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Ágrip 

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

námskeiðum félagsvísindasviðs (FVS) 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 hnattræna vitund í námskeiðslýsingum fræðasviðanna fimm 

og hvernig háskólinn geti stuðlað að henni í námsframboði sínu. 

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

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

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

inntak einstakra heimsmarkmiða mátti finna í texta námskeiðslýsingar eða hæfniviðmiðum 

þess. Jafnframt 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 unnið markvisst 

að innan háskólans en einnig hver þeirra þyrftu að fá skýrari athygli. Á félagsvísindasviði komu 

skýrast fram teikn á sviði heimsmarkmiðs nr. 4, menntun fyrir alla, og nr. 10, aukinn jöfnuður, 

en einnig fundust víða þræðir er tengjast markmiði nr. 16 um frið og réttlæti. Niðurstöður 

sérverkefnis höfundar benda til að teikn um hnattræna vitund í námskeiðslýsingum séu 

langflest að finna á Menntavísindasviði. Þegar horft er til undirþátta hnattrænnar vitundar 

virðist helmingur allra teikna um hnattræna vitund á fræðasviðum Háskóla Íslands tengjast 

ólíkum skilgreiningar á aðstæðum á/eftir svæðum heimsins. 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 

the School of Social Sciences for the academic year 2019–2020. Signs of global awareness in 

the schools of the university. 

 

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

School of Social Sciences in the Univeristy of Iceland seem to include issues of sustainable 

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

(UN) as they are presented in the university on-line course catalogue for the academic year 

2019–2020. In addition, the focus of this research is on author´s own projet which includes 

signs of global awareness in the courses in the University of Iceland. 

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

and record the findings into a data analysis table if the content of individual SDGs appeared 

to be in the course descriptions or its learning outcomes. In addition, the research data is 

based on the analysis of courses of the university as a whole with regard to the author´s own 

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

participants of the reasearch project.  

Results indicate which SDGs seem to receive focus and which SDGs seem to receive less 

attention. Within the School of Social Sciences, SDG no 4, Quality Education, and no. 10, 

Reduced Inequalities, seem to get the strongest attention, but some threads relating SDG no 

16, Peace, Justice and Strong Institutions, were found. The results of author´s own project 

indicate that global awareness is most commonly found within the School of Education of all 

five schools of the university. Results also indicate that half of total signs of global awerness 

fall into one of three sub-categories of global awareness, that is, diverse definitions of 

situations by world regions. The results are valuable for the university as a whole as well as 

each of the schools when revising their policy and how information about courses are 

presented in the course catalogue. 
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1 Inngangur  

Við lifum á tímum mikillar þekkingar sem meðal annars hefur kennt okkur að ágangur á 

auðlindir jarðar er komin langt umfram það sem plánetan okkar þolir. Mennirnir hafa sett mark 

sitt á jörðina í svo miklum mæli að hnattrænar afleiðingar sem birtast til dæmis í 

loftslagbreytingum og ákveðnu úrræðaleysi þar um, ógna ekki bara lífkerfum jarðar heldur líka 

búsetu- og lífsskilyrðum manna (IPCC, 2018; UNEP, 2012). 

Þessi rannsókn er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem nær til allra fimm sviða Háskóla 

Íslands (HÍ). Hver þátttakandi greindi öll námskeið eins fræðasviðs HÍ og var leitast við að svara 

því hvar í námskeiðum hvers sviðs Háskóla Íslands 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 sýn á illviðráðanleg 

vandamál, sjálfbæra þróun og sjálfbærnimenntun, (5) upplýsingum um námsmat og (6) að 

hvaða marki nemendur geta haft áhrif á nám sitt.  

Í þessari rannsókn er sjónum beint að félagsvísindasviði annars vegar og hins vegar að 

sérverkefni höfundar sem snýr að því að greina teikn um hnattræna vitund í 

námskeiðslýsingum fræðasviðanna fimm og hvernig háskólinn geti stuðlað að henni í 

námsframboði sínu. 

Félagsvísindasvið HÍ skiptist í sex deildir. Þær eru Félagsfræði-, mannfræði og 

þjóðfræðideild; Félagsráðgjafardeild; Hagfræðideild; Lagadeild; Stjórnmálafræðideild og 

Viðskiptafræðideild. Félagsvísindasvið er fjölmennasta fræðasvið háskólans og þar er í boði 

fjölbreytt nám og rannsóknarstarf (Háskóli Íslands, e.d.). 

Í Félagsfræði-, mannfræði og þjóðfræðideild er lögð rík áhersla á að með kenningum og 

aðferðum félagsvísinda öðlist nemendur skilning á þróun þjóðfélaga og margbreytileika 

mannlífsins, menningu, félagslegri mismunun og lífsháttum ólíkra hópa. Í Félagsráðgjafadeild 

er unnið með einstaklingum, hópum, fjölskyldum og samfélögum sem eru að takast á við 

vanda eða vilja breyta stöðu sinni. Sjónum er beint að fólki allt frá vöggu til grafar þar sem 

beitt er fjölbreyttum gagnreyndum aðferðum í starfinu.  

Námið í Hagfræðideild stendur mitt á milli raunvísinda og félagsvísinda þar sem 

hagfræðingar vilja skilja heiminn í heild sinni. Áhersla er lögð á greiningarhæfni og að 

nemendur öðlist skilning á efnahagslífi, fjármálum, viðskiptum og samfélagsmálefnum.  

Í Lagadeildinni, sem er elsta lagadeildin í landinu, er lögð áhersla á allar grunngreinar 

lögfræðinnar sem mikilvægar eru vel menntuðum lögfræðingum.  
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Í Stjórnmálafræðideild er bæði krefjandi og fjölbreytt námsframboð, en auk grunnáms í 

stjórnmálafræði og kynjafræði bjóðast fjölbreyttir kostir í framhaldsnámi sem veita bæði 

traustan og hagnýtan undirbúning fyrir sérhæfð störf á vinnumarkaði.  

Viðskiptafræðideildin gegnir svo forystuhlutverki í menntun stjórnenda og sérfræðinga á 

sviði viðskiptafræði með góð tengsl við atvinnulífið (Háskóli Íslands, e.d.). 

Lykilhugtök þessarar meistararannsóknar snúa að sjálfbærri þróun, sjálfbærni, 

sjálfbærnimenntun, hinum 17 heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.) og stefnu Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, e.d.) í því ljósi. Þá er sérstaklega rýnt í hugtakið 

hnattræn vitund, mikilvægi hennar og hvernig hægt sé að efla hana.  

Óhætt er að segja að ekki sé til ein samræmd skilgreining á hugtökunum sjálfbærni, 

sjálfbær þróun og sjálfbærnimenntun sem alþjóðasamfélagið hefur sameinast um. Í 

meginatriðum er fólk þó sammála um hvað liggur þessum hugtökum að baki, þó svo að 

fræðimenn og stefnumótunaraðilar hafi kynnt skilgreiningar sem blæbrigðamunur getur verið 

á (Auður Pálsdóttir, 2014). Hér verður gerð grein fyrir hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær 

þróun, ásamt hugtökum sem tengjast menntun sem styður við sjálfbæra þróun. 

Hugtakið sjálfbærni (e. sustainability) lýsir gjarnan einskonar langtímamarkmiði sem snýst 

um að ná jafnvægi og/eða stöðugleika ýmiss konar ferla innan og milli ólíkra kerfa (IPCC, 2018; 

Nolet, 2009; UNESCO, e.d.). Hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) vísar bæði 

til ýmiss konar ferla eða stíga sem feta má til að ná markmiðum um sjálfbærni (Auður 

Pálsdóttir, 2014). Hugtakið sjálfbær þróun hefur lengi verið tengt skilgreiningu úr einni af 

fyrstu alþjóðlegu skýrslum um viðfangsefnið, Brundtlands-skýrslunni frá 1987, en í henni er 

hugtakið sjálfbær þróun útskýrt sem það að mæta þörfum fólks í nútímanum án þess að skerða 

lífsskilyrði og möguleika fólks í framtíðinni til að njóta mannsæmandi lífskjara (WEEC, 1987). 

Þessi skilgreining felur í sér áherslu á að náttúra og samfélag standa jafnfætis efnhagslegum 

ávinningi, en jafnframt að leitað er að einskonar jafnvægi milli félagslegra, efnahagslegra og 

umhverfislegra þátta (IPCC, 2018).  

Í þessu samhengi er mikilvægt að leggja áherslu á að sjálfbær þróun felur í sér þróun, þ.e. 

framför en ekki afturför og snýst um gagnrýna afstöðu til þess hvað eru framfarir að teknu 

tilliti til tækifæra komandi kynslóða (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2008). Þessi skilningur 

byggist á því að koma þurfi á jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar, sem eru 

efnahagsvöxtur, félagsleg velferð og jöfnuður og verndun umhverfisins, en þessi íslenska 

þýðing á hugtökunum kom fram í stefnu ríkisstjórnarinnar sem birt var í ritinu Velferð til 

framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Stefnumörkun til 2020 (Ingólfur Á. Jóhannesson 

o.fl., 2011). 

Þá telja margir að þessi þróun þurfi að fela í sér efnahagslega velferð og samfélagslegt 

réttlæti innan vistfræðilegra takmarka jarðarinnar (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2011). Í þessu 



 

14 

samhengi er gerður greinarmunur á hugtökunum umhverfi og náttúra. Litið er á hugtakið 

náttúra sem skapandi afl sem fer sínu fram í veruleikanum óháð manninum. Hugtakið 

umhverfi merkir hins vegar það sem mótað er af athöfnum mannsins og hverfist þannig um 

hann, þ.e. að umhverfið sé hin ytri náttúra umbreytt af tæknilegu valdi mannsins (Aagot V. 

