrunnar svo sem ósonlagið og regnskóga að einhverju leyti 

(Davies, 2013).  

Í hnotskurn má því segja um veika sjálfbærni að náttúran veitir (mönnum) auðlindir og 

þjónustu. Veik sjálfbærni merkir að maðurinn getur framleitt vörur og/eða veitt þjónustu sem 

kemur í staðinn fyrir framlag náttúrunnar. Veik sjálfbærni gerir ráð fyrir að horft sé á þrjár 

stoðir sjálfbærrar þróunar; verndun umhverfisins, félagslega velferð og lýðheilsu og 

efnahagsvöxt. Þá gerir veik sjálfbærni ráð fyrir að ef gengið er á hlut auðlindar einnar þessara 

þriggja stoða verði að auka auðinn í annarri til að jafnvægi sé innan stoðanna þriggja.  

 

Sterk sjálfbærni 

Andstætt veikri sjálfbærni felur sterk sjálfbærni í sér áherslu á að umhverfið sé takmörkuð 

auðlind sem tækniframfarir geti ekki bætt óhóflega notkun á. Þannig felur sterk sjálfbærni í 

sér að umhverfi sé ekki endurnýjanleg auðlind og maðurinn verði því að viðurkenna 

vistfræðileg mörk vaxtar og leita jafnvægis í notkun á auðlindum jarðar. Dietz og Neumayer 

(2007) benda í þessu samhengi á að skilningur og vilji fólks sé stöðugt að færast nær 

hugmyndum um sterka sjálfbærni. Í því felst til dæmis að bæta upp (e. compensate) fyrir þær 

náttúruauðlindir sem gengið er á og eru ekki endurnýjanlegar eða skipta þeim út fyrir 

endurnýjanlegar, t.d. á sviði orkugjafa, þ.e. að fara frá notkun jarðefnaeldsneytis yfir í notkun 

endurnýjanlegrar orku svo sem vind- eða sólarorku.  

Annað teikn um sterka sjálfbærni er breyttur skilningur á hugtakinu vöxtur, þ.e. að vöxtur 

sem felur í sér magnbundna aukningu felur ekki endilega í sér þróun eða framför (Yannarella, 

Levin og Lancaster, 2009). Í samhengi þriggja stoða sjálfbærrar þróunar felur sýn á sterka 

sjálfbærni í sér að maðurinn megi ekki hafa neikvæð áhrif á allar þrjár stoðir sjálfbærrar 

þróunar, þ.e. verndun umhverfis, samfélagslega velferð og efnahagsvöxt (Davies, 2013) heldur 

þurfi sjónarmið að byggja á verndun vistkerfa, þróun sjálfbærra samfélaga og mannauðs og 

verndun líffjölbreytileika (Yannarella o.fl., 2009). Í því samhengi er maðurinn sjálfur ákveðin 

auðlind og er auðurinn fólginn í þekkingu og kunnáttu mannsins fremur en getu hans til að 

smíða, t.d. verksmiðjur eða annars konar stóriðju (Davies, 2013). 

Í hnotskurn felst sterk sjálfbærni í breyttum hugsunarhætti um umhverfið og allar 

breytingar umhverfinu í hag snúast um að athafnir mannanna séu innan þolmarka 

umhverfisins (Barua og Khataniar, 2015). Sterk sjálfbærni felur þannig í sér að ekki sé hægt að 

endurgera þjónustu náttúrunnar með athöfnum mannanna. 

Yannarella o.fl. (2009) eru á svipuðum nótum og Dietz og Neumayer (2007) en setja 

umræðu sína skýrar í samhengi við hugtakið auður (e. capital). Þau útskýra muninn á veikri og 

sterkri sjálfbærni þannig: 
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Veik sjálfbærni: 

• Felur í sér (og hampar) skilgreiningu Brundtland-skýrslunnar um að sjálfbær þróun 

snúist um að gangast við ábyrgð núverandi kynslóðar og neysluhátta hennar á að 

skerða ekki tækifæri þeirra sem á eftir koma til að lifa mannsæmandi lífi (WCED, 

1987). 

• Gerir ráð fyrir að horft sé á sjálfbæra þróun út frá þremur stoðum; verndun 

umhverfisins (e. environment protection); félagslegri velferð og lýðheilsu (e. social 

well being); og efnahagsvexti (e. economic viability). 

• Gerir ráð fyrir að takast eigi á við efnahagsþróun og umhverfisvernd sem aðskilin 

vandamál/viðfangsefni. 

• Kemur úr hagfræði og segir að sá auður sem framleiddur er af mönnum (e. human 

capital), eins og innviðir, vinnuafl og þekking, geti leyst náttúruauðlindir (e. natural 

capital) af hólmi ef þarf. Hér merkja náttúruauðlindir allar birgðir eða eiginleika 

náttúrunnar eins og jarðefnaeldsneyti, líffjölbreytileika og ýmis vistkerfi sem veita 

þjónustu í náttúrunni. 

• Snýst í þessu ljósi um að ef gengið er á hlut auðlinda einnar stoðar verði að auka 

auðinn í annarri til að heildarjafnvægi sé viðhaldið innan heildarkerfisins (stoðanna 

þriggja).  

• Náttúran er fyrir mennina til að hagnýta sér. 

• Leit mannsins að jafnvægi þar sem endamarkmiðið er ekki ljóst. 

 

Sterk sjálfbærni: 

• Felur í sér að magnbundinn vöxtur er ekki það sama og þróun. 

• Gerir kröfur um að sjálfbær þróun og áætlanir um efnahagsvöxt séu samofnar allri 

stefnu og framkvæmdaáætlunum. 

• Gerir ráð fyrir að ekki sé eingöngu horft til skammtímaáhrifa aðgerða á heimaslóð 

heldur að tekið sé tillit til mögulegra áhrifa á heimsvísu og til framtíðar. 

• Snýst í hagfræðilegu samhengi um að auðlindir framleiddar af mönnum geti ekki 

komið í staðinn fyrir náttúruauðlindir, heldur styðji þessar auðlindir hver við aðra. 

• Felur í sér að nauðsynlegt sé að nálgast viðfangsefni sjálfbærrar þróunar á 

heildstæðan, kerfislægan hátt þar sem tekið er tillit til samlegðaráhrifa aðgerða, á 

heimaslóð og hnattrænt, núna og til framtíðar. 

• Hefur áherslu á vistkerfi en ekki efnahagslegan ávinning. 

• Felur í sér að náttúran hefur rétt í sjálfri sér, hún hefur sinn eigin tilvistarrétt, og 

mennirnir hafa hana að láni um sinn og þannig er náttúran ekki bara til að þjóna 

mannfólkinu. 
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 Sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 

Í umræðu um hvers konar menntun sé til þess fallin að stuðla að sjálfbærri þróun öllum til 

heilla hefur verið gerður greinarmunur á tvenns konar sjálfbærnimenntun, þ.e. af gerð 1 (ESD 

1) og gerð 2 (ESD 2). Þessar tvær ólíku gerðir eru í raun náskyldar og vega hvor aðra upp (Vare 

og Scott, 2007).  

 

ESD 1 

Hugsunin að baki ESD 1 gerir ráð fyrir að vandamálin sem steðja að mannkyninu séu að 

stærstum hluta umhverfistengd og þau megi skilja með vísindalegri nálgun og leysa með 

félagslegum aðgerðum eða tæknilausnum. Hugsunin að baki ESD 1 felur í sér að það að læra 

leiði til breytinga og þegar staðreyndir hafi fest sig í sessi samþykki fólk þær (Vare og Scott, 

2007). Ef verið er að læra um sjálfbæra þróun leiði aukin þekking til breytinga, svo sem að 

sleppa því að nota plastpoka og sporna gegn matarsóun, þ.e. breytinga í átt að grænni lífsstíl í 

hversdagslífinu (Vare og Scott, 2007). Hér er í raun gengið út frá því að hlusta eigi á og hlýða 

því sem sérfræðingar telja að sé best fyrir umhverfið og breyta hegðun þannig að þeir sem á 

boðskapinn hlýða verði beinir þátttakendur í vegferðinni að aukinni sjálfbærni. Vare og Scott 

(2007) benda aftur á móti á að í raun hafa þessar breytingar lítið vægi í stóra samhenginu.  

 

ESD 2 

Hugsunin með sjálfbærnimenntun af gerð ESD 2 er sú að vandamálin sem búi til 

umhverfsvanda séu bæði af félagslegum og pólítískum toga (Vare og Scott, 2007). Ef verið er 

að læra um sjálfbærnimenntun í anda ESD 2 snýst námið um að byggja upp gagnrýna hugsun 

og skora á hólm það sem sérfræðingar segja um sjálfbæra þróun. Samkvæmt hugmyndum um 

ESD 2 getur verið erfitt að mæla þann árangur sem náðst hefur þar sem útkoman byggir á 

ófyrirsjáanlegum ákvörðunum manna í framtíðinni. Hvatt er til þess að hugsa gagnrýnið og 

ekki hlíta ráðum sérfræðinga í blindni í einu og öllu, hugsa út fyrir boxið og gera nýja hluti sem 

stuðla að sjálfbærri þróun og hvetja fólk þannig til að hugsa um hvað sjálfbærni felur í sér 

(Scott, 2015).  

 

Munurinn á ESD 1 og ESD 2 

Í hnotskurn má segja að ESD 1 og ESD 2 séu ólíkar stefnur en vegna þess að þær eru af sama 

meiði má segja að þær séu nátengdar. Þannig snýst ESD 2 ekki bara um að veita þjálfun til að 

bregðast við vandanum hverju sinni heldur munu aðgerðir fólks vera byggðar á getu þess til 

að bregðast við og skoða vandann til lengri tíma (Vare og Scott, 2007; Scott, 2015). Um muninn 

á ESD 1 og ESD 2 skrifar Scott (2015): 
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ESD 1: Veitir leiðbeiningar um hegðun og breytingar á venjum og hugsunarhætti 

þeirra sem nú lifa. ESD 1 hefur þannig tilhneigingu til að vera upplýsinga- og 

efnismiðað og staðlað í daglegu starfi. 

ESD 2: Byggir upp getu til að hugsa gagnrýnið og þróa með sér hæfileika til að 

velja rétt þrátt fyrir mikið flækjustig og óvissu. ESD 2 beinir þannig sjónum frekar 

að álitamálum og þarfnast skoðanaskipta og umræðu (Scott, 2015, bls. 57). 