Óskarsdóttir, 2011, bls. 27).  

Í íslenskri menntastefnu fyrir fyrstu þrjú skólastigin er skilgreiningin á svipuðum nótum, en 

þar segir að „sjálfbærni sé jafnvægisástand en sjálfbær þróun sé breytingarferlið þegar verið 

sé að breyta þjóðfélagi, eða minni einingu, og færa það til sjálfbærni“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20). Í þessu ljósi er sjálfbærni í raun víðfeðmt hugtak 

sem speglast í vitund um þau takmörk sem náttúran setur umsvifum fólksins. Það snertir á 

félagslegu réttlæti, heilsu og velferð, menningarmálum, efnahagslífi og umhverfismálum 

(Háskóli Íslands, e.d.; IPCC, 2018). Mannkynið allt stendur frammi fyrir flóknu samfélagslegu 

verkefni þar sem takmörk náttúrunnar verða að speglast í hugmyndum fólks um væntingar um 

„hið góða líf“ (Háskóli Íslands, 2012, bls. 1). 

Hugtakið menntun til sjálfbærrar þróunar (e. education for sustainable development) kom 

síðan í kjölfar ráðstefnu SÞ í Ríó de Janeiró í Brasilíu árið 1992 þar sem ríki heims skuldbundu 

sig til að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við stefnumörkun og menntun talin vera ein 

meginforsendan fyrir framgangi hennar (Stefán Bergman o.fl., 2008). 

Upphaflega var litið á menntun sem markmisst stuðlar að sjálfbærri þróun sem útvíkkun á 

hefðbundinni umhverfismennt þar sem áhersla var á þátttöku nemenda og getu þeirra til 

aðgerða. Munurinn á umhverfismenntinni og hugsuninni að baki menntunar til sjálfbærrar 

þróunar var í grófum dráttum að í umhverfismenntinni fólst ákveðin róttæk umhverfispólitík, 

en róttæknin í menntun til sjálfbærrar þróunar fælist miklu fremur í þeim 

heildarhugsunarhætti um menntun sem krafa var gerð um (Auður Pálsdóttir, Allyson 

Macdonald og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2009). 

Á eftir þessum inngangi kemur annar kafli sem er fræðilegur hluti um viðfangsefni þau sem 

að baki þessari rannsókn liggja. Fyrst er fjallað um hvers konar menntun stuðlar að sjálfbærri 

þróun og hvað felst í illviðráðanlegum vandamálum sem viðfangsefnum sjálfbærnimenntunar. 

Þá er stefna Háskóla Íslands (HÍ 21) kynnt og síðan er gerð grein fyrir hinum 17 

heimsmarkmiðum SÞ. Í kjölfarið er fjallað um hugtakið hnattræna vitund en í lok fræðilega 

hlutans er samantekt. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferð rannsóknarinnar þar sem gerð er 

grein fyrir rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferð og mótun og prófun greiningarlykla sem 

lágu gagnasöfnun til grundvallar. Þá er greint frá öflun og greiningu gagna og síðast 

siðferðilegum álitamálum. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, fyrst um 

teikn um heimsmarkmið SÞ í námskeiðslýsingum á félagsvísindasviði og síðan um teikn um 

hnattræna vitund í námskeiðslýsingum allra fræðasviða HÍ. Í lok kaflans er samantekt 
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niðurstaðna. Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í ljósi efnisins í 

fræðilegum hluta, bent á hvað megi rannsaka frekar en einnig hvaða takmarkanir þurfi að hafa 

í huga. Sjötti kafli inniheldur svo lokaorð ritgerðarinnar en í kjölfarið er heimildaskrá sem gerir 

grein fyrir þeim heimildum sem vísað er til. 
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2 Fræðilegur kafli 

Í skrifum um sjálfbæra þróun og sjálfbærnimenntun má sjá margskonar hugtök sem notuð eru 

og sum virðast keimlík. Því getur verið snúið að átta sig á hvort og þá hver munurinn á þeim 

er. Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast umræðunni um menntun sem 

stuðlar að slíkri þróun, stefnu Háskóla Íslands árin 2016–2021 og heimsmarkmiðum SÞ um 

sjálfbæra þróun (Stjórnaráð Íslands, e.d.).  

2.1. Menntun sem stuðlar að sjálfbærri þróun 

Í umræðu um menntun sem stuðlar að sjálfbærri þróun koma gjarnan fyrir þrjú hugtök, þ.e. 

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

sjálfbærni (e. education for sustainability) og sjálfbærnimenntun (e. sustainability education). 

Færð hafa verið rök fyrir því að á þeim sé merkingarmunur eftir þeim tíma og samhengi sem 

þau hafa verið sett fram í (Auður Pálsdóttir, 2014), en hér eru þessi hugtök notuð jöfnum 

höndum um hverja þá menntun sem stuðlar að sjálfbærri þróun. 

Í kjölfar útgáfu Brundtland-skýrslunnar (WEEC, 1987) og niðurstaðna ráðstefnu SÞ í Ríó de 

Janeiró í Brasilíu árið 1992 jókst áhersla alþjóðasamfélagsins á að vinna að sjálfbærri þróun í 

gegnum farveg menntunar. Í kjölfar ráðstefnu SÞ sem haldin var í Þessaloniki á Grikklandi árið 

1997 var menntun til sjálfbærrar þróunar skilgreind sem ákveðið forgangsverkefni. Í kjölfar 

þessarar ráðstefnu voru þúsaldarmarkmið skilgreind, en þau áttu að ná fyrir árið 2000. Auk 

umhverfisverndar spanna þúsaldarmarkmiðin vítt svið eins og að minnka fátækt og hungur, 

auka menntun, bæta heilsufar og draga úr barnadauða. Þúsaldarmarkmiðin voru sett fram í 

átta liðum og snerust meðal annars um útrýmingu fátæktar og menntun fyrir alla, að veita 

ríkjum betri tækifæri til að taka upp menntun til sjálfbærrar þróunar, endurbæta menntakerfi 

sín og taka þar mið af sjálfbærni í víðu samhengi, en líka að stuðla að myndun tengslaneta á 

milli hagsmunaðila menntunar til sjálfbærrar þróunar til að vinna að framgangi hennar (Stefán 

Bergmann o.fl., 2008). 

Árið 2002 var á ráðstefnu SÞ í Jóhannesarborg í Suður-Afríku samþykkt að gera áratuginn 

2005–2014 að áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar og að UNESCO hefði umsjón með 

framkvæmdinni. Markmiðið var að reyna að sjá til þess að lögmál, gildi og viðfangsefni 

sjálfbærrar þróunar myndu móta menntun og nám á öllum skólastigum (Ingólfur Á. 

Jóhannesson, o.fl., 2008). Hér lá sú sýn að baki að hlutverk menntunar væri að miða nám við 

þekkingu, getu og gildi sem borgurum eru nauðsynleg til að bæta lífsgæði sín og var lýst á  

þennan hátt:  
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Það er menntun sem gerir fólki kleift að sjá fyrir, horfast í augu við og leysa vanda 

sem ógnar lífi á jörðinni. Það er sú menntun sem útbreiðir gildi sem mynda grunn 

sjálfbærrar þróunar, jöfnuð kynslóðanna, jafnrétti kynja, félagsleg þolmörk, 

eyðingu fátæktar, umhverfisvernd og endurhæfingu umhverfis, hóflega 

auðlindanýtingu og réttlát friðsöm samfélög. Þetta er jafnframt menntun sem 

leggur höfuðáherslu á hin flóknu og samtvinnuðu tengsl þriggja grunnstoða 

sjálfbærrar þróunar sem eru efnahagsvöxtur, félagsleg velferð og jöfnuður og 

umhverfisvernd. (Stefán Bergamann o.fl., 2008, bls. 12) 

Með áratugnum um menntun til sjálfbærrar þróunar tóku SÞ þannig af skarið og þrýstu á 

stjórnvöld ríkja heims um að koma gildum sjálfbærrar þróunar inn í menntastefnu ríkja sinna. 

Í því samhengi lögðu SÞ áherslu á fernt; (1) að auka aðgengi allra að grunnmenntun, (2) að 

endurskilgreina þá menntun sem væri til staðar þannig að hún þróaðist í átt að sjálfbærni, (3) 

að þróa almennan skilning og vitund á sjálfbærri þróun og sjálfbærnimenntun, og (4) að sjá til 

þess að kennarar fengju þjálfun í vinnubrögðum sem stuðla að markmiðum 

sjálfbærnimenntunar og leiðum í skólaþróun svo breytingar myndu festast í sessi (Ingólfur Á. 

Jóhannesson o.fl., 2008; UNESCO, e.d.). 

Í þessu ljósi drógu Van Poek og Loone (2011) saman hvers konar námsferli væru lykilatriði 

í sjálfbærnimenntun. Skýrt kemur fram að mikilvægt sé að greina annars vegar á milli innihalds 

og hins vegar aðferða eða ferla (Auður Pálsdóttir, 2014). Þetta má sjá á mynd 1 (Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 41). 

 

Mynd 1  Inntak og ferlar sjálfbærnimenntunar 

 

Hvernig?