ESD 1 byggir á nálgun sem gerir ráð fyrir að helstu vandamál mannkyns tengist fyrst og 

fremst umhverfinu, en þau megi skilja og leysa með vísindalegum aðferðum og/eða félags- og 

tæknilegum aðgerðum (Vare og Scott, 2007). ESD 1: 

• Stuðlar að breytingum á því hvað gert er (t.d. til að minnka vistspor). 

• Felur í sér skýra aðgreiningu á hlutverkum, þ.e. þess sem kennir (og er sérfræðingur) 

og þess sem lærir (sem er ekki sérfræðingur heldur þiggjandi þekkingarinnar). 

• Beitir hvatningu til að ná fram jákvæðum áhrifum á umhverfi og samfélag er birtast í 

bættri hegðun þess sem lærir.  

• Felur í sér að menntun er hjálplegt „verkfæri“ til að koma tilteknum breytingum á 

(Gadotti, 2008; UNESCO, 2005a). 

• Felur í sér að menntun snúist um aðlögun að ríkjandi meginstraumum og getur þannig 

viðhaldið ósjálfbærum lífsháttum (Sterling, 2001). 

 

ESD 2 felur í sér algera endurskilgreiningu á hlutverki menntunar með hliðsjón af sjálfbærri 

þróun. ESD 2: 

• Merkir að sjálfbær þróun feli í sér nám sem er hluti af sjálfu þróunarferlinu, þ.e. 

þróunin er lærdómsferli. 

• Skapar getu eða hæfni borgaranna til að rýna í þær mótsagnir sem felast í 

hugmyndum um sjálfbæra þróun.  

• Felur í sér að byggja upp hæfni og getu til að hugsa á gagnrýninn hátt um það sem 

sérfræðingar segja, en líka að rannsaka hugmyndir þeirra.  

• Gerir nemandanum kleift að taka ákvarðanir sem byggjast á framtíðarsýn um hvernig 

megi bæta lífsskilyrði manna. 

 

Bent hefur verið á að það sé auðveldara fyrir stjórnvöld að leggja áherslu á og hrinda ESD 

1 í framkvæmd því árangurinn geti verið áþreifanlegur, t.d. með aukinni endurvinnslu og minni 

matarsóun. Þannig geti verið þægilegra fyrir almenning að læra um og lifa eftir menntun í anda 

ESD 1. En í ljósi þess að vandamál tengd sjálfbærri þróun er ekki hægt að afgreiða í eitt skipti 

fyrir öll, leiðir menntun byggð á ESD 2 til þess að nauðsynlegt er að kenna nýjan hugsunarhátt 

svo hægt sé að bregðast við, t.d. ógninni af loftslagsbreytingum (Scott, 2015).  
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Kennsla í anda ESD 1 samsvarar hefðbundinni kennsluaðferð sem byggist á staðreyndum 

og stöðlum í umhverfismennt þar sem skoðanir þeirra sem aðhyllast jákvæða 

umhverfishegðun og viðhorf eru oft mæld til að meta árangur kennslunnar. Á hinn bóginn má 

segja að kennsla í anda ESD 2 sé í eðli sínu uppfull af togstreitu og mótsögnum því skiptar 

skoðanir eru um hvort og hvernig eigi að vernda landsvæði eða nýta í þágu mannsins. Í raun 

má því segja að menntun í anda ESD 2 hvetji nemendur til aðgerða, til að beita gagnrýnni 

hugsun og taka þátt sem lýðræðislegir borgarar í samfélaginu (Olson og Gericke, 2016). 

Með ofangreint í huga má segja að sjónarhorn ESD 1 og ESD 2 mætist á miðri leið og styðji 

hvort annað, enda hvort um sig mikilvægt. Ef stjórnvöld og stofnanir velja ESD 1 (t.d. með því 

að hvetja til sjálfbærra lífshátta) mun sjónarhorn ESD 2 færa nemandanum skilning og gera 

honum kleift að rýna með gagnrýnum hætti í langtímaáhrif þeirra ákvarðana sem teknar eru 

en líka að semja um aðrar ákvarðanir og aðgerðir með eflandi og ábyrgum hætti. 

2.5 Samantekt 

Þverfaglegt átak þarf meðal stefnumótandi aðila sem koma að málefnum tengdum sjálfbærni 

í því skyni að auka vitund um mikilvægi sjálfbærni, svo sem um að draga úr matarsóun, auka 

endurvinnslu og endurnýtingu á vörum. Sjálfbærnimenntun er kannski ekki komin nógu langt 

til að hún þyki sjálfsögð meðal almennings þó svo að mikill árangur hafi náðst á mörgum 

sviðum (Ng, 2019).  

Sjálfbærnimenntun verður sífellt mikilvægari fyrir komandi kynslóðir sem þurfa að takast 

á við enn fleiri áskoranir er varða sjálfbærni. Eitt allra stærsta áhyggjuefnið er áframhaldandi 

áhrif loftslagsbreytinga sem hafa áhrif víðs vegar um heiminn á bæði félagslega og 

efnahagslega þætti sjálfbærrar þróunar (IPPC, 2018). 

Sjálfbærnimenntun þarf að fela í sér að tekist sé á við raunverulegar áskoranir bæði innan 

og þvert á fræðigreinar Háskóla Íslands. Í þessu felst að endurskoða hæfniviðmið og námsmat 

með hliðsjón af þeirri getu sem samfélagið þarf á að halda. Skólar þurfa þannig að vera 

reiðubúnir til að breyta aðferðum sínum og stefnu til að hægt sé að sníða nám að þörfum 

samfélagsins. Það gætu verið einhverjar hindranir á þessari vegferð, t.d. vegna þeirrar hefðar 

sem ríkir í háskólasamfélaginu innan greinasviða en með stuðningi stjórnvalda og breyttum 

áherslum HÍ, líkt og með stefnu HÍ 21, ættu þessar hindranir að vera yfirstíganlegar (Sterling, 

o.fl., 2018). Þær þjóðir og þeir háskólar sem tilbúnir eru að gefa nýsköpun og 

sjálfbærnimenntun aukið vægi, sem þora að horfa til framtíðar, festast ekki í gömlum 

hjólförum. 

Til að auka vægi sjálfbærnimenntunar á æðri menntastigum þarf samstillt átak 

háskólasamfélagsins og stefnumótandi aðila eða þeirra sem ráða hverju sinni. Fylgjast þarf 

með árangri sem næst og gera reglulegar úttektir eða gæðaprófanir til að sjá hvar gera megi 
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betur (Ng, 2019). Líkt og bent hefur verið á þá tekur sjálfbærnimenntun oft mið af þeirri 

samfélagsgerð sem er ríkjandi hverju sinni (Sterling, 2004) og eftir bankahrunið árið 2008 var 

ráðist í stefnubreytandi aðgerðir á sviði sjálfbærnimenntunar í íslenskum skólum og henni gert 

hærra undir höfði en áður hafði þekkst. Þá voru óvissutímar í samfélaginu vegna þeirrar 

úlfakreppu sem þá ríkti og nú árið 2020 ríkir aftur óvissuástand og erfitt að spá fyrir um hvaða 

breytingar munu verða í samfélaginu.  

Það er afar mikilvægt að sjá hvort unnið sé með illviðráðanleg vandamál á námssviðum HÍ 

því  slíka þekkingu, sem hlýst í kennslu á slíkum viðvangsefnum má hagnýta inn í samfélagið 

að loknu námi nemenda og slíkur auður og þekkingarsköpun er dýrmæt (Batie, 2008). Þá er 

afar fróðlegt að sjá hvort unnið sé með veika eða sterka sjálfbærni því þar skarast tvö ólík 

sjónarmið sem bæði eiga það þó sameiginlegt að samspil manns og náttúru skiptir þar 

höfuðmáli og hvernig við vinnum með endurnýjanlega orku eða hvort við séum að ganga of 

freklega á auðlindir náttúrunnar og virðum ekki vistfræðileg mörk hennar. Að endingu er öll 

umfjöllun um ESD 1 og ESD 2 og þá hvort og hvernig er unnið með þessar stefnur afar mikilvæg 

þar sem ESD 1 og ESD 2 veitir okkur leiðbeiningar um breytta hegðun en hvetur okkur 

jafnframt til að hugsa gagnrýnið og beinir sjónum okkar að álitamálum sem við stöndum 

frammi fyrir (Vare og Scott, 2007).  

 



 

36 

3 Aðferð 

Í þessari rannsókn er sjónum annars vegar beint að inntaki námskeiðslýsinga 

heilbrigðisvísindasviðs HÍ með hliðsjón af 17 heimsmarkmiðum SÞ. Hins vegar er sjónum beint 

að sérverkefni höfundar sem hér felst í leit að vísbendingum um hvers konar sýn á 

illviðráðanleg vandamál, veik eða sterk sýn á sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 

og ESD 2 birtist í námskeiðslýsingum allra fimm fræðasviða háskólans.  

Hér verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferð og mótun 

greiningarlykla, öflunar og greiningu gagna, auk siðferðilegra álitamála og takmörkunum 

rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Eins og áður kom fram er þessi rannsókn hluti af stærra rannsóknarverkefni sem nær til allra 

fimm fræðasviða Háskóla Íslands en hér er athyglinni beint að heilbrigðisvísindasviði. Settar 

eru fram tvær rannsóknarspurningar: 

1. Hvar í námskeiðum heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands er unnið að eða með 

sjónarmið sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eins og 

þau birtast í kennsluskrá háskólaárið 2019–2020? 

2. Hvers konar sýn á illviðráðanleg vandamál, veik eða sterk sýn á sjálfbærni 

og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 á öllum fimm fræðasviðum Háskóla 

Íslands? 

 

Til að leita svara við þessum spurningum var annars vegar ákveðið að beita eigindlegri 

rannsóknarnálgun sem m.a. fól í sér að móta greiningarlykil og beita nálgun orðræðugreiningar 

en úrvinnsla gagna fólst í megindlegri greiningu. 

3.2 Orðræðugreining 

Í undirbúningi greiningarvinnunnar var leitað í smiðju orðræðugreiningar sem byggir á því að 

þekking mótast af þeim tímum og aðstæðum sem hún verður til í (Kristín Björnsdóttir, 2013), 

og er þá tekið mið af því að t.d. lýsingar á viðburðum, daglegu starfi eða námskeiðslýsingum í 

tilviki þessarar rannsóknar geti hljómað öðruvísi en það sem fram fer í raun og veru.  

Helstu hugtök sem höfð voru í huga við mótun greiningarlykla og lestur námskeiðslýsinga 

eru orðræða (e. discourse), þrástef (e. discursive theme) og löggildingarlögmál (e. legitimating 

principles) sem öll eru samofin hvert öðru. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) bendir á að 

orðræða byggi á orðum, hugmyndum og athöfnum sem eru síendurtekin í orðræðunni, sem 



 

37 

leiðir að þrástefi er merkir að tönglast á einhverju í texta eða að það er endurtekið í sífellu. 

Löggildingarlögmálið merkir hins vegar eins konar regluverk yfir hvað má segja og hvað ekki. 

Ingólfur (2006) bendir einnig á að það sé mjög mikilvægt að sjá hvaða orðum, hugtökum og 

hugmyndum er ekki gefinn gaumur í textanum sem lesinn eða greindur er. Orðræðan getur 

þannig einkennst vísvitandi af upplýsingum sem ekki koma fram. 

3.3 Greiningarlykill 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum var mótaður greiningarlykill í tveimur hlutum. 

Annars vegar voru það hin 17 heimsmarkmið SÞ og hins vegar áðurnefnd þrjú atriði sem liggja 

sérverkefni höfundar til grundvallar og ná til allra námskeiða á fræðasviðunum fimm í HÍ. Þar 

er spurt í fyrsta lagi hvort og í hvaða mæli virðist eiga að fjalla um og vinna með illviðráðanleg 

vandamál í námskeiðum HÍ. Í öðru lagi hvort áherslur veikrar og/eða sterkrar sjálfbærni megi 

greina í hæfniviðmiðum og lýsingum námskeiða. Í þriðja lagi hvers konar sjónarmið 

sjálfbærnimenntunar virðast liggja til grundvallar náminu, þ.e. sjónarmið ESD 1 eða ESD 2. 

Í undirbúningi greiningarvinnunnar voru heimsmarkmiðin 17 skoðuð mjög ítarlega og þá 

sérstaklega áherslur sem sneru að Íslandi og íslensku samfélagi. Það lá hins vegar alveg ljóst 

fyrir að sum heimsmarkmiðanna ættu ekki alltaf við öll svið HÍ.  

Í undirbúningi greiningarvinnu fyrir sérverkefni höfundar voru tekin saman lykilatriði hvers 

hinna þriggja þátta sem sérverkefnið snýst um. Þátttakaendur í rannsóknarverkefninu fengu 

kynningu á þessum þáttum ásamt samandregnum punktum sem þeir höfðu svo til hliðsjónar í 

greiningarvinnu sinni á hinum fræðasviðum HÍ. Samantektin um hvern þessara þátta fylgir hér 

á eftir. 

 

Illviðráðanleg vandamál  

Einkenni illviðráðanlegra vandamála eru:  

• Erfitt er að greina þau, misjafnar skoðanir eru um hvert vandamálið er og hverjar 

orsakir þess eru.  

• Erfitt er að finna lausn á þeim, engin ein rétt lausn er til. 

• Þau breytast hratt, tilraunir til lausna breyta vandanum.   

• Að baki hverju vandamáli eru mörg minni vandamál.  

• Lausnin tekur mið af úrskurði margra sérfræðinga og/eða hagsmunaaðila.  

• Mikil óvissa ríkir um niðurstöður. Það eru ekki sameiginleg gildi um æskilega útkomu í 

samfélagsþágu.  

 

Þegar horft var til þess hvort illviðráðanleg vandamál væru viðfangsefni í námskeiðum gátu 

þátttakendur í rannsókninni einnig horft til þess hvort nemendur námskeiða ættu að skoða 
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með gagnrýnum hætti leiðir til lausna á ýmsum þekktum samfélagslegum vandamálum, t.d. 

loftslagsmálum, vistkerfisbreytingum, súrnun sjávar, hækkandi hitastigi á jörðinni, málefnum 

flóttamanna, heimsfaraldri sjúkdóma og orsökum og áhrifum styrjalda. 

 

Veik sjálfbærni  

• Snýst um að gangast við ábyrgð núverandi kynslóðar og neysluhátta hennar á að 

skerða ekki tækifæri þeirra sem á eftir koma til að lifa mannsæmandi lífi.  

• Gerir ráð fyrir að horft sé á sjálfbæra þróun út frá þremur stoðum; verndun 

umhverfisins, félagslegri velferð og lýðheilsu og efnahagsvexti.  

• Gerir ráð fyrir að takast á við efnahagsþróun og umhverfisvernd sem aðskilin 

vandamál/viðfangsefni.  

• Snýst um að ef gengið er á hlut auðlindar einnar stoðar verði að auka auðinn í annarri 

til að heildarjafnvægi sé viðhaldið innan stoðanna þriggja.  

• Gerir ráð fyrir að náttúran sé fyrir mennina til að hagnýta sér, þ.e. maðurinn og þarfir 

hans eru ofar þörfum náttúrunnar. 

• Gerir ráð fyrir að tækni og tækniframfarir muni að endingu leysa vandann. 

 

Þegar horft var til þess hvort að veik sjálfbærni kæmi fram í inntaki námskeiðslýsinga og 

hæfniviðmiða var leitað eftir mannlægum viðmiðum, t.d. hvernig maðurinn noti auðlindir til 

hagsbóta fyrir sig, hvort tækniframfarir mannsins skapi tækifæri, t.d. í atvinnu og iðnaði, hvers 

konar þekking og skilningur liggi að baki notkunar á náttúrunni og að ganga megi á eina stoð 

sjálfbærni svo framarlega sem aðrar stoðirnar séu í jafnvægi.  

 

Sterk sjálfbærni  

• Felur í sér að magnbundinn vöxtur er ekki það sama og þróun.  

• Gerir ráð fyrir að umhverfið sé ekki endurnýjanleg auðlind.  

• Gerir ráð fyrir að lífinu séu sett vistfræðileg mörk og við verðum að lifa innan þeirra.  

• Krefst þess að skipta út orkugjöfum fyrir endurnýjanlega orkugjafa. 

• Gerir ráð fyrir að ekki sé eingöngu horft til skammtíma áhrifa aðgerða á heimaslóð 

heldur að tekið sé tillit til mögulegra áhrifa á heimsvísu og til framtíðar.  

• Snýst í hagfræðilegu samhengi um að auðlindir framleiddar af mönnum geti ekki 

komið í staðinn fyrir náttúruauðlindir, heldur styðji þessar auðlindir hver aðra.  

• Krefst þess að nálgast viðfangsefni sjálfbærrar þróunar á heildstæðan, kerfislægan 

hátt þar sem tekið er tillit til samlegðaráhrifa aðgerða, á heimaslóð og hnattrænt, 

núna og til framtíðar.  

• Felur í sér áherslu á vistkerfi en ekki efnahagslegan ávinning.  
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• Snýst um að náttúran hefur rétt í sjálfri sér, hún hefur sinn eigin tilvistarrétt, og 

mennirnir hafa hana að láni um sinn, en hún er ekki til bara til að þjóna mannfólkinu. 

 

Þegar horft var til þess hvort sterk sjálfbærni kæmi fram í inntaki námskeiðslýsinga og 

hæfniviðmiða var litið til hinna þriggja stoða sjálfbærrar þróunar, þ.e. verndar umhverfisins, 

félagslegrar velferðar og jöfnuðar og efnahagsvaxtar. Athyglinni var skýrt beint að vistkerfinu, 

náttúru- og auðlindavernd og endurheimt landgæða. Þá var einnig litið til þess hvort fjallað 

væri um jafnrétti allra óháð trúarbrögðum, þjóðernisuppruna, kyni eða kynhneigð og hvort 

áhersla væri á mannauðsþróun, nýsköpun og vísindarannsóknir.  

  

ESD 1  

Sjálfbærnimenntun sem skilgreind er sem ESD 1 gerir ráð fyrir að helstu vandamál mannkyns 

byggist fyrst og fremst á umhverfinu, en þau megi skilja og leysa með vísindalegum aðferðum 

og/eða félags- og tæknilegum aðgerðum.  

• Felur í sér að vandinn er í umhverfinu.  

• Stuðlar að breytingum á því hvað sé gert (t.d. til að minnka vistspor). 

• Felur í sér að hægt sé að skilja og leysa vanda með vísindum og tæknilausnum.  

• Gerir ráð fyrir að nám ætti að snúast um að læra leiðir til breytinga.  

• Snýst um aðlögun að ríkjandi meginstraumum og getur þannig viðhaldið ósjálfbærum 

lífsháttum, þ.e. verið hjálplegt „verkfæri“ til að koma tilteknum breytingum á.  

• Felur í sér skýra aðgreiningu á hlutverkum, þ.e. þess sem kennir (og er sérfræðingur) 

og þess sem lærir (sem er ekki sérfræðingur heldur þiggjandi þekkingarinnar).  

 

Þegar horft var til þess hvort gert væri ráð fyrir sjónarmiðum ESD 1 samkvæmt inntaki 

námskeiðslýsinga og hæfniviðmiða var horft t.d. til sjálfbærrar nýtingar auðlinda eins og í 

fiskveiðum, landbúnaði og/eða framleiðslu. Einnig var litið til minnkunar kolefnisútblásturs í 

tengslum við neyslu og framleiðslu en líka hvernig komið er að samspili manns og umhverfis.  

  

ESD 2  

Sjálfbærnimenntun sem skilgreind er sem ESD 2 felur í sér algera endurskilgreiningu á hlutverki 

menntunar með hliðsjón af sjálfbærri þróun.  

• Felur í sér að umhverfisvandinn er bæði félagslegur og af pólítískum toga.  

• Gerir ráð fyrir háu flækjustigi.  

• Gerir ráð fyrir að sjálfbær þróun feli í sér nám sem er hluti af sjálfu þróunarferlinu, þ.e. 

þróunin er lærdómsferli.  
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• Snýst um að skapa getu eða hæfni til að rýna í þær mótsagnir sem felast í hugmyndum 

um sjálfbæra þróun.  

• Felur í sér að byggja upp hæfni og getu til að hugsa á gagnrýninn hátt um það sem 

sérfræðingar segja, en líka að rannsaka hugmyndir þeirra.  

• Gerir nemandanum kleift að taka ákvarðanir sem byggjast á framtíðarsýn um hvernig 

megi bæta lífsskilyrði manna.  

 

Þegar horft var til þess hvort gert væri ráð fyrir sjónarmiðum ESD 2 samkvæmt inntaki 

námskeiðslýsinga og hæfniviðmiða var m.a. skoðað hvort nemendur ættu að leita leiða til að 

bregðast við umdeildum málefnum og siðferðilegum álitamálum, en einnig hvort beita ætti 

lýðræðislegum vinnubrögðum sem leiða af sér aukna borgaravitund.  