Ný þekking

Kerfislæg hugsun

Þróun gilda

Fást við tilfinningar

Áhersla á aðgerðir

Útvíkkandi

Tengjandi

Samtvinnandi

Dýpkandi

INNTAK FERLAR
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Fyrst snýst sjálfbærnimenntun um að víkka út sjónarhorn sitt og skynjunina með því að 

horfa bæði til fortíðar og framtíðar í málefnum einstaklingsins, en líka samfélagsformgerðina 

og ferla innan samfélagsins. Þetta leiðir til aukinnar hluttekningar og/eða samúðar með 

öðrum. Í öðru lagi felur sjálfbærnimenntun í sér tengslamyndun sem felst í að skilja tengsl 

og/eða skyldleika, mynstur og áhrif á milli ólíkra sviða lífsins. Þetta þýðir að athafnir og 

aðgerðir hafa kerfislæg áhrif sem leiðir til betri skilnings á raunveruleikanum. Í þriðja lagi felur 

sjálfbærnimenntun í sér samþættingu, þ.e. að leita að og greina áhrif og/eða afleiðingar 

tiltekinna aðgerða eða lausna á vandamálum. Slík vinna leiðir til þess að hver og einn verður 

meðvitaður um eigin ábyrgð (Auður Pálsdóttir, 2014; Van Poek og Loones, 2011). 

Á Íslandi var árið 2011 gefin út ný aðalnámskrá fyrir fyrstu þrjú skólastigin sem fól í sér 

nýjung. Í almennum hluta sem gildir fyrir þrjú fyrstu skólastigin voru kynntir sex grunnþættir 

menntunar sem ekki áttu að þjóna sem nýjar námsgreinar heldur vera eins og rauður þráður í 

gegnum allt skólastarfið. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti, heilbrigði og velferð, og sköpun (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hér 

birtist hugtakið sjálfbærni í fyrsta sinn sem hluti af beinni menntastefnu (Ingólfur Á. 

Jóhannesson, 2017) en í kaflanum um grunnþátttinn sjálfbærni mátti greina ofangreinda 

áherslu sjálfbærnimenntunar. Í aðalnámskránni segir að sjálfbærnimenntun snúist um að 

nemendur læri um og takist á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni en einnig um  

… gildismat þar sem aðaláherslan er lögð á virðingu, þ.e. virðingu fyrir öðru fólki, 

bæði núlifandi og komandi kynslóðum, virðingu fyrir umhverfinu og auðlindum 

jarðar, mismunandi viðhorfum og fjölbreytileika mannfólksins. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20–21) 

Einnig kemur fram að markmið sjálfbærnimenntunar sé að 

… skapa samábyrgt samfélag, þar sem sérhver einstaklingur sé meðvitaður um 

gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra 

jarðarbúa. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20–21) 

En hvað þýðir þetta fyrir skólastarf í háskólum? Í riti frá Menningarmálastofnun Sameinuðu 

þjóðanna (UNESCO, e.d.) voru snemma kynntar áherslur SÞ um framkvæmd 

sjálfbærnimenntunar sem reynst hafa vænlegar til árangurs (UNESCO, e.d.). Tilgreindar voru 

áherslur sem rannsóknir höfðu sýnt að gagnlegt væri að endurspeglast myndu í námi og 

kennslu. Þar kemur fram að eftirfarandi atriði eigi að einkenna skólastarf: 

 Samþætt og heildstæð viðfangsefni frekar en nám í einstökum námsgreinum. 

 Umfjöllun um gildi og gildismat sem liggja sjálfbærri þróun til grundvallar. 
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 Áhersla á gagnrýna hugsun og þrautalausnir, frekar en að læra utan að, og að styrkja 

sjálfstraust til að takast á við álitamál og áskoranir er tengjast sjálfbærri þróun. 

 Fjölbreyttar aðferðir sem byggjast t.d. á rituðu og töluðu máli, myndlist, leiklist, upplifun 

og skoðanaskiptum. 

 Þátttaka nema í ákvörðunum um hvað og hvernig þeir læra. 

 Viðfangsefni sem tengjast daglegu lífi nema (bæði í námi og heima). 

 Málefni sem hafa þýðingu á heimsvísu eða heima fyrir en eru þó tengd reynsluheimi og 

nærumhverfi nema. 

(Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2009) 

 

Að ofansögðu má skilja að sjálfbærnimenntun snýst bæði um inntak þess sem lært er og 

aðferðirnar sem beitt er í því samhengi. Markmið sjálfbærnimenntunar snúast því um að 

einstaklingar öðlist hæfni til að taka meðvitaðar ákvarðanir með hagsmuni heildarinnar að 

leiðarljósi, bæði er snúa að náttúru og samfélagi manna. Hér skiptir líklega mestu að 

viðfangsefnin séu þau vandamál sem rísa hæst í samfélagi manna og eru mest áríðandi, en að 

vinnuaðferðir feli í sér reynslunám þar sem unnið er með gildi og margskonar álitamál þar sem 

tekið er tillit til ólíkra sjónarmiða og tilfinninga fólks (Auður Pálsdóttir, 2014; Læssø, 2010; 

UNESCO, e.d.). 

2.2 Illviðráðanleg vandamál sem viðfangsefni í sjálfbærnimenntun 

Viðfangsefni mannkyns og áskoranir sem sjálfbær þróun beinist að eru um margt lík í eðli sínu 

þótt þau snúist um margskonar efni. Þegar greint er á milli skilnings fólks á hvers konar lausna 

þurfi að leita að við vandamálum sem mannkyn stendur frammi fyrir hefur reynst gagnlegt að 

gera greinarmun á viðráðanlegum vandamálum (e. tame problems) og illviðráðanlegum 

vandamálum (e. wicked problems) (Bottery, 2016).  

Viðráðanleg vandamál geta verið flókin og snúin viðureignar, en eftir greiningu á þeim er 

yfirleitt aðgengilegt að finna lausn og koma henni í framkvæmd ef vilji manna er til þess (Batie, 

2008). Ekki er dregið úr að viðráðanleg vandamál séu flókin og margþætt heldur eru þau 

gjarnan auðveldari í greiningu og þess vegna aðgengilegra að velja og skipuleggja lausnir á 

þeim (Henriques, 2018). 

lllviðráðanleg vandamál eru hins vegar af öðrum toga. Þau fela í sér að bæði er erfitt að 

greina þau og finna lausnir á þeim, auk þess sem vandamálin geta haft margar nálganir og oft 

margar leiðir sem virðast fýsilegar til að nálgast lausnir eða viðfangsefni þeirra (Henriques, 

2018, bls. 463).  

Rittel og Webber (1973) voru líklega með þeim fyrstu til að lýsa megineinkennum 

illviðráðanlegra vandamála og settu einkenni þeirra fram eftirfarandi lista:  
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 Vandamálin einkennast af skorti á skýrleika 

 Vandamálin fela í sér óvissu og vafa um hvernig skal leysa þau 

 Vandamálin geta falið í sér ákveðna hættu 

 Vandamálin byggjast á skorti og skilningi á viðfangsefninu 

 Vandamálin byggjast upp á óskýrum orsökum og afleiðingum  

 Vandamálin eru flókin og erfitt að lýsa þeim 

(Rittel og Webber, 1973) 

Í þessu felst að illviðráðanleg vandamál er ekki hægt að leysa í eitt skipti fyrir öll, þau koma 

fram aftur og aftur og gjarnan þannig, að um leið og fengist er við einn anga vandamáls hefur 

það áhrif á vandann í heild sem svo skapar ný vandamál (Rittel og Webber, 1973). 

Illviðráðanleg vandamál krefjast því í meiri mæli en önnur vandamál að beitt sé gagnrýnni 

hugsun og ólík sjónarmið, sem til dæmis liggja að baki hagsmunaárekstrum, séu vegin og metin 

af kostgæfni. Dæmi um illviðráðanleg vandamál eru loftslagsbreytingar, vatns- og loftmengun, 

ýmiss konar vistkerfisbreytingar, sjúkdómar, málefni innflytjenda, stríð, atvinnuleysi, 

fordómar og vaxandi bil á milli ríkra og fátækra (Camillus, 2008; Rittel og Webber, 1973; The 

World Bank, 2014). 

Með ofangreint í huga má skilja að nemar á háskólastigi þurfa að fá tækifæri til að vinna 

með viðfangsefni sjálfbærrar þróunar í anda sjálfbærnimenntunar og beina sjónum sínum að 

illviðráðanlegum vandamálum samtímans. En við mótun háskólanáms þarf að hafa fleira í huga 

en alþjóðlegar áherslur. Þar skiptir líka máli tilgangur og hlutverk háskóla í hverju samfélagi. 

2.3 Stefna Háskóla Íslands, HÍ 21 

Háskóli Íslands (HÍ) starfar eftir lögum um opinbera háskóla (nr. 85/2008). Í þriðju grein 

laganna segir að háskólinn sé sjálfstæð menntastofnun sem sinnir kennslu, rannsóknum, 

þekkingarleit og sköpun á sviði vísinda, fræða, tækniþróunar eða lista. Í stefnunni segir einnig 

að skólinn eigi að miðla fræðslu til almennings og veita þjóðfélaginu þjónustu í krafti þekkingar 

sinnar. Í annarri grein laga um háskóla (nr. 63/2006) segir líka að starf háskóla skuli miða að 

því að styrkja innviði íslensks samfélags og stöðu þess í alþjóðlegu tilliti með hagsmuni 

komandi kynslóða að leiðarljósi. Þá segir í stefnunni að háskólinn undirbúi nema til ábyrgrar 

þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

HÍ er langfjölmennasti háskóli landsins og býður nám á fjölbreyttum fræðasviðum. Í 

gildandi stefnu Háskóla Íslands (sem kölluð er HÍ 21) kemur fram að á 21. öld séu háskólar 

undirstaða þekkingarsamfélags og því þurfi að leggja aukna áherslu á gæði menntunar og 

öflugt vísindastarf. Það sé til að tryggja samkeppnishæfni þjóða, hagsæld og lífsgæði til 

framtíðar (Háskóla Íslands, e.d.).  
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Markmið HÍ 21 er að gera góðan háskóla enn betri og á stefnan að vera vegvísir til framtíðar 

fyrir starfsfólks háskólans, nemendur hans og samfélagið í heild sinni. Í stefnu HÍ 21 kemur 

fram að byggt er á fimm áhersluatriðum. Fyrsta áhersluatriðið er að lögð verði áhersla á að 

skólinn gegni lykilhlutverki í uppbyggingu nútímalegs þekkingarsamfélags, þar sem 

samþætting kennslu og heildstæð viðfangsefni í samvinnu við samfélag og atvinnulíf á sér stað. 