3.4 Prófun greiningarlykla 

Þegar allir þátttakendur rannsóknarinnar voru tilbúnir með viðfangsefni síns sérkafla kom að 

prófun greiningarlyklanna. Fyrst var farið yfir lýsingu á inntaki heimsmarkmiða SÞ og 

hugtakalista sem mótaður var á íslensku og ensku og innihélt lykilorð hvers heimsmarkmiðs. 

Þá kynntu þátttakendur eigin greiningarlykil, inntak hans og lykilhugtök. Auk þess var farið yfir 

hvaða upplýsingar þyrfti um hvert námskeið en það voru heiti námskeiðsins, númer þess, fjöldi 

eininga og á hvaða tungumáli námskeiðið var kennt.  

Prófun greiningarlyklanna fór fram í tveimur skrefum. Fyrst greindu allir þátttakendur eitt 

og sama námskeiðið út frá öllum greiningarlyklunum og báru svo saman bækur sínar. 

Greiningarlyklarnir voru slípaðir til eftir þá yfirferð. Í næsta skrefi voru fimm námskeið valin af 

handahófi, eitt af hverju fræðasviði Háskóla Íslands, og greindu allir þau námskeið og báru 

saman niðurstöður um hvert var inntak hvers námskeiðs fyrir sig út frá greiningarlyklum. 

Ætlunin með því var að fá, eins og kostur er, samræmdar niðurstöður og að vinnuferlið við 

greiningarvinnuna yrði eins samræmt hjá þátttakendum rannsóknarinnar og kostur er. Í 

kjölfarið voru greiningarlyklarnir fullkláraðir og settir upp í excel-skjal.  

Þátttakendur greindu hver sitt fræðasvið háskólans en öfluðu einnig gagna fyrir hina 

þátttakendurna um sérverkefni þeirra. Gagnaöflunin og greiningarvinnan fór fram á tímabilinu 

febrúar til apríl 2020. 

3.5 Öflun og greining gagna 

Gögnin sem unnið var með voru sótt á vef Háskóla Íslands, nánar tiltekið í kennsluskrá skólans. 

Í kennsluskránni má finna öll námskeið sem tilheyra hverju fræðasviði skólans hvort sem þau 

eru kennd veturinn 2019–2020 eða ekki. Öll námskeið á þeim lista voru greind, því víða innan 



 

41 

Háskóla Íslands eru námskeið ekki kennd á hverju skólaári, eða eru kennd annað hvort ár, 

en mynda engu að síður heild í námsframboði nemenda.  

Þegar gagnaöflun var lokið var farið yfir gögnin. Námskeið af ákveðinni gerð voru tekin út 

af listanum áður en tölfræðigreining fór fram, en þetta eru námskeið þar sem fyrir liggja mjög 

takmarkaðar upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang námskeiða. Nánar tiltekið er hér um 

að ræða:  

• Námskeið sem falla undir lokaverkefni og námskeiðsnúmerið endar þá á bókstafnum 

L. 

• Námskeið sem eru málstofur, vinnustofur eða skiptinám og höfðu nær engar 

upplýsingar um viðfangsefni, aðferðir eða tilgang. 

• Námskeið sem hétu doktorsnám og snúast nær eingöngu um að skrá einingar, t.d. fyrir 

áfangamat eða sem hluta af loknum einingum í doktorsnámi.  

 

Dæmi um námskeið sem voru hins vegar ekki tekin út af lista námskeiða fræðasviða voru: 

• Námskeið sem eru skilgreind sem lesnámskeið eða sjálfsnám í tungumálum. 

• Námskeið um rannsóknir á fræðasviðum og þar með talin námskeið til meistara- eða 

doktorsverkefna.  

• Námskeið sem fela í sér ýmiss konar rannsóknarverkefni á fræðasviðum, en þó ekki 

lokaverkefni (merkt L). 

• Námskeið sem eru einstaklingsverkefni, t.d. ýmiss konar rannsóknarverkefni og 

smiðjur.  

 

Þessum viðmiðum var beitt eins á námskeiðslista allra fræðasviða til að tryggja samræmi. 

Í úrvinnslu gagna var lýsandi tölfræði beitt sem fólst fyrst og fremst í að skrá tíðni, reikna út 

hlutföll og bera saman tíðni og hlutföll. Átti þetta annars vegar við um niðurstöður einstakra 

fræðasviða um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og hins vegar um niðurstöður 

sérverkefna þátttakenda í rannsókninni, en þar voru niðurstöður greindar eftir fræðasviðum.  

Í greiningarvinnunni var hvert námskeiðsnúmer skráð einu sinni þótt nokkur dæmi séu um 

að námskeið birtist í lista fræðasviða allt að þrisvar sinnum. Þá er um að ræða skráningu á 

námskeiði eftir misserum (haust, vor, sumar) og í flestum tilvikum um að ræða lokaverkefni 

eða málstofur. Þegar greiningarvinnu var lokið var námskeiðum hvers fræðasviðs raðað eftir 

því hvort námskeiðið endar á G (fyrir grunnnám), M (fyrir þriðja ár í grunnnámi eða byrjun 

framhaldsnáms), F (fyrir framhaldsnám) eða L (lokaverkefni).  
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3.6 Siðferðileg álitamál/takmarkanir rannsóknar 

Í öllum rannsóknum standa menn andspænis ýmiss konar álitamálum. Í þessari rannsókn var 

einungis unnið með gögn, skjöl og námskeiðslýsingar sem öllum eru aðgengilegar og því var 

ekki þörf á að afla samþykkis einstaklinga eða stofnana.  

Greining gagna eins og hér hefur verið lýst byggir hins vegar á huglægu mati rannsakenda 

og því gætu niðurstöður greiningarinnar orðið að einhverju leyti ólík. Því var eftir bestu getu 

reynt að gæta að undirbúningi og prófun greiningarlykla svo tryggja mætti eins samræmd 

vinnubrögð og kostur er.  

Takmarkanir rannsóknarinnar byggjast líka á námskeiðslýsingunum sjálfum. Mörg dæmi 

eru um að upplýsingar sem eigi að liggja fyrir skorti eða séu svo almennt orðaðar að þær gefi 

í raun litlar upplýsingar. Þá eru rannsakendur einnig meðvitaðir um að víða mætti finna góðar 

upplýsingar í kennsluáætlunum kennara sem kynntar eru fyrir nemendum í upphafi 

námskeiða, en þessi rannsókn nær ekki til slíkra gagna heldur einungis þess sem skylt er að 

birta með opinberum hætti á vef háskólans. 
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4 Niðurstöður 

Meginmarkmið þessarar meistararannsóknar er annars vegar að fá yfirlit yfir hvar í 

námskeiðum heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Hins vegar að skoða hvers 

konar sýn á illviðráðanleg vandamál, veika eða sterka sýn á sjálfbærni og sjálfbærnimenntun 

af gerð ESD 1 eða ESD 2 megi greina í námskeiðslýsingum á öllum fimm fræðasviðum Háskóla 

Íslands.  

Háskóla Íslands er skipt upp í fimm fræðasvið og hefur heiti þeirra fengið ákveðna 

skammstöfun til einföldunar. Þessar skammstafanir eru FVS fyrir félagsvísindasvið, HVS fyrir 

heilbrigðisvísindasvið, HUG fyrir hugvísindasvið, MVS fyrir menntavísindasvið og VON fyrir 

verkfræði- og náttúruvísindasvið. 

Niðurstöður eru kynntar þannig að fyrst er fjallað um niðurstöður heilbrigðisvísindasviðs 

með hliðsjón af heimsmarkmiðunum 17. Þá er fjallað um sérverkefnið sem snýr að hvers konar 

sýn á illviðráðanleg vandamál, veika eða sterka sýn á sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð 

ESD 1 og ESD 2 megi greina í námskeiðslýsingum á öllum fimm fræðasviðum Háskóla Íslands. 

Í lokin er svo samantekt á niðurstöðum. 

4.1 Heilbrigðisvísindasvið – Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Niðurstöður um HVS byggja eins og áður kom fram á upplýsingum úr kennsluskrá á vef HÍ. Rýnt 

var í fjölda námskeiða eftir námstigi og fjölda eininga. Þá var inntak námskeiða greint með 

hliðsjón af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, en námskeið sem voru með takmarkaðar 

upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang voru ekki tekin með.  

Á heilbrigðisvísindasviði HÍ veturinn 2019–2020 voru í kennsluskrá samtals 700 

námskeiðsnúmer. Þegar búið var taka út námskeið með takmarkaðar upplýsingar um inntak, 

aðferðir eða tilgang námskeiða stóðu eftir 642 námskeiðsnúmer. Því voru tekin út alls 58 

námskeiðsnúmer sem eru um 8% heildarfjölda námskeiðsnúmera á HVS. Á mynd 3 má sjá 

hlutfall námskeiða (þ.e. námskeiðsnúmera) sem annars vegar voru greind og hins vegar var 

sleppt. 
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Mynd 3. Hlutfall námskeiða á HVS þar sem inntak var greint og undanskilið greiningu 

 

Þegar rýnt er í þau 8% námskeiða sem voru undanskilin greiningu (sjá mynd 4) kom í ljós 

að 69% þeirra (40 námskeið) eru lokaverkefni en 31% (18 námskeið) eru málstofur o.fl.  

 

Mynd 4. Gerðir námskeiða á HVS sem ekki voru með í gagnagreiningu 

 

Á þessu má sjá að langflest námskeiðsnúmer sem ekki voru tekin með í greininguna eru 

sérstök lokaverkefni í grunn- eða framhaldsnámi.  

Tafla 2. sýnir heildarfjölda námskeiða sem voru tekin til greiningar eftir námsstigi á HVS. 

Námskeiðsnúmer sem enda á G eru fyrir námskeið í grunnnámi, námskeið sem enda á F eru 

fyrir framhaldsnám en námskeið sem enda á M eru fyrir nemendur í lok grunnnáms eða í 

framhaldsnámi.  
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Tafla 2. Fjöldi námskeiða á HVS eftir námsstigi 

 
Grunnnám (G) Framhaldsnám (F) Grunn- og framhaldsnám (M) 

Fjöldi 
námskeiða 359 257 26 

 

Mynd 5 sýnir hlutfall námskeiða á HVS eftir námstigi. Alls eru 56% námskeiðanna fyrir 

nemendur í grunnnámi, 40% fyrir nemendur í framhaldsnámi og 4% fyrir nemendur á lokaári í 

grunnnámi eða í framhaldsnámi.  

 

Mynd 5. Hlutfall námskeiða á HVS eftir námsstigi 

 

Af þessu má sjá að rúmlega helmingur námskeiða á HVS eru námskeið í grunnnámi (56%), 

en 40% eru framhaldsnámskeið. Þá eru námskeið sem eru ætluð bæði grunn- og 

framhaldsnemum langfæst, eða 4%.  