Í öðru lagi er lögð áhersla á öflugt rannsókna- og nýsköpunarstarf sem veiti skólanum sterka 

stöðu í alþjóðlegu vísindasamfélagi. Í þriðja lagi að skólinn verði ábyrgur þátttakandi í 

samfélagi og stuðli að jafnrétti, fjölbreytni og sjálfbærni og verði virkur þátttakandi í íslensku 

samfélagi og menningarlífi. Í fjórða lagi að skólinn verði eftirsóttur sem metnaðarfullur 

vinnustaður, fyrir bæði starfsfólk og nemendur þar sem jafnrétti í alþjóðlegu 

samkeppnisumhverfi er haft að leiðarljósi. Í fimmta lagi er lögð áhersla á að skólinn njóti 

trausts jafnt innanlands og á alþjóðlegum vettvangi þar sem árangur skólans, gildi hans, 

stefnur, áætlanir og árangursmat byggjast á traustum upplýsingum og stöðugum umbótum 

(Háskóli Íslands, e.d.).  

Hjá HÍ var sett stefna um umhverfi og sjálfbærni fyrir árin 2011–2016 (Háskóli Íslands, 

2012). Þar kemur fram að setja eigi fram metnaðarfulla umhverfisstefnu og auka skilning og 

þekkingu fólks á sjálfbærni jafnt innan skólans sem utan. Fram kemur að öll fimm fræðasvið 

háskólans muni taka þátt með þverfaglegri nálgun og samvinnu með dýpt og sérþekkingu sem 

sótt verður í einstakar fræðigreinar sviðanna. Í stefnunni kemur einnig fram að skólinn vilji 

auka skilning og þekkingu fólks á sjálfbærni en það eigi að gera með þrennum hætti. Í fyrsta 

lagi að stuðlað verði að þekkingarleit í starfi kennara og nemenda, í öðru lagi að tengja eigi  

vísindalega þekkingu við samfélagið á ábyrgan hátt og í þriðja lagi að hugað verði að eigin 

skipulagi, rekstri og heildarstefnu skólans. Þá kemur einnig fram að skólinn sé einn af stærstu 

vinnustöðum landsins og mikilvægt að hann sé leiðandi á sviði umhverfismála og sjálfbærni 

(Háskóli Íslands, e.d.)  

Í stefnu HÍ kemur því skýrt fram að háskólinn ætli sér að vinna með helsta vanda 

samtímans. Þetta birtist í metnaðarfullri sýn um að vera áfram framsækinn háskóli þar sem 

nám og kennsla undirbúi nemendur til þátttöku bæði í atvinnu- og þjóðlífi, en jafnframt eigi 

að styrkja rannsóknarinnviði til að geta tekist á við áskoranir í alþjóðlegu samstarfi.  

2.4 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun byggja á arfleið þúsaldarmarkmiða 

SÞ og ráðstefnu SÞ um sjálfbæra þróun sem haldin var árið 2002 í Jóhannesarborg í Suður-

Afríku (Stefán Bergmann o.fl., 2008; Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Árangur hafði náðst á sviði fátæktar þar sem dregið hafði úr sárafátækt í þróunarlöndum 

um meira en helming. Einnig hafði dregið úr mæðra- og barnadauða, aðgengi að hreinu vatni 
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hafði aukist sem og menntun barna. Á hinn bóginn höfðu vandamál á sviði umhverfismála 

aukist (United Nations, 2015). Alþjóðasamfélaginu á vettvangi SÞ varð fljótt ljóst að betur þurfi 

að gera. Árið 2015 voru sett fram 17 heimsmarkmið um sjálfbæra þróun með 169 

undirmarkmiðum, sem samþykkt voru af fulltrúum allra 193 aðildarríkja SÞ sem jafnframt hafa 

skuldbundið sig til að vinna að þeim. Markmiðin voru mótuð í gegnum víðtækt samráð 

aðildarríkjanna og gilda fyrir tímabilið 2016–2030. Viðfangsefni heimsmarkmiðanna snúast um 

að útrýma fátækt og hungri, tryggja heilsu og velferð, tryggja öllum menntun, jafnrétti 

kynjanna og aðgang að hreinu vatni, orku og mannsæmandi atvinnu, byggja upp og tryggja 

sjálfbæra innviði, borgir og neysluhætti; draga úr ójöfnuði, vernda land, vatn og vistkerfi, 

stuðla að friði, réttlæti og samvinnu, ásamt því að koma í framkvæmd aðgerðum til að draga 

úr loftslagsbreytingum (IPCC, 2018). Heimsmarkmiðin má sjá á mynd 2. 

 

Mynd 2  Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

Heimsmarkmiðin eru samþætt og órjúfanleg heild þar sem aðalinntakið er að engir 

einstaklingar eða hópar verði skildir eftir, þ.e. að allir hópar samfélagsins hafi jafnan rétt til að 

lifa góðu lífi. Þess vegna er mikilvægt fyrir ríkin að horfa ekki aðeins á meðaltal við mælingar á 

árangri sínum heldur á heildstæðan hátt svo innleiðing markmiðanna taki til allra hópa 

samfélagsins (Stjórnarráð Íslands, 2018).   

Heimsmarkmiðin og undirmarkmið þeirra eru sett fram til að örva aðgerðir á meginsviðum 

mannlífs, bæði fyrir mannkynið og jörðina. Markmiðin taka mið af og mynda jafnvægi milli 

þriggja stoða sjálfbærrar þróunar, sem eru sú efnahagslega, félagslega og umhverfislega auk 

þess sem þau fela í sér fimm meginþemu sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og 

samstarf (Stjórnarráð Íslands, 2018).  
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Þegar horft er til efnisatriða og undirmarkmiða heimsmarkmiðanna 17 má sjá að 

viðfangsefnin eru fjölbreytt og ná til allra sviða mannlífs og náttúru. Þetta má sjá í samantekt 

og lykilorðum heimsmarkmiðanna 17 hér á eftir: 

 

1. Engin fátækt  

Markmiðið er að tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að tækifærum allra til náms 

alla ævi. Fjallað er t.d. um ástæður fátæktar, félagsleg velferðarkerfi og mælingar en líka tengsl fátæktar 

við hungur og áföll hvers konar. Fjallað er um lög og reglur, innlendar og alþjóðlegar, og kynjasjónarmið, 

fjármálaþjónustu og tækninýjungar. 

2. Ekkert hungur  

Markmiðið er að útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og stuðla að sjálfbærum 

landbúnaði. Fjallað er t.d. um tengsl hungurs við orsakir en líka áhrif hungurs og vannæringar á heilsu 

og velferð. Rýnt er í matvælaframleiðslu, skatta og viðskiptahindranir, erfðabreytt matvæli, innlendar 

og alþjóðlegar stofnanir og einstaka hópa samfélaga eins og frumbyggja, hirðingja, bændur og 

fiskveiðimenn. 

3. Heilsa og vellíðan  

Markmiðið er að stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar. Fjallað er t.d. um 

heilbrigt líferni og vellíðan, fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð til að stuðla að heilbrigði og 

heilbrigðismenntun og hugverkaréttur í viðskiptum.  

4. Menntun fyrir alla  

Markmiðið er að tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að tækifærum allra til náms 

alla ævi. Fjallað er t.d. um umönnun og grunnmenntun á endurgjalds, tækifæri til náms alla ævi, minnka 

brotthvarf úr skólum og efla tvítyngda nemendur. Einnig að afnema kynjamismunun og jaðarsetningu, 

tryggja sjálfbærnimenntun og framboð á góðum kennurum, en líka aðgengi að góðu námsumhverfi án 

aðgreiningar. 

5. Jafnrétti kynjanna  

Markmiðið er að jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna efld. Fjallað er t.d. um 

jöfn tækifæri og bann við mismunun og ofbeldi hvers konar ásamt því að bann við skaðlegum siðum 

verði bundið í reglur og lög. Viðurkennd verði ólaunuð umönnunar- og heimilisstörf, tryggð þátttaka í 

ákvörðunum á öllum sviðum samfélags ásamt eignarhaldi á og yfirráðum yfir landi og réttur á arfi.  

6. Hreint vatn og hreinlætisaðstaða  

Markmiðið er að tryggja aðgengi að og sjálfbæra nýtingu allra á hreinu vatni og salernisaðstöðu. Fjallað 

er t.d. um alþjóðlega samvinnu og stuðning til að efla hreinlætisaðgerðir eins og vatnsöflun, 

vatnsnýtingu, hreinsun skólps og frárennslisvatns, endurvinnslu og tækni til endurnýtingar. Einnig er 

fjalla um drykkjarvatn og ferskvatn, vatnsskort, mengun, hættuleg efni, stjórnun vatnsauðlinda, 

verndun og endurheimt vatnstengdra vistkerfa.  

7. Sjálfbær orka  

Markmiðið er að tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði. Fjallað er t.d. 

um orkunýtni, umhverfisvæna og endurnýjanlega orku, fjárfestingar og tækni á sviði orkunýtingar, 

jarðefnaeldsneyti og loftmengun. Þar er einnig fjallað um nútímalega orkuþjónustu, orkukerfi, 

orkukostnað og orkuöryggi.  