Stærð námskeiða eftir fjölda ECTS eininga á HVS er mjög mismunandi, allt frá 0 einingum 

skráðum (3 námskeið) upp í 30 eininga námskeið (2 námskeið). Þetta má sjá á mynd 6. Þar sést 

líka að í þeim tilvikum sem prósentutalan er 0 er fjöldi námskeiða með tilteknum einingafjölda 

undir einu prósentustigi. Flest námskeið á sviðinu eru 6 einingar (22%, eða 142 námskeið), þar 

á eftir eru 4 eininga námskeið (15%, eða 99 námskeið). Þá koma 8 eininga námskeið (13%, eða 

86 námskeið) og 2 eininga námskeið (11%, eða 72).   
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Mynd 6. Hlutfall námskeiða á HVS eftir einingafjölda í námskeiðum 

 

Á þessu má sjá að flest námskeiða sem greind voru eru 6 eininga námskeið (22%) og 

næstflest voru 4 eininga námskeið (15%). Heildarfjöldi annarra námskeiða hvað einingafjölda 

varðar var minni, en í nokkrum tilvikum voru námskeið skráð með annars konar einingafjölda, 

t.d. 20 ECTS einingar (1 námskeið) og 9 og 11 einingar (tvö námskeið í hvoru tilviki fyrir sig).  

Mynd 7 sýnir fjölda skráninga á HVS eftir inntaki heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. 

Hvert námskeið gat fengið, byggt á inntaki þeirra, skráningu á fleiru en einu heimsmarkmiði. 

Hér má sjá að heimsmarkmið 3, heilsa og vellíðan, fékk flestar skráningar, alls 506 talsins 

(60%). Þar á eftir er heimsmarkmið 4, menntun fyrir alla, með 236 (28%) skráningar. Þá fengu 

heimsmarkmið 8, 10 og 12 svipaðar skráningar, á bilinu 19–23, eða 2–3% af öllum skráningum 

á HVS. Í öðrum tilvikum eru skráningar færri. Þar sem prósentutalan er 0 eru engar skráningar 

tengdar umræddum markmiðum, en það á við um markmið 6, 7, 11 og 15.  
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Mynd 7. Fjöldi skráninga eftir inntaki heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna á HVS 

 

Á mynd 7 má sjá að heimsmarkmið 3, heilsa og vellíðan fékk langflestar skráningar eða 506 

talsins sem gera 60% allra greindra námskeiða. Heimsmarkmið 4, menntun fyrir alla, var með 

um helmingi færri alls 236 skráningar sem gera 28% allra skráninga. Heimsmarkmið 8, 10 og 

12 voru svo með skráningar rétt í kringum 20 en önnur heimsmarkmið náðu annaðhvort ekki 

10 skráningum eða fengu ekki neinar skráningar. 

Mynd 8 sýnir fjölda skráninga á HVS eftir inntaki heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 

samkvæmt námsstigi, þ.e. grunnnámi (G), framhaldsnámi (F) og námskeiðum sem standa bæði 

grunn- og framhaldsnemum til boða (M). Myndin sýnir að því sem næst sömu áherslur koma 

fram hvað varðar inntak  heimsmarkmiðanna, óháð námsstigum.  
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Mynd 8. Fjöldi skráninga á HVS eftir inntaki heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og 
námsstigi 

 

Á þessu má sjá að skráningar heimsmarkmiðanna héldust, óháð því hvort um var að ræða 

grunnnám, framhaldsnám eða námskeið sem voru í boði fyrir grunn- og framhaldsnema.  

4.2 Sýn á illviðráðanleg vandamál, sjálfbærni og sjálfbærnimenntun í HÍ 

Markmið sérverkefnis höfundar var að skoða hvers konar sýn á illviðráðanleg vandamál, veika 

eða sterka sýn á sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 eða ESD 2 mætti greina í 

námskeiðslýsingum á öllum fimm fræðasviðum Háskóla Íslands veturinn 2019–2020.  

Hér verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum eftir hverju fræðasviði um sig í stafrófsröð 

þeirra. 

 Félagsvísindasvið  

Fjöldi skráninga á félagsvísindasviði (FVS) með hliðsjón af sýn á illviðráðanleg vandamál, 

sjálfbærni og sjálfbærnimenntun eru fáar eins og fram kemur í töflu 3. Almennt virðast þessir 

þættir ekki koma fram í inntaki námskeiða, þó með einni undantekningu, þar sem sýn á 

sjálfbærnimenntun (ESD 2) virðist eiga nokkurn sess á FVS. Alls eru 80 skráningar sem svara til 

tæplega 12% af þeim 675 námskeiðum sem greind voru á sviðinu. Skráningar á aðra þætti voru 

mjög fáar. 
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Tafla 3. Fjöldi skráninga á FVS út frá sýn á illviðráðanleg vandamál, sjálfbærni og 
sjálfbærnimenntun 

  
Illviðráðanleg 

vandamál Veik sjálfbærni Sterk sjálfbærni ESD 1 ESD 2 

Fjöldi skráninga 3 1 1 2 80 

 

Á mynd 9 má sjá að á FVS virðist innan við hálft prósent námskeiða (0,4%) fela í sér 

vísbendingar um að fjallað sé um illviðráðanleg vandamál, eða 3 alls af þeim 675 námskeiðum 

sem voru til greiningar.  

 

Mynd 9. Hlutfall námskeiða á FVS sem fjalla um illviðráðanleg vandamál 

 

Illviðráðanleg vandamál virðast því samkvæmt námskeiðslýsingum og hæfniviðmiðum á 

FVS fátíð viðfangsefni.  

Mynd 10 sýnir fjölda skráninga á FVS á vísbendingum um veika og sterka sýn á sjálfbærni. 

Hafa þarf í huga, sjá töflu 3, að einungis var um að ræða eina skráningu í hvoru tilfelli.  
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Mynd 10. Fjöldi skráninga á FVS eftir vísbendingum um veika eða sterka sýn á sjálfbærni 

 

Á mynd 10 má sjá að afar fáar vísbendingar voru um skráningar á veika eða sterka sýn á 

sjálfbærni á FVS, aðeins ein skráning fyrir hvora um sig.  

Mynd 11 sýnir fjölda skráninga á FVS eftir vísbendingum um sjálfbærnimenntun af gerð 

ESD 1 og ESD 2.  

  

 

Mynd 11. Fjöldi skráninga á FVS eftir vísbendingum um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og 
ESD 2 

Á mynd 11 má sjá að vísbendingar um sjálfbærnimenntun virðast fyrst og fremst liggja á 

sviði ESD 2 á FVS (80 skráningar af 82) sem eru 98% af skráningum um sjálfbærnimenntun.  
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 Heilbrigðisvísindasvið 

Fjöldi skráninga á heilbrigðisvísindasviði (HVS) með hliðsjón af sýn á illviðráðanleg vandamál, 

sjálfbærni og sjálfbærnimenntun má sjá í töflu 4. Skýrust teikn mátti finna um illviðráðanleg 

vandamál (114 skráningar).  

 

Tafla 4. Fjöldi skráninga á HVS út frá sýn á illviðráðanleg vandamál, sjálfbærni og 
sjálfbærnimenntun 

  
Illviðráðanleg 

vandamál Veik sjálfbærni Sterk sjálfbærni ESD 1 ESD 2 

Fjöldi skráninga 114 32 1 81 55 

 

Í töflu 4 má sjá að fjöldi skráninga á HVS er mestur við illviðráðanleg vandamál sem 

viðfangsefni í námskeiðum HVS. Teikn um veika sýn á sjálfbærni voru nokkur, en einungis eitt 

um sterka sýn á sjálfbærni. Hins vegar fundust allnokkur teikn um sjálfbærnimenntun af 

gerðinni ESD 1 og ESD 2. 

Á mynd 12 má sjá að á HVS eru um 18% námskeiða sem virðast vinna með illviðráðanleg 

vandamál eða 114 námskeið af alls 642 námskeiðum sem voru til greiningar.  

 

Mynd 12. Námskeið á HVS sem tiltaka illviðráðanleg vandamál 

 

Á mynd 12 má sjá að hlutfall námskeiða á HVS sem virðast vinna með illviðráðanleg 

vandamál er ekki hátt og því virðist sem að í 82% námskeiða séu illviðráðanleg vandamál ekki 

til umfjöllunar eða sem hluti viðfangsefna þar. 
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Á mynd 13 má sjá samanburð á fjölda skráninga eftir veikri og sterki sýn á sjálfbærni sem 

felur í sér að í þeim tilvikum sem vísbendingar um viðfangsefni sjálfbærnimenntunar fundust 

fólu þær langflestar í sér veika sýn. 

 

Mynd 13. Fjöldi skráninga á HVS eftir vísbendingum um veika eða sterka sýn á sjálfbærni 

 

Af mynd 13 að dæma virðast námskeið á HVS sem fjalla um viðfangsefni sjálfbærni frekar 

fela í sér veika sýn á sjálfbærni (í 32 námskeiðum) en um sterka sýn. 

Á mynd 14 má sjá samanburð á skráningum á HVS eftir því hvort teikn fundust um 

sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 eða ESD 2.  

 

Mynd 14. Fjöldi skráninga á HVS eftir vísbendingum um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og 
ESD 2 
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Af mynd 14 má sjá að mun fleiri námskeið á HVS virðast tengjast sjálfbærnimenntun af 

gerð ESD 1 (81 námskeið) samanborið við 55 námskeið sem tengjast ESD 2.  

 Hugvísindasvið  

Fjöldi skráninga á hugvísindasviði (HUG) með hliðsjón af sýn á illviðráðanleg vandamál, 

sjálfbærni og sjálfbærnimenntun má sjá í töflu 5. Þessir þættir virðast koma að takmörkuðu 

leyti fram í inntaki námskeiða á HUG.  

 

Tafla 5. Fjöldi skráninga á HUG út frá sýn á illviðráðanleg vandamál, sjálfbærni og 
sjálfbærnimenntun 

  
Illviðráðanleg 

vandamál Veik sjálfbærni Sterk sjálfbærni ESD 1 ESD 2 

Fjöldi skráninga 39 7 4 31 17 

 

Í töflu 5 má sjá að flestar skráningar komu um illviðráðanleg vandamál (39 námskeið). Næst 

komu teikn um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 (31 námskeið) og ESD 2 (17 námskeið), en 

fáar skráningar voru um veika og sterka sýn á sjálfbærni.   

Á mynd 15 sést að á HUG eru um 5% námskeiða sem virðast vinna með illviðráðanleg 

vandamál eða 39 námskeið af alls 770 námskeiðum sem voru til greiningar. 

 

Mynd 15. Námskeið á HUG sem tiltaka illviðráðanleg vandamál 

 

Af mynd 15 má sjá að illviðráðanleg vandamál virðast fátíð viðfangsefni á HUG því í 95% 

námskeiða (731 námskeið) fundust ekki teikn um illviðráðanleg vandamál. 

Mynd 16 sýnir fjölda skráninga á HUG eftir vísbendingum um veika eða sterka sýn á 

sjálfbærni. Hér er um fá dæmi að ræða, eða 11 samtals sem skiptast á veika sýn á sjálfbærni 
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(7 námskeið) og sterka sýn á sjálfbærni (4 námskeið) af þeim 770 námskeiðum sem greind 

voru.  

 

Mynd 16. Fjöldi skráninga á HUG eftir vísbendingum um veika eða sterka sýn á sjálfbærni 

 

Af þessari mynd má sjá að ekki virðist mikið unnið með veika eða sterka sýn á sjálfbærni á 

HUG. Það voru einungis sjö námskeið sem virtust vinna með veika sjálfbærni og fjögur sem 

virtust vinna með sterka sjálfbærni.  

Mynd 17 sýnir að vísbendingar um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 í inntaki 

námskeiða á HUG fundust í samtals 48 námskeiðum af 770 samtals. Þar af eru fleiri skráningar 

tengdar ESD 1 (31 námskeið) en ESD 2 (17 námskeið). 

 

Mynd 17. Fjöldi skráninga á HUG eftir vísbendingum um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og 
ESD 2 
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Af mynd 17 má sjá að mun fleiri námskeið á HUG virðast fela í sér sjálfbærnimenntun af 

gerð ESD 1 en af gerð ESD 2.  

 Menntavísindasvið 

Fjöldi skráninga á menntavísindasviði (MVS) með hliðsjón af sýn á illviðráðanleg vandamál, 

sjálfbærni og sjálfbærnimenntun má sjá í töflu 6. Langflest teikn fundust um 

sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2, vel yfir hundrað skráningar af hvorri gerð.  

 

Tafla 6. Fjöldi skráninga á MVS út frá sýn á illviðráðanleg vandamál, sjálfbærni og 
sjálfbærnimenntun 

  
Illviðráðanleg 

vandamál Veik sjálfbærni Sterk sjálfbærni ESD 1 ESD 2 

Fjöldi skráninga 24 20 33 119 148 

 

Í töflu 6 má líka sjá að teikn um illviðráðanleg vandamál fundust í 24 námskeiðum, en teikn 

um áherslu á sterka sjálfbærni fannst í 33 námskeiðum og veika sjálfbærni í 20 námskeiðum.  

Á mynd 18 má sjá að á MVS eru um 5% námskeiða sem virðast vinna með illviðráðanleg 

vandamál eða 24 námskeið af alls 463 námskeiðum sem voru til greiningar.  

 

 

Mynd 18. Námskeið á MVS sem tiltaka illviðráðanleg vandamál 

 

Á mynd 18 má sjá að um 95% námskeiða á MVS (439 námskeið) virðast ekki fjalla um eða 

vinna með illviðráðanleg vandamál samkvæmt námskeiðslýsingum af þeim 463 námskeiðum 

sem voru greind. 
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Mynd 19 sýnir fjölda skráninga á MVS eftir vísbendingum um veika eða sterka sýn á 

sjálfbærni. Samtals eru þetta 53 skráningar sem skiptast á sýn á sterka sjálfbærni (33 

námskeið) og sýn á veika sjálfbærni (20 námskeið) í inntaki þeirra 463 námskeiða sem greind 

voru.  

 

 

Mynd 19. Fjöldi skráninga á MVS eftir vísbendingum um veika eða sterka sýn á sjálfbærni 

 

Af mynd 19 má sjá að algengara er að finna teikn um sterka sjálfbærni á MVS en teikn um 

veika sýn. 

Á mynd 20 er borinn saman fjöldi vísbendinga um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 

2 í inntaki námskeiða á HUG. Samtals fundust 267 teikn og af þeim eru fleiri skráningar tengdar 

ESD 2 (148 námskeið) en ESD 1 (119 námskeið).  

20

33

0 5 10 15 20 25 30 35

Veik sjálfbærni

Sterk sjálfbærni



 

57 

 

Mynd 20. Fjöldi skráninga á MVS eftir vísbendingum um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og 
ESD 2 

 

Af mynd 20 má að sjá að fjöldi vísbendinga um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 (119 

námskeið) er aðeins færri en vísbendingarnar um ESD 2 (148 námskeið). Ef litið er á 

heildarfjölda skráninga fyrir hvorn þessara þátta virðast teikn um ESD 1 finnast í 26% 

námskeiða á MVS en teikn um ESD 2 koma fyrir í 32% námskeiða.  

  

 Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Fjöldi skráninga á verkfræði- og náttúruvísindasviði (VON) með hliðsjón af sýn á illviðráðanleg 

vandamál, sjálfbærni og sjálfbærnimenntun má sjá í töflu 7. Þessir þættir virðast koma að 

einhverju leyti fram í inntaki námskeiða en flest teikn fundust um veika sýn á sjálfbærni.  

Tafla 7. Fjöldi skráninga á VON út frá sýn á illviðráðanleg vandamál, sjálfbærni og 
sjálfbærnimenntun 

  
Illviðráðanleg 

vandamál Veik sjálfbærni Sterk sjálfbærni ESD 1 ESD 2 

Fjöldi skráninga 61 111 51 64 36 

 

Í töflu 7 má sjá að flest teikn fundust um veika sjálfbærni (111 námskeið), en teikn um 

illviðráðanleg vandamál, sterka sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 voru 

færri. 

Á mynd 21 má sjá að á VON eru um 9% námskeiða sem virðast vinna með illviðráðanleg 

vandamál eða 61 námskeið af alls 689 námskeiðum sem voru til greiningar á sviðinu.  
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Mynd 21. Námskeið hjá VON sem tiltaka illviðráðanleg vandamál 

 

Á mynd 21 má því sjá að í langflestum námskeiðum á VON fundust ekki teikn um vinnu 

með illviðráðanleg vandamál, eða í 91% námskeiða sem greind voru.  

Mynd 22 sýnir fjölda skráninga hjá VON eftir vísbendingum um veika eða sterka sýn á 

sjálfbærni. Þetta eru samtals 162 skráningar sem skiptast á veika sjálfbærni (111 námskeið), 

og sterka sjálfbærni (51 námskeið) af þeim 689 námskeiðum sem greind voru á sviðinu.  

 

 

Mynd 22. Fjöldi skráninga hjá VON eftir vísbendingum um veika eða sterka sýn á sjálfbærni 

 

Mynd 22 bendir því til að af þeim námskeiðum í VON sem virðast fjalla um veika eða sterka 

sýn á sjálfbærni eru rúmlega helmingi fleiri sem hafa teikn um veika sýn. 
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Mynd 23 sýnir að 100 vísbendingar fundust um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 

í inntaki námskeiða hjá VON.  

 

Mynd 23. Fjöldi skráninga hjá VON eftir vísbendingum um sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 
og ESD 2 

 

Af mynd 23 má sjá að af vísbendingum um sjálfbærnimenntun á VON voru rúmlega 

helmingi fleiri teikn um  ESD 2 (111) en ESD 1 (64).  

 

Tafla 8. Fjöldi skráninga út frá sýn á illviðráðanleg vandamál, sýn á veika eða sterka sjálfbærni 
og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 eftir fræðasviðum Háskóla Íslands 

 

  
Illviðráðanleg 

vandamál Veik sjálfbærni Sterk sjálfbærni ESD 1 ESD 2 

Félagsvísindasvið 3 1 1 2 80 

Heilbrigðisvísindasvið 114 32 1 81 55 

Hugvísindasvið 39 7 4 31 17 

Menntavísindasvið 24 20 33 119 148 

Verkfræði- og 
náttúruvísindasvið 61 111 51 64 36 

Fjöldi skráninga 241 171 90 297 336 

 

Í töflu 8 má sjá að í Háskóla Íslands virðist sýn á illviðráðanleg vandamál, veika eða sterka 

sýn á sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 í námskeiðslýsingum eftir 

fræðasviðum HÍ vera með nokkuð misjöfnu móti.   

64

36

0 10 20 30 40 50 60 70

ESD 1

ESD 2



 

60 

Á mynd 24 má sjá fjölda námskeiða á öllum sviðum HÍ sem tiltaka illviðráðanleg vandamál 

í prósentum talið.  

 

Mynd 24. Sýnir prósentuhlutfall allra greindra námskeiða á fræðasviðum HÍ sem tiltaka 
illviðráðanleg vandamál 

 

Á mynd 24 má sjá að af öllum greindum námskeiðum eru 7% námskeiða sem tiltaka 

illviðráðanleg vandamál. 

Á mynd 25 má sjá mun á fjölda námskeiða sem greina veika eða sterka sýn á sjálfbærni. 

 

Mynd 25. Sýnir mun á milli námskeiða sem greina sýn um sterka eða veika sjálfbærni 

 

Af mynd 25 að dæma má sjá að mun fleiri námskeið sem greind voru bera merki um sýn á 

veika sjálfbærni, alls 66% á móti 34% sem báru merki um sterka sýn á sjálfbærni.  
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Á mynd 26 má sjá að lítill munur var á milli námskeiða sem greindu vísbendingar um 

sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2. 

 

Mynd 26. Sýnir mun á milli námskeiða sem greina vísbendingar um sjálfbærnimenntun af 
gerð ESD 1 og ESD 2 

 

Á mynd 26 má sjá að nær sami fjöldi námskeiða gaf vísbendingar um sjálfbærnimenntun 

af gerðinni ESD 1 (47%) og ESD 2 (53%).  

 

4.3 Samantekt niðurstaðna 

Á heilbrigðisvísindasviði HÍ veturinn 2019–2020  voru samtals 642 námskeiðsnúmer greind. 

Heildarfjöldi námskeiðsnúmera í kennsluskrá var þó talsvert meiri eða samtals 700 

námskeiðsnúmer en um 8% þeirra voru tekin út þar sem takmarkaðar upplýsingar voru um 

inntak, aðferðir eða tilgang þeirra. Alls var því 58 námskeiðsnúmerum sleppt úr greiningunni 

fyrir HVS. Langflest þeirra námskeiða eða 69% sem tekin voru út voru sérstök lokaverkefni í 

grunn- eða framhaldsnámi en 31% þeirra sem tekin voru út voru málstofur. 