8. Góð atvinna og hagvöxtur  

Markmiðið er að stuðla að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum og mannsæmandi 

atvinnutækifærum fyrir alla. Fjallað er t.d. um að hlúa að litlum og meðalstórum fyrirtækjum, aðgang 

að fjármálaþjónustu, jafnlaunastefnu, mannsæmandi störf og að eyða nauðungarvinnu, atvinnuleysi 

og nútíma þrælahaldi. Einnig er fjallað um réttindi á vinnumarkaði, vinnuumhverfi, nýsköpun, 

frumkvöðlastarfsemi og tækinýjungar. 
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9. Nýsköpun og uppbygging 

Markmið er að byggja upp viðnámsþolna innviði fyrir alla, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu og hlúa að 

nýsköpun. Fjallað er t.d. um trausta og sveigjanlega innviði, sjálfbæra iðnvæðingu, nýsköpun, skilvirka 

notkun auðlinda, upplýsinga- og fjarskiptatækni, internetið, störf, atvinnugreinar, framleiðslu, 

fjármálaþjónustu og það að hafa starf.  

10. Aukinn jöfnuður  

Markmiðið er að draga úr ójöfnuði innan og á milli landa. Fjallað er t.d. um tekjuaukningu þeirra 

tekjulægstu, fátæka og jaðarsetta, þátttöku í félagslífi og stjórnmálum, jöfn tækifæri, hindrun 

mismununar, reglur og eftirlit með fjármálastofnunum, opinbera þróunaraðstoð, fjárfestingar og 

fjármálastofnanir, búferlaflutninga, farandverkafólk, flóttafólk og félagslega vernd.  

11. Sjálfbærar borgir og samfélög  

Markmiðið er að gera borgir og íbúasvæði öllum mönnum auðnotuð, örugg, viðnámsþolin og sjálfbær. 

Fjallað er t.d. um aðgengileg, örugg, viðnámsþolin og sjálfbær íbúasvæði, almenningssamgöngur, 

verndun menningararfleiða, tjón vegna hamfara, meðhöndlun úrgangs, tengsl svæða, skipulagsmál, 

fátæktarhverfi, fólk í viðkvæmri stöðu, öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, græn og opin svæði.  

12. Ábyrg neysla og framleiðsla  

Markmiðið er að tryggja sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur. Fjallað er t.d. um 

matvælaframleiðslu, úrgang, spilliefni, mengun, endurnýtingu og endurvinnslu, staðbundna 

framleiðslu og menningu, niðurgreiðslur og skattlagningu, neytenda- og framleiðslumynstur, smásölu, 

markaðshömlur og uppskeru og uppskerubrest.  

13. Aðgerðir í loftslagsmálum  

Markmiðið er að grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra. Fjallað er t.d. 

um viðbragðsáætlanir, forvarnir við vá af völdum loftslagsbreytinga og náttúruhamfara, mannauð, 

fjármögnun, alþjóðlegar skuldbindingar, endurnýjanlega orku, losun gróðurhúsalofttegunda, 

kolefnisskatt og græna hvata. 

14. Líf í vatni 

Markmiðið er að vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sjálfbæran hátt í því skyni að stuðla að 

sjálfbærri þróun. Fjallað er t.d. um vistkerfi og auðlindir hafsins, hindrun á mengun sjávar og 

ferskvatns, súrnun sjávar, ofveiði, ólöglegar og stjórnlausar fiskveiðar, sjálfbærar veiðar, fiskeldi, 

hafréttarsamninga og líffræðilegan fjölbreytileiki í hafi.  

15. Líf á landi 

Markmiðið er að vernda, endurheimta og stuðla að sjálfbærri nýtingu vistkerfa á landi, 

skógarauðlindina, myndun eyðimerkur, jarðvegseyðingu og endurheimt landgæða og hnignun 

líffræðilegrar fjölbreytni. Fjallað er líka um tap á ræktarlandi og skógum, votlendi og náttúruleg 

búsvæði, sanngjarna dreifingu ábata af nýtingu, ágengar framandi tegundir, veiðiþjófnað og viðskipti 

með ólöglegar afurðir, tegundir í bráðri útrýmingarhættu og frumbyggja. 

16. Friður og réttlæti 

Markmiðið er að stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla, tryggja öllum jafnan 

aðgang að réttarkerfi og byggja upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir fyrir alla menn á öllum sviðum. 

Fjallað er t.d. um misnotkun, misneytingu, mansal og ofbeldi, ólöglegt flæði fjármagns og vopna, 

spillingu og mútur, skattaundanskot, hryðjuverk, brot á réttindum barna, aukið gagnsæi, alþjóðlega 

samvinnu, skilríki, fanga og refsingar. 

17. Samvinna um markmiðin 

Markmiðið er að blása lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun og grípa til aðgerða. Fjallað er t.d. 

um fjármál, fjármagn, tekjur, skuldir, fjárfestingar, skuldsettar fátækar þjóðir, tekjuöflun, 

endurfjármögnun, tækniþróun og miðlun, viðskipta- og skattkerfi, inn- og útflutning, samstarf margra 

(svæða og ríkja), alþjóðlegan stuðning og skuldbindingar, jafnræði, tollfrelsi, ívilnanir, réttlæti og 

nýsköpun.  

(Stjórnarráð Íslands, 2018; United nations, e.d.) 
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Í skýringum með heimsmarkmiðunum og undirmarkmiðum þeirra má greina að SÞ og 

aðildarríki þeirra hafa skuldbundið sig til að vinna skipulega að margþættum verkefnum (IPCC, 

2018). Í þessu ljósi hefur heimsmarkmiðunum verið skipt í fimm þemu eða efnisþætti. Sá fyrsti 

er að útrýma fátækt og hungri svo allt fólk geti nýtt tækifæri sín með reisn og búið í heilbrigðu 

umhverfi þar sem jafnræði ríkir. Annar þátturinn snýr að jörðinni þar sem aðildarríkin einsetja 

sér að vernda jörðina fyrir hnignun. Sjálfbær neysla og framleiðsla, nýting náttúruauðlinda 

með sjálfbærum hætti og brýnar aðgerðir vegna loftslagsbreytinga eru meðal áhersluatriða 

þjóðanna svo jörðin geti þjónað þörfum núlifandi og komandi kynslóða. Þriðji þátturinn snýr 

að hagsæld, en þar ætla aðildarríkin öllu fólki að geta notið hagsældar í lífinu og að 

efnahagslegar, félagslegar og tæknilegar framfarir verði gerðar í sátt við náttúruna. Fjórði 

þátturinn snýr að því að sjálfbær þróun verður ekki að veruleika án friðar og enginn friður verði 

án sjálfbærrar þróunar. Aðildarríkin telja að allir eigi rétt á friðsælum og réttlátum samfélögum 

þar sem ótti og ofbeldi eru fjarri. Fimmti þátturinn snýr svo að samstarfi aðildarríkjanna um 

markmiðin, en ríkin ætla að virkja leiðir sem eru nauðsynlegar til þess að áætlunin gangi upp 

með því að blása nýju lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun. Takist aðildarríkjunum að 

ná settum markmiðum verður líf allra jarðarbúa bætt í grundvallaratriðum og veröld þeirra 

mun breytast til batnaðar (IPCC, 2018; Stjórnarráð Íslands, 2018, United Nations, e.d.).  

Þegar litið er til þessa gríðarstóra verkefnis sem heimsmarkmiðin fela í sér og jarðarbúar 

standa frammi fyrir vakna upp spurningar um samábyrgð jarðarbúa þar sem þjóðir heims eru 

sífellt að verða samtengdari og sameiginleg reynsla þeirra verður sífellt meiri.  

 

2.5 Hnattræn vitund og leiðin að henni 

Eitt af því sem SÞ leggja áherslu á í vinnu með sjálfbæra þróun er að greina ekki bara athafnir 

fólks og áhrif þeirra á heimaslóð heldur líka á hnattræna vísu (Rauch og Steiner, 2006).  

Þjóðir heims eru sífellt að verða tengdari og samábyrgð jarðarbúa verður sífellt meiri 

(Gadotti, 2008). Víða er margt líkt að gerast í veröldinni sem veldur því að heimur jarðarbúa 

verður smám saman einsleitari, en á sama tíma verða til innbyrðis fjölbreyttari samfélög 

(Carrington, 2001). Rannsóknir og reynsla hafa sýnt að í vinnu með sjálfbæra þróun og 

viðfangsefni hennar, bæði viðráðanleg vandamál og illviðráðanleg, þá þurfi að taka mið af 

félagslegri og efnahagslegri ábyrgð, lýðræði, kynjajafnrétti, lýðheilsu, alheims- og 

alþjóðavitund og fjölmenningarlegum aðstæðum (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2008). Á 

þessum forsendum verði því ekki unnið að sjálfbærri þróun nema einstaklingar öðlist víðtækan 

skilning og taki sameiginlega ábyrgð á jörðinni og íbúum hennar, þ.e. að einstaklingar öðlist 

hnattræna vitund (e. global awarenes). Í því felst að allir hafi jafnan rétt, óháð kyni, litarhætti 

eða trúarbrögðum og þannig sé hægt að byggja undir framtíðarsýn. Í þessu felst að byggja þarf 
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upp skilning á ýmsum hnattrænum málum og ólíkum formum alþjóðavæðingar, bæði út frá 

stöðu mála í dag og því sem liðið er (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2008).  