Fjöldi eininga á námskeiðunum sem greind voru var frá 0 ECTS einingum og upp í 30 

einingar. Flest námskeiðanna sem greind voru eru sex eininga námskeið, samtals 142 

námskeið eða 22% greindra námskeiða. Næst á eftir voru fjögurra eininga námskeið, samtals 

99 námskeið eða 15% greindra námskeiða. Fjöldi átta eininga námskeiða var 86 eða 13% 

greindra námskeið og tveggja eininga námskeið voru alls 72 námskeið eða 11% greindra 

námskeiða. Annar einingafjöldi námskeiðsnúmera sem greind voru á HVS var lægri.  

Þrjú af heimsmarkmiðum SÞ fengu flestar skráningar í þessari rannsókn á HVS. Þau fengu 

á bilinu 19–23 skráningar af þeim sem fram komu við greiningu á inntaki greindra námskeiða 
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eða á bilinu 2–3%. Heimsmarkmið 3, heilsa og vellíðan, og heimsmarkmið 4, menntun fyrir 

alla, eru þau tvö heimsmarkmið sem fengu flestar skráningar hvað varðar sýnileika 

heimsmarkmiða í inntaki námskeiða og til að mynda voru alls 506 skráningar tengdar 

heimsmarkmiði 3 sem gerir 60% af þeim 642 námskeiðum sem greind voru og heimsmarkmið 

4 með 236 skráningar, sem gerir 28% af þeim 642 námskeiðum sem voru til greiningar. Önnur 

heimsmarkmið hlutu færri skráningar og sum fengu jafnvel engar skráningar.  

Nokkurs ósamræmis virðist gæta á milli sviða hvort unnið sé með illviðráðanleg vandamál 

og ekki virðast öll fræðasvið innan HÍ leggja sömu áherslu á sterka eða veika sýn á sjálfbærni 

eða sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2.  

HVS var það svið sem virtist sinna illviðráðanlegum vandamálum hvað best og fékk flestar 

skráningar, alls 114 talsins en FVS var það svið sem fékk fæstar skráningar í málaflokkinn eða 

3 talsins. Nokkurt jafnvægi var hjá hinum sviðum HÍ hvað varðar skráningar í illviðráðanleg 

vandamál.  

Þegar litið var á fjölda skráninga um hvort unnið væri með veika eða sterka sýn á sjálfbærni 

var VON það svið sem fékk flestar skráningar, alls 162 talsins sem var meira en öll hin fjögur 

sviðin fengu samanlagt. Á FVS var aðeins merkt tvisvar sinnum við veika eða sterka sýn á 

sjálfbærni. Ein skráning í hvorn flokk.  

MVS var það svið sem fékk flestar skráningar í að unnið væri með sjálfbærnimenntun af 

gerð ESD 1, alls 119 talsins og ESD 2, alls 148 talsins. Þó nokkurs ósamræmis gætti á FVS í 

skráningar á ESD 1 og ESD 2. Í tvígang var merkt við ESD 1 en 80 sinnum við ESD 2. Á öðrum 

sviðum virtust skráningar vera nokkuð jafnar en þó voru þeir alla jafna fleiri sem virtust vinna 

með sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1.   
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5 Umræður 

Meginmarkmið þessarar meistararannsóknar var annars vegar að fá yfirlit yfir hvar í 

námskeiðum heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Hins vegar að skoða hvers 

konar sýn á illviðráðanleg vandamál, veika eða sterka sýn á sjálfbærni og sjálfbærnimenntun 

af gerð ESD 1 og ESD 2 megi greina í námskeiðslýsingum á öllum fimm fræðasviðum Háskóla 

Íslands.  

Það sem kom einna mest á óvart við greiningu á námskeiðslýsingum á HVS varðandi 

heimsmarkmiðin 17 var sá afgerandi munur á milli skráninga á heimsmarkmiðunum sem var 

raunin. Heimsmarkmið 3, heilsa og vellíðan fékk þannig langflestar skráningar eða alls 60% af 

þeim námskeiðum sem greind voru á sviðinu. Þar á eftir kom heimsmarkmið 4, menntun fyrir 

alla, með alls 28% skráninga. Líkt og kom fram í takmörkunum á rannsókninni þá gáfu sumar 

námskeiðslýsingar ekki alltaf nægjanlega greinargóðar upplýsingar um inntak námskeiða og 

því mætti mögulega halda því fram að ef allar námskeiðslýsingar á sviðinu hefðu legið fyrir og 

verið fullunnar gætu þessar tölur verið enn hærri. Það kom aftur á móti á óvart að aðeins einu 

sinni var merkt við heimsmarkmið 17 sem felur í sér samvinnu um heimsmarkmiðin. Einnig 

kom á óvart að fjögur heimsmarkmið, númer 6, 7, 11 og 15 fengu engar skráningar.   

Niðurstöðurnar úr rannsóknarspurningunni, hvers konar sýn á illviðráðanleg vandamál, 

veik eða sterk sýn á sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 megi greina í 

námskeiðslýsingum komu rannsakandanum að einhverju leyti á óvart. Áður en lagt var af stað 

í þessa rannsókn hafði verið áætlað að fleiri skráningar myndu tengjast öllum málaflokkunum 

en fram kom í rannsókninni, en eftir að hafa lesið inntak námskeiðslýsinga á 

heilbrigðisvísindasviði mátti sjá að nokkrar námskeiðslýsingar gáfu ekki nægjanlega 

greinargóðar og haldbærar upplýsinar um hvert inntak námskeiðanna var.  Það getur því hafa 

skekkt niðurstöður nokkuð en ef tekið er mið af þeim fjölda greindra námskeiða sem voru með 

fullunnin hæfniviðmið og námskeiðslýsingar gefa niðurstöður rannsóknarinnar það til kynna 

að fleiri skráningar ættu ekki endilega við. Þegar horft er á framsetningu námskeiða í 

kennsluskrá HVS í HÍ komu í ljós nokkrir hnökrar sem geta haft áhrif á túlkun niðurstaðna 

þessarar rannsóknar.  Niðurstöður fyrir háskólann í heild sinni benda til að á sumum sviðum 

virðist ekki unnið markvisst að ákveðnum markmiðum er snúa að málefnum tengdum 

sjálfbærni og sjálfbærnimenntun. Að sama skapi hefðu öll námskeið sem kennd voru á 

skólaárinu 2019–2020 átt að hafa námskeiðslýsingar og hæfniviðmið, en svo var ekki.  

Ef tekið er mið af bæði stefnu HÍ 21 þar sem segir m.a. að skólinn ætli að stuðla að 

sjálfbærni (Háskóli Íslands, 2016–2021), og af einu undirmarkmiða heimsmarkmiðanna sem 

íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að vinna eftir, þar sem segir að nemendur skuli öðlast 
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þekkingu og færni til að ýta undir sjálfbæra þróun, meðal annars með sjálfbærnimenntun, þá 

hefðu skráningar í málaflokka rannsóknarinnar átt að vera fleiri (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

Ekki er hægt að segja að niðurstöðurnar feli í sér áfellisdóm yfir fræðasviðum Háskóla Íslands. 

Hins vegar var búist við skýrari tengingum á milli stefnu HÍ 21 um áherslu á sjálfbærni en svo 

kom fram í námskeiðslýsingum.   

Þegar niðurstöður eru túlkaðar með hliðsjón af sýn á illviðráðanleg vandamál, veika eða 

sterka sýn á sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 þarf að hafa í huga 

áðurnefnda takmörkun gagnöflunar sem fólst í að fimm þátttakendur í rannsókninni greindu 

hver sitt fræðasvið háskólans. Jafnvel þó svo að reynt hafi verið að samræma verklag áður en 

greiningarvinnan fór fram er ekki hægt að útiloka að huglægt mat greinenda gæti hafa leitt til 

einhvers munar á niðurstöðum. Hins vegar má með meiri fullvissu reikna með því að samræmi 

sé innan niðurstaðna hvers fræðasviðs.  

Illviðráðanleg vandamál geta verið, og eru oftast, flókin viðureignar þar sem eðli þeirra er 

að engin ein rétt lausn er til (Bottery, 2016). Ef hér hefði sjónum frekar verið beint að 

viðráðanlegum vandamálum er ekki ólíklegt að fleiri námskeið sem greind voru hefðu fallið 

undir námskeið sem fengjust við slík vandamál.  

Það er ekkert launungarmál að loftslagsmálin og hækkandi hitastig jarðarinnar eru meðal 

þeirra vandamála sem teljast hvað illviðráðanlegust (Bottery, 2016). Benda má á að vandamál 

sem lenda á hliðarlínunni í leit að lausnum geta breyst frá því að vera viðráðanleg yfir í 

illviðráðanleg. Ein af skilgreiningunum á viðráðanlegum vandamálum sem geta orðið að 

illviðráðanlegum vandamálum er að lokamarkmið vandamálsins er ljóst en skortur á tíma gerir 

það að verkum að eðli vandans breytist (Batie, 2008). Dæmi um þetta er sá mannskæði 

smitsjúkdómur, sem, þegar þetta er skrifað, hefur lagt gervalla heimsbyggðina á hliðina á fyrri 

hluta ársins 2020, kórónuveiran sem veldur þeim sjúkdómi sem kallaður er Covid-19. Þar var 

lokamarkmiðið ljóst frá upphafi, þ.e. að stöðva þurfti útbreiðslu sjúkdómsins og þróa bóluefni 

en vegna ýmissa óvissuþátta og skorts á tíma hefur vandamálið, sem undir venjulegum 

kringumstæðum hefði jafnvel átt að vera viðráðanlegt vandamál, stigmagnast og farið yfir í 

þann flokk sem Levin o.fl. (2012) kalla ofurillviðráðanleg vandamál (e. super wicked problems) 

(Batie, 2008).  

Hluti af viðfangsefni þessarar rannsóknar var að reyna að festa hendur á hvort í 

námskeiðum væri fjallað um eða unnið með illviðráðanleg vandamál. Í ljósi eðlis 

illviðráðanlegra vandamála getur verið snúið að samþætta þau sjáanlega inn í hefðbundnar 

námskeiðslýsingar, enda feli það í sér illviðráðanlegt vandamál í sjálfu sér eins og Auður 

Pálsdóttir (2014) benti á. 