En hvernig má greina hvort og að hvaða marki inntak námskrár HÍ stuðli að hnattrænni 

vitund nemenda sinna? Í rannsóknar- og þróunarverkefninu GETA til sjálfbærni – menntun til 

aðgerða var mótaður greiningarlykill með það fyrir augum að sjá hvort og hvernig menntun til 

sjálfbærrar þróunar væri gerð skil í námskrám fyrstu þriggja skólastiganna hér á landi. Var 

þetta gert í ljósi þess að hugtökin sjálfbærni, sjálfbær þróun og menntun til sjálfbærrar þróunar 

koma sjaldan fyrir í námskrám. Því var sjö þátta greiningarlykill mótaður til að leita að teiknum 

um inntak og aðferðir sjálfbærrar þróunar og sjálfbærnimenntunar (Ingólfur Á. Jóhannesson 

o.fl., 2008). Þættirnir sjö eru: 

1. Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi eru oft talin vera kjarni 

umhverfisverndar og umhverfisvitundar fólks, þar sem áhersla er lögð á 

umburðarlyndi, skilning á tengslum manns og umhverfis og að nemendur læri að 

umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu.  

2. Þekking sem hjálpar til við að nota náttúruna skynsamlega er mikilvæg. Undir 

þennan þátt fellur náttúrufræðileg, félagsvísindaleg og tæknileg þekking sem getur 

tengst því að ákvarðanir sem teknar eru í dag geta haft áhrif á nýtingu náttúrunnar í 

framtíðinni.  

3. Velferð og lýðheilsa. Hugtök sem ná yfir félagslega velferð, jöfnuð og lýðheilsu eru 

talin vera ein af þremur stoðum sjálfbærrar þróunar. Með lýðheilsu er átt við almennt 

heilsufar í samfélagi, bæði líkamlegt og andlegt. Segja má að þættir allt frá 

frárennslismálum til menntunarmöguleika varði lýðheilsu.  

4. Lýðræði og geta til aðgerða eru mjög þýðingarmikil samkvæmt markmiðum 

Sameinuðu þjóðanna um áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar. Sama á við um 

leiðir til að efla sjálfstraust barna og færni í samskiptum. Undir þennan þátt flokkast 

einnig umfjöllun og markmið sem stuðla að betri velferð, andlegri heilsu og þátttöku í 

samfélaginu sem og vitund um heimabyggð og nærumhverfi.  

5. Jafnrétti og fjölmenning. Kynjajafnrétti og margbreytileiki mannlífs eru talin meðal 

forsendna menntunar til sjálfbærrar þróunar.  

6. Alheimsvitund/alþjóðavitund. Ekki verður unnið að sjálfbærri þróun nema fólk öðlist 

víðtækan skilning á alþjóðlegum málefnum og taki sameiginlega ábyrgð á jörðinni allri 

og íbúum hennar.  

7. Efnahagsþróun og framtíðarsýn er ein af meginstoðum sjálfbærrar þróunar 

samkvæmt skilgreiningu íslenskra stjórnvalda. Leitað var að vísbendingum um skilning 

á efnahagsþróun, markmiðum um hagfræðileg málefni og tengsl þeirra við nútíð eða 

framtíð en einnig að markmiðum sem tengjast neytendafræðslu í nútíð eða framtíð. 

(Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2008) 
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Sjötti þáttur greiningarlykilsins beindi sjónum að því sem höfundar skilgreina sem 

alheimsvitund. Þar er alheimsvitund skilgreind í grófum dráttum sem víðtækur skilningur á 

alþjóðlegum málefnum og því að fólk taki sameiginlega ábyrgð á jörðinni allri og íbúum 

hennar. Þessi skilgreining er í anda þess hvernig Rauch og Steiner (2006) tengja saman 

menntun til sjálfbærrar þróunar og fjölmenningu í hugtakinu alheimsvitund. Þau telja að slík 

vitund feli í sér áhuga á menningu og umhverfi hvarvetna í heiminum en einnig aðgerðir á 

heimaslóð. Þannig er vísað til vitundar um hnattræn áhrif en líka hvaða afleiðingar aðgerðir á 

heimaslóð hafa. Þessi hnattræna vitund birtist síðan í slagorðinu „think globally – act locally“ 

eða eins og segja má á íslensku „hugsum hnattrænt – störfum á heimaslóð“. 

Í ljósi áherslna SÞ um að greina ekki bara athafnir fólks og áhrif þeirra á heimaslóð heldur 

líka hnattrænt og því að ekki verði unnið að sjálfbærri þróun nema einstaklingar öðlist 

víðtækan skilning og taki sameiginlega ábyrgð á jörðinni og íbúum hennar (UNEP, 2012), var 

ákveðið að beina sjónum nánar að hnattrænni vitund í þessari rannsókn og skoða að hvaða 

marki námsframboð fræðasviða HÍ virðist stuðla að hnattrænni vitund nemenda sinna.  

En hvernig má stuðla að aukinni hnattrænni vitund og hvað þýðir slíkt í raun? Hér þarf að 

spyrja hvernig megi átta sig á og efla skynjun fólks, vitund þess um sjálft sig og aðra og áhrif 

fólks á umhverfi sitt í víðum skilningi. Í leit að svörum þótti gagnlegt að byggja á fyrri vinnu 

Ingólfs Á. Jóhannessonar og félaga (2008) við skilgreiningu á alheimsvitund. Einnig þykir 

mikilvægt að átta sig á hugmyndum um tengsl fólks og skynjun í félagsheiminum sem og af 

sjálfum sér. Í þessu samhengi var horft til tveggja hugtaka, hugtaksins habitus frá Bourdieu og 

hugtaksins núvitund sem kemur úr kenningum um jákvæðri sjálfræði.   

Fyrra hugtakið, habitus, kemur frá kenningasmiðnum Bourdieu (1991) og vísar til kerfis þar 

sem einstaklingar skynja og bregðast við í félagsheiminum sem þeir búa í. Einstaklingar á 

jörðinni eru tengdir á einn eða annan hátt og hafa áhrif hver á annan í gegnum félagsheim sinn 

(Kiprop, 2017). Habitus táknar því einskonar kerfi hneigða eða félagslega mótaðra afstaða sem 

knýja gerendur til að haga sér og bregðast við á ákveðinn hátt. Félagslega mótuð staða fólks 

er breytileg eftir einstaklingnum og umhverfinu sem þeir alast upp í. Ákveðin skynjun verður 

til í félagsmótun einstaklingsins og kemur fram m.a. í líkamstjáningu hans. Í gegnum lífið er 

vitund einstaklingsins í mótun og eru bernskuárin mikilvægust í því sambandi. Stöðugur 

lærdómur á sér stað allt lífið sem myndar hegðunarmynstur eða hneigðir sem móta 

einstaklinginn og verður hans annað eðli. Þannig er hegðunarmynstur fólks mótað í þeim 

skilningi að það endurspeglar þann félagslega veruleika sem búið er við.  

Bourdieu (1991) útskýrði að habitus hvers og eins mótist af þremur þáttum, þ.e. hugsun, 

skynjun og hegðun, sem verða honum eðlislægir í kjölfar áralangrar dvalar hans við lífsskilyrðin 

sem einkenna umhverfi hans. Fólk sem elst upp við svipaðar aðstæður hefur svipaðan habitus 

sökum þess að það meðtekur sömu samfélagsformgerðina. Þess vegna finnst einstaklingnum 
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„smáheimur sinn“ eða „sitt heima“ vera sjálfsagt, eðlilegt og náttúrulegt. Komi til þess að 

einstaklingur skipti um umhverfi og fari úr sínum smáa heimi í annan heim breytist habitus 

hans smám saman og hann aðlagar sig að breyttum habitus. Þessi habitus gefur einstaklingum 

líka tilfinningu fyrir því hvernig á að haga sér og bregðast við í hinu daglega lífi. Þegar hann svo 

bregst við áreiti gerir hann það í ákveðnu félagslegu samhengi (Bourdieu, 1991). Þetta þýðir 

að út frá hugtakinu um habitus er hægt að áætla að líðan einstaklingsins sé félags- og 

menningarlega mótuð, þar sem hann lærir að færa sig úr sínum smáa heimi yfir í hinn stóra 

heim, að geta sett sig í spor annarra og öðlast vitneskju um hvað sé honum heilbrigt og gott 

og þróað með sér hnattræna vitund.  

Seinna hugtakið, núvitund, kemur úr smiðju jákvæðrar sálfræði sem oft hefur verið nefnd 

stefna eða hreyfing og verið skilgreind sem „vísindarannsókn á því sem gengur vel í lífi fólks 

frá vöggu til grafar“ (Peterson, 2006, bls. 4). Vísindin á bak við jákvæða sálfræði snúa að 

jákvæðum persónueinkennum, jákvæðum tilfinningum og að jákvæðar stofnanir geti eflt 

lífsgæði fólks og komið í veg fyrir þá sjúkdóma sem upp geta komið á lífsleiðinni. Eitt af því 

sem hefur verið rannsakað innan jákvæðrar sálfræði er núvitund (Kristján Krisjánsson, 2011). 

En hvað felst í núvitund og hvernig tengist hún hnattrænni vitund?  