Gera má ráð fyrir að sú staðreynd, þ.e. hversu snúið getur verið að koma á auga á 

illviðráðanleg vandamál geti hugsanlega haft áhrif á skráningar.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að hlutfallslega séu fá námskeið (alls 261 af 3.239) 

á sviðum HÍ sem virðast vinna með sýn á veika og sterka sjálfbærni. Þegar horft er til 

skilgreiningar og umfjöllunar um sjálfbæra þróun er gagnlegt að hafa í huga að líta til hinna 

þriggja stoða sem sjálfbær þróun byggir á, þ.e. vernd umhverfisins, efnahag og félagslegri 

velferð og jöfnuði (Mensah og Casadevall, 2019; Purvis o.fl. 2019). Hugtök líkt og sjálfbær 

þróun og sjálfbærnimenntun eru hugsanlega enn í hugum margra tengd eldri hugtökum líkt 

og umhverfismenntun sem lengi hafa verið í umræðunni og ekki víst að fólk tengi almennt 

efnahag, félagslega velferð og jöfnuð við sjálfbæra þróun (Thomas, 2009). 

Í þessari rannsókn var reynt að gera skýran greinarmun á veikri sjálfbærni annars vegar og 

sterkri sjálfbærni hins vegar. Í hnotskurn má segja að veika sjálfbærni megi skilgreina út frá 

sjónarhóli einstaklingshyggjunnar og ef gengið er á hlut einnar af stoðunum þremur sé ágangur 

eða framkvæmdir mannsins í lagi, svo framarlega sem þær skili ávinningi fyrir aðra hinna 

tveggja stoða sjálfbærninnar (Davies, 2013). Þannig haldist jafnvægi innan hinna þriggja stoða 

sjálfbærrar þróunar þó svo að ein þeirra líði mögulega á kostnað hinna tveggja. 

Hugmyndir sem byggja á hugsunarhætti sterkrar sjálfbærni fela í sér að áhersla er á að 

umhverfið sé takmörkuð auðlind sem þoli ekki viðstöðulausa notkun og í raun ekki 

endurýjanleg auðlind fyrir manninn til að ganga á. Virða verður notkun auðlinda og 

vistfræðileg mörk  jarðar og  skipta út notkun á náttúruauðlindum sem gengið er á fyrir t.d. 

orkugjafa sem eru endurnýjanlegir (Dietz og Neumayer, 2007). Í samhengi hinna þriggja stoða 

sjálfbærrar þróunar má maðurinn ekki hafa neikvæð áhrif á neina af stoðunum þremur. Þannig 

má segja að sterk sjálfbærni feli í sér breyttan hugsunarhátt mannsins sem er umhverfinu og 

auðlindum í hag og að náttúrunni er ekki eingöngu ætlað til að þjóna þörfum mannsins 

(Yannarella o.fl., 2006). 

 Rannsókn þessi bendir til að mun fleiri námskeið sem greind voru virðast vinna með veika 

sjálfbærni, fremur en sterka sjálfbærni. Niðurstöðurnar eru því í andstöðu við það sem Dietz 

og Neumayer (2007) héldu fram og fela í sér að vilji fólks og skilningur væri að færast nær 

hugmyndum um sterka sjálfbærni.  

Þegar sjálfbærnimenntun af gerð  ESD 1 og ESD 2 var borin saman kom í ljós að fjöldi 

merkinga var afar misjafn milli sviða HÍ. Fleiri skráningar tengdust ESD 2 (336) en  ESD 1 (297) 

og kom það á óvart við fyrstu sýn því segja má að ESD 2 byggi á hugmyndafræði sem er öllu 

róttækari og gagnrýnni á hið viðtekna, líkt og sérfræðingar hafa sagt (Vare og Scott, 2007). Við 

nánari skoðun eftir fræðasviðum kom hins vegar í ljós að oftar var merkt við ESD 1 á þremur 

af fimm fræðasviðum háskólans, nema á MVS, þar voru merkingar við ESD 2 flestar.  

Þetta er nokkuð athyglisvert í samhengi þess sem Scott (2015) benti á en hann rökstyður 

að ESD 1 hafi tilhneigingu til að vera þægilegri en ESD 2 í kennslu þar sem efni sem fella má 

þar undir er byggt á staðreyndum, venjum og hugsunarhætti nútímans. Sjálfbærnimenntun að 



 

66 

gerð ESD 2 sé aftur á móti ætlað að stuðla að aukinni gagnrýnni hugsun nemenda og 

álitamálum. Kennsla þar sem greina má inntak ESD 2 felur gjarnan í sér ákveðna togstreitu og 

mótsagnir sem skora á hólm álit sérfræðinga um málefni sjálfbærrar þróunar (Scott, 2015).  

Eins og áður hefur komið fram höfðu Sameinuðu þjóðirnar hvatt þjóðir heims til að huga 

betur að málefnum tengdum sjálfbærni. Vilji alþjóðasamfélagsins kom t.d. fram með því að 

skilgreina áratuginn 2005–2014 sem áratug til menntunar til sjálfbærrar þróunar og svo í 

þúsaldarmarkmiðunum. Þessi áhersla hafði t.d. þau áhrif að sett var á fót rannsóknar- og 

þróunarverkefni milli menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri sem og 

stefnu menntamálayfirvalda sem birtist í nýrri aðalnámskrá 2011 fyrir fyrstu þrjú skólastigin 

(Auður Pálsdóttir o.fl., 2009).  

En þessi áhrif virðast hafa minna náð til inntaks námskeiða HÍ. Af niðurstöðum þessarar 

rannsóknar að dæma er umtalsvert meira svigrúm fyrir vinnu með sjálfbærnimenntun af gerð 

ESD 1 og ESD 2 en þau tæpu 10% sem skráð voru. Hafa þarf í huga að á einstaka fræðasviðum 

voru fáar skráningar þess efnis og vekur það upp spurningar um hvað valdi þegar litið er til 

þeirrar stefnu og þeirra áherslna sem lesa má úr stefnu HÍ 21 (Háskóli Íslands, 2016–2021). 

Hér eru skýr sóknarfæri fyrir Háskóla Íslands. Þeir Thomas (2009) og Ng (2019) benda á 

nauðsyn þess að menntastofnanir líkt og Háskóli Íslands innleiði í kennslukrár hugmyndir um 

vinnu með sjálfbærni þvert á fræðasvið. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda með skýrum 

hætti til þess að betur má ef duga skal. Háskóli Íslands getur tekið upp hæfniviðmið með það 

að markmiði að auka við hæfni nemenda sinna með sjálfbærni að leiðarljósi. Slíkar breytingar 

má t.d. gera með því að fjölga samþættum viðfangsefnum innan og milli námsgreina eða 

námssviða.  

Að þessu sögðu þarf að hafa í huga ábendingar Sterling o.fl. (2018) um að erfiðlega getur 

gengið að innleiða breytingar í menntakerfi og sér í lagi á æðri stigum þess. Í þessu vakna 

spurningar um hvaða breytingar þurfi raunverulega að eiga sér stað til að knýja fram breytingar 

í átt að sjálfbærni. Tilbury (2011) bendir á að forystan í háskólum þurfi að vera tilbúin til að 

innleiða breytingar og Sterling (2004) vekur athygli á því að við slíka umbreytingu þurfi að fá 

stjórnvöld eða stefnumótandi aðila með í lið til þess að þær breytingar geti ekki bara gengið í 

gegn heldur til þess að þær festist í sessi. Þá má velta þeirri spurningu upp hvort slíkar 

breytingar séu þegar hafnar og þessi rannsókn sé einmitt einn liður í þeirri breytingu. Getur 

verið að ef viðlíka rannsókn hefði verið framkvæmd fyrir 10 árum síðan að niðurstöðurnar 

hefðu sýnt allt aðra mynd af stöðu mála innan og á milli fræðasviða Háskóla Íslands?  

Á HVS var fjallað um inntak heimsmarkmiðanna 17 út frá námskeiðslýsingum og ráðist í 

ítarlega greiningu á öllum námskeiðum sviðsins í kennsluskrá veturinn 2019–2020. Öll fimm 

fræðasvið HÍ voru greind með þessum hætti. Þar að auki voru greindir sértækir þættir eftir 

áhugasviði þátttakenda í rannsókninni. Í þessu tilviki var rýnt í hvaða sýn á illviðráðanleg 
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vandamál, sýn á veika og sterka sjálfbærni og sjálfbærnimenntun af gerð ESD 1 og ESD 2 mætti 

greina í námskeiðslýsingum á öllum fimm fræðasviðum Háskóla Íslands. 

Hafa ber í huga að það er ekki hlutverk rannsakanda að leggja mat á það hvort skráningar 

séu nægjanlega margar eða óviðunandi heldur er niðurstöðum ætlað að veita fræðasviðum HÍ 

gagnlegar upplýsingar um mikilvægi þess að sinna bæði heimsmarkmiðunum og sýn á 

sjálfbærnimenntun í námskeiðslýsingum sínum og hæfniviðmiðum. 

Að þessu sögðu skal ekki líta á niðurstöðurnar sem einhvern áfellisdóm yfir fræðasviðum 

Háskóla Íslands heldur miklu frekar að líta á niðurstöður sem tækifæri til umbóta til að gera 

góðan háskóla betri og áherslur í stefnu hans sýnilegri í námsframboðinu.  
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6 Lokaorð 

Að hrinda sjálfbærnimenntun í framkvæmd innan Háskóla Íslands er enginn hægðarleikur og 

framkvæmdin kemur til með að taka tíma og snerta bæði starfsfólk og nemendur. Hvatarnir 

eru til staðar og segja má að með áherslubreytingum í menntakerfinu á Íslandi, allt niður í 

grunnskóla, hafi fræjum sjálfbærninnar verið sáð á undanförnum árum og því ætti uppskeran 

að vera ríkuleg. 

Þar sem sambærileg rannsókn hefur aldrei verið unnin hér á landi er óhætt að fullyrða að 

niðurstöður hennar séu að mörgu leyti einstakar og þá sér í lagi gagnlegar fyrir Háskóla Íslands. 

Á þetta bæði við um mögulega endurskoðun á námskeiðslýsingum til að skerpa á innihaldi 

viðfangsefna sem þegar er fengist við, en líka um það hvort stefna háskólans skili sér nógu 

skýrt í því námsframboði sem kynnt er. Vonir eru bundnar við að HÍ notfæri sér gögnin til að 

skoða með opnum og gagnrýnum augum hvað megi betur fara í námskeiðslýsingum, 

hæfniviðmiðum og inntaki námsgreina sviða sinna. Rannsóknin gefur líka kost á því að auðvelt 

er að ráðast aftur í greiningu allra sviðanna innan fárra ára og bera saman við rannsókn þessa 

til að sjá hvort einhverjar breytingar til hins betra hafi átt sér stað.  
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