Í stuttu máli kennir núvitund fólki að upplifa lífið þegar það er að gerast. Það þýðir að fólk 

eykur meðvitund sína um það sem er að gerast innra með því og í kringum það sem gefur oft 

nýja sýn á samhengi hluta og stöðu mála, innra með sjálfum sér, á heimaslóð og í hnattærnu 

samhengi. Slíkt bætir ekki einungis sjálfsþekkingu og samskiptahæfni heldur kennir fólki 

ákveðna yfirvegun þegar hindrunum eða erfiðleikum er mætt, en dregur líka úr dómhörku og 

eykur velvild í eigin garð og til annarra (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2019). Í þessu felst að núvitund 

er leið til að vera hér og nú, í huganum, í líkamanum og í umhverfinu svo einstaklingurinn taki 

eftir hugsunum sínum, tilfinningum og hegðunarmynstri. Þannig þjálfast einstaklingurinn í að 

staldra við, horfa inn á við, átta sig á sjálfum sér og tengslum sínum við nærsamfélag og allan 

umheiminn. Í kjölfarið eykst svo geta hans til að hafa yfirsýn yfir og stýra hugsunum sínum, 

tilfinningum og hegðunarmynstri með bæði forvitni og vinsemd að leiðarljósi. Þannig getur 

einstaklingur til dæmis með góðri sjálfstjórn aukið getu sína til að takast á við áskoranir lífsins, 

öðlast meiri seiglu og unnið með ágreiningsefni sem upp koma, og á þann hátt lifað lífinu með 

umhyggju fyrir sjálfum sér og öðrum að leiðarljósi (Helga K. B. Geirsdóttir og Þórdís A. 

Jakobsdóttir, 2018). Þessi færni sem felst í sjálfstjórn, vinsemd og yfirvegun er oft talin grunnur 

þess að fólk geti lifað saman í sátt og samlyndi, eins og krafa er gerð um í lýðræðissamfélagi.  

Bent hefur verið á að einstaklingar sem hafa tileinkað sér núvitund hafi á sama tíma öðlast 

hnattræna vitund með því að tengja vitundina um sjálfan sig við sameiginlega reynslu 

einstaklinga í heiminum. Þessi sameiginlega reynsla, að taka eftir vitund sinni með athygli og  

opnu hjarta gefur kraft til að tengja einstaklinga á milli menningarheima ásamt þeim 
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tengingum sem þegar eru til staðar (Chandwani, Agrawal og Kedia, 2015). Að auki benda 

rannsóknir á sviði jákvæðrar sálfræði til að mannkostum fólks svipi mjög saman hvar og 

hvenær sem er (Kristján Kristjánsson, 2011) og því sé eftirsóknarvert að vinna með áherslu 

núvitundar í skólum.   

Með ofantalið í huga voru greind þrjú efnisatriði sem virðast stuðla að hnattrænni vitund. 

Í fyrsta lagi er það skilgreiningar á aðstæðum á ólíkum svæðum, í öðru lagi aðgerðir til lausna 

og í þriðja lagi viðhorf og vinnubrögð sem auka hæfni til að takast á við lýðræðislegt starf. 

Fyrsta efnisatriðið felur í sér skilgreiningu á aðstæðum á ólíkum svæðum heims. Hér er 

sjónum beint að menningu sem tilheyrir hverju landsvæði fyrir sig. Einnig þátttöku í samfélagi 

nær og fjær, og hver sé sameign jarðarbúa. Þá er sjónum beint að því hvernig íslenskt samfélag 

speglast í alþjóðlegu samhengi. Þessi nálgun opnar fyrir að fundnir séu þeir þræðir sem tengja 

lönd saman. Annað efnisatriði hnattrænnar vitundar eru aðgerðir til lausna. Í því samhengi er 

lögð áhersla á samfélagsleg viðfangsefni og að þróuð sé hæfni til að takast á við og vinna með 

álitamál og ágreiningsefni. Þá er lögð áhersla á að finna leiðir út úr vanda. Lundegard og 

Wickmann (2007) benda á mikilvægi þess að þróa hæfni einstaklinga til að takast á við 

ágreiningsefni í samfélaginu. Því séu hagsmunaárekstrar ómissandi í námi og kennslu og 

mikilvægt sé að fá tækifæri til að takast á við slík viðfangsefni. Þriðja efnisatriði hnattrænnar 

vitundar er hér skilgreint sem viðhorf og vinnubrögð sem auka hæfni til að takast á við 

lýðræðislegt starf. Í því samhengi er byggð upp ákveðin hæfni og hún þjálfuð svo hægt sé að 

takast á við ýmiskonar störf í samfélaginu en líka í einkalífi.  

Þessi þrjú efnisatriði gefa þannig vísbendingar um hnattræna vitund fólks, þ.e. hvort það 

geti fært sig út úr sínum „smáa heimi“ yfir í hinn „stóra heim“. Með öðrum orðum, hvort 

einstaklingar fái kennslu um og þjálfun í að skynja sjálfan sig í samhengi sínu og nærumhverfi, 

tengja nærumhverfi sitt hinu hnattræna og hvort þeir geti sett sig í spor annarra og öðlast 

þannig hnattræna vitund.  

 

2.6 Samantekt 

Áskoranir samtímans krefjast skipulegra og samstilltra aðgerða af hálfu alþjóðasamfélagsins. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa leitt samtal ríkja heims og forgangsraðað verkefnum sem meðal 

annars birtast í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.  

Á seinni hluta síðustu aldar þróuðust markmið og leiðir SÞ um sjálfbæra þróun frá því að 

snúast um hefðbundna umhverfismennt yfir í heildstæða menntun til sjálfbærrar þróunar, eða 

sjálfbærnimenntunar, sem tæki mið af efnahagsmálum, félagslegri velferð og jöfnuði og 

verndun umhverfisins. Slík menntun hvílir t.d. á vinnu við álitamál og ágreiningsefni sem meðal 

annars undirbýr nemendur til að takast á við bæði viðráðanleg vandamál sem aðgengilegt 



 

30 

getur verið að skilgreina og finna lausnir á, en líka illviðráðanleg vandamál sem erfitt er að 

festa hönd á og skilgreina, þau eru síbreytileg og um leið og eitt skref er tekið í átt til lausnar 

hefur það áhrif á fjölmarga aðra þætti sem breyta svo viðfangsefnunum. 

Háskóli Íslands starfar eftir lögum sem tilgreina að hlutverk hans sé m.a. að styrkja innviði 

íslensks samfélags og stöðu þess í alþjóðlegu tilliti með hagsmuni komandi kynslóða að 

leiðarljósi. Í stefnu háskólans sem gildir 2016–2021 segir að háskólinn ætli sér að undirbúa 

nemendur til ábyrgrar þátttöku í lýðræðissamfélagi. Í þessari metnaðarfullu stefnu segir einnig 

að undirbúa eigi nemendur til að takast á við brýn verkefni samtímans. 

Í ljósi þessa má ætla að nemendur í Háskóla Íslands þurfi að fá tækifæri til að vinna með 

viðfangsefni sjálfbærrar þróunar í anda sjálfbærnimenntunar þar sem sjónum er m.a. beint að 

illviðráðanlegum vandamálum samtímans. Mörg þessara vandamála birtast í 

heimsmarkmiðum SÞ sem færa má rök fyrir að hvíli á hugmyndafræði um hnattræna vitund. 

Því er mikilvægt að fá yfirlit yfir hvar í námskeiðum Háskóla Íslands er unnið að eða með 

sjónarmið sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og hvort finna 

megi vísbendingar um hnattræna vitund í námsframboði háskólans. 
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3 Aðferð 

Markmið rannsókna kalla yfirleitt á tiltekið rannsóknarsnið umfram annað. Í þessari rannsókn 

var markmiðið að fá yfirlit yfir hvar í námskeiðum félagsvísindasviðs (FVS) 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. Þá var ætlunin að leita 

að vísbendingum um hnattræna vitund í námskeiðslýsingum fræðasviðanna fimm. 

Hér á eftir er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferð og mótun 

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

rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Áður kom fram að þessi rannsókn er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem nær til allra fimm 

fræðasviða Háskóla Íslands. Í þessum hluta rannsóknarinnar er athyglinni beint að 

félagsvísindasviði og settar fram tvær rannsóknarspurningar: 

1. Hvar í námskeiðum félagsvísindasviðs 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. Að hvað miklu leyti má greina vísbendingar um hnattræna vitund í námskeiðslýsingum 

fræðasviðanna fimm 

 

Ákveðið var að beita fyrst eigindlegri rannsóknaraðferð til að leita svara við þessum 

spurningum en það fól meðal annars í sér að móta greiningarlykil og beita nálgun 

orðræðugreiningar. Hins vegar fólst úrvinnsla gagna í megindlegri greiningu.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Til að afla svara við rannsóknarspurningum er í grófum dráttum hægt að leita í smiðju 

megindlegra og eigindlegra aðferða. Í þessari meistararannsókn var fyrst og fremst notað 

lýsandi rannsóknarsnið (Burns og Grove, 2001) og orðræðugreiningu (Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2006). 

Tilgangur lýsandi rannsóknarsniðs er að kanna fyrirbæri í raunverulegum aðstæðum og 

skapa þekkingargrunn fyrir frekari rannsóknir. Lýsandi rannsóknarsnið er eitt svið megindlegra 

rannsóknaraðferða sem einkennist af því að upplýsingum er safnað saman á tölulegu formi á 

kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Átt er við að notaðar eru staðlaðar athuganir þar sem 

rannsóknarferlið lýsir breytum og skoðar sambönd á milli þeirra auk þess sem hún ákvarðar 
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orsakasamhengi á milli breyta. Aðferðin dregur upp skýra mynd af einkennum ákveðins efnis 

sem verið er að skoða eins og einstaklinga, hópa eða aðstæður (Burns og Grove, 2001).  

Þegar megindlegum aðferðum er beitt gefur það rannsakandanum upplýsingar um fjölda, 

tiðni, hlutfall, samband og muninn á milli mismunandi breyta. Megindlegar rannsóknir gera 

kröfu um að rannsóknin sé kerfisbundin, þ.e. að nákvæmni sé gætt svo hægt sé að endurtaka 

hana aftur á sama hátt. Alltaf þarf að hafa í huga að túlkun rannsakandans á veruleikanum 

mótast af því hvaða sýn hann hefur að leiðarljósi og þarf hann því að vera meðvitaður um 

hlutdrægni við mælingar og túlkanir á gögnum svo hægt sé að forðast skekkjur í niðurstöðum. 

Nákvæmni og hlutlægni vísa svo til áreiðanleika og réttmætis rannsóknarinnar og í 

framhaldinu hvert ályktunar- og alhæfingagildi hennar er, þ.e. hversu áreiðanlegar eru 

niðurstöðurnar og hversu skýrar ályktanir rannsakandinn getur dregið af niðurstöðum eða 

alhæft út frá þeim. Ýmislegt getur ógnað innra réttmæti megindlegra rannsókna sem getur t.d. 

falist í hönnun rannsóknar, framkvæmd, mælitækjum, röskun á tölfræði og úrtaksaðferðum 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016). 

Eitt svið innan eigindlegra rannsóknaraðferða er orðræðugreining. Orðræðugreining er 

notuð þegar skoða á gagnkvæm tengsl tungumáls og tjáningar við félagslegan veruleika 

(Kristín Björnsdóttir, 2013). Markmið slíkra rannsókna er ekki að lýsa heiminum eins og hann 

birtist okkur heldur að koma með tillögur um hvernig hægt sé að skilja hann. Orðræðureining 

byggir á fræðilegu sjónarhorni sem rannsakandi hefur ákveðið að greina eftir, í þessu tilfelli 

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og hnattræn vitund. Við greininguna þarf rannsakandinn 

að beita gagnrýnu hugarfari og leita eftir þrástefum og mynstrum sem birtast í textanum. 

Réttmæti orðræðugreiningar er síðan metið eftir sannfæringu og trúverðuleika og því er 

mikilvægt að lesandinn geti skilið og metið rökfærslur og greiningar höfundar (Kristín 

Björnsdóttir, 2013).  

Ingólfur Á. Jóhannesson (2006) útskýrir hvernig megi skipta verklagi orðræðugreiningar 

upp í sex þrep. Fyrsta þrepið snýst um val á viðfangsefni. Þá er mikilvægt að hugtök séu 

skilgreind og að lesandanum sé gert ljóst að hverju rannsóknin beinist. Annað þrep snýst um 

afmörkun og val á gögnum sem lögð eru til grundvallar við greininguna. Þriðja þrepið snýst um 

greiningu gagna, en þar eru skjöl skoðuð ítrekað og efni þeirra greint, ásamt því að leitað er 

eftir þrástefum, myndum og svörum við rannsóknarspurningu. Í fjórða þrepi er gerð grein fyrir 

átakapunktum í orðræðunni og fundin eru mismunandi sjónarhorn, bæði þau sem eru augljós 

og einnig þau sem eru óljós, en jafnvel líka dregið fram það sem ekki er sagt. Í fimmta þrepi 

þarf rannsakandinn að átta sig á samverkun aðstæðna, atvika og hugmynda og í sjötta og 

síðasta þrepi er unnin skýrsla um niðurstöður greiningarinnar.  

  Í tilviki þessarar meistararannsóknar var leitað að einkennum ákveðins efnis (Burns og 

Grove, 2001) sem eru hin 17 heimsmarkmið SÞ og vísbendingum um hnattræna vitund. 
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3.3 Mótun greiningarlykla 

Í undirbúningi gaganöflunar var mótaður greiningarlykill í tveimur hlutum til að afla skipulega 

svara við rannsóknarspurningunum. Fyrri hlutinn sneri að heimsmarkmiðunum 17 og seinni 

hlutinn að áðurnefndum þremur atriðium sem liggja sérverkefni höfundar til grundvallar.  

Heimsmarkmið SÞ eru 17 með 169 undirmarkmiðum. Ógerningur var að greina 

námskeiðslýsingarnar eftir svo miklum fjölda undirmarkmiða. Í undibúningi 

greiningarvinnunnar var því unnin samantek með lykilorðum hvers heimsmarkmiðs á íslensku 

og ensku auk stuttrar lýsingar um hver þeirra. Þessi lykilorð og lýsingar lágu greiningarvinnunni 

til grundvallar. 

Greiningarvinna um sérverkefni höfundar byggði á þrenns konar efnisatriðum. 

Þátttakendur 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: 

 Skilgreiningar á aðstæðum á ólíkum svæðum 

Hér er sjónum beint að menningu sem tilheyrir hverju landsvæði fyrir sig, þátttöku í 

samfélagi nær og fjær, sameign jarðarbúa og því sem tengir lönd saman. Þá er sjónum 

beint að því hvernig íslenskt samfélag speglast í alþjóðlegu samhengi. 

 Aðgerðir til lausna  

Hér er sjónum beint að mikilvægi þess að nemendur þrói hæfni sína til að takast á við 

áreiningsefni og álitamál. Áhersla er á samfélagsleg viðfangsefni og finna leiðir úr 

vanda.  

 Viðhorf og vinnubrögð sem auka hæfni til að takast á við lýðræðislegt starf 

Hér er sjónum beint að því samhengi sem byggir upp og þjálfar hæfni til að takast á við 

ýmiss konar störf í samfélaginu en líka í einkalífi.  

 

3.4 Prófun greiningarlykla 

Ákveðið var að prófa greiningarlyklana og bera saman niðurstöður til að reyna að tryggja eins 

samræmd vinnubrögð og kostu er. Leiðbeinendur og þátttakendur hittust og þar var farið yfir 

lýsingu á inntaki heimsmarkmiða SÞ og hugtakalistann sem mótaður var á íslensku og ensku 

og innihélt lykilorð hvers heimsmarkmiðs. Þá kynntu þátttakendur eigin greiningarlykil, inntak 

hans og lykilhugtök. Síðan var farið yfir hvaða upplýsingar átti að skrá 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 með 
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leiðbeinendum. 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 inntak hvers námskeiðs fyrir sig út frá 

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

Í ljósi þess að hér er um rannsóknarverkefni sem nær til allra sviða HÍ greindu þátttakendur 

hver sitt fræðasvið háskólans en öfluðu jafnframt gagna fyrir hina þátttakendur um sérverkefni 

þeirra.  

3.5 Öflun og greining gagna 

Gagnaöflun og greiningarvinna fór fram á tímabilinu febrúar til apríl 2020. Gögn 

rannsóknarinnar komu frá birtum upplýsingum í kennsluskrá HÍ og var sóttur listi yfir öll birt 

námskeið veturinn 2019–2020 á heimasíðu HÍ. Í þeim lista eru öll námskeið sem tilheyra hverju 

sviði hvort sem þau eru kennd þennan vetur eða ekki. Þetta var gert því víða innan háskólans 

eru námskeið sem kennd eru annað hvert ár, en mynda hins vegar heild í námsframboði 

nemenda á tilteknum námsleiðum.  

Í greiningarvinnunni er 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 er um að ræða lokaverkefni.  

Þegar greiningarvinnu var lokið var farið yfir gögnin, námskeiðin flokkuð t.d. eftir því á 

hvaða bókstaf þau enda. Í ákveðnum gerðum af námskeiðum voru mjög takmarkaðar 

upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang námskeiða. Ákveðið var að taka úr listanum yfir 

námskeið sem ekki yrðu með í tölfræðigreiningunni. Hér er um að ræða: 

 Námskeið sem falla undir lokaverkefni og námskeiðsnúmerið endar á bókstafnum L. 

 Námskeið sem eru málstofur, vinnustofur eða skiptinám og hafa nær engar upplýsingar 

um viðfangsefni, aðferðir eða tilgang.  

 Námskeið sem hétu doktorsnám og snúast um að skrá einingar, t.d. fyrir áfangamat 

eða sem hluta af loknum einingum í doktorsnámi. 

 

Dæmi um námskeið sem aftur á móti voru ekki tekin úr af lista námskeiða fræðasviða og 

voru því með í greiningu: 

 Námskeið sem eru skilgreind sem lesnámskeið eða sjálfsnám í tungumálum. 

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

doktorsverkefna. 
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 Námskeið sem fela í sér ýmiskonar rannsóknarverkefni á fræðasviðum, en þó ekki 

lokaverkefni (merkt L). 

 Námskeið sem eru einstaklingsverkefni, t.d. ýmiskonar rannsóknarverkefni og smiðjur. 

 

Var þessum viðmiðum beitt eins á námskeið allra fræðasviða til að tryggja innra samræmi. 

Við úrvinnslu gagna var lýsandi tölfræði beitt, en hún fólst fyrst og fremst í því að skrá tíðni, 

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

einstakra fræðasviða um heimsmarkmið SÞ og hins vegar um niðurstöður sérverkefna 

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

inniheldur niðurstöður á  greiningu heimsmarkmiðanna fyrir félagsvísindasvið Háskóla Íslands.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Í rannsóknum sem þessari þarf að taka tillit til siðferðilega álitamála af ýmsum toga. Í þessari 

rannsókn er eingöngu unnið með opinberar upplýsingar sem birtar eru á vef Háskóla Íslands 

og því er ekki fengist við nein viðkvæm gögn sem snerta fólk. Því þurfti ekki að afla samþykkist 

frá einstaklingum eða stofnunum. 

Gagngreiningin byggir hins vegar á huglægu mati hvers og eins sem aflaði gagnanna þótt 

leitast hafi verið við að prófa greiningarlyklana og samræma túlkunaratriði eins og kostur var. 

Í undirbúningsferlinu var því rætt um ýmsar hliðar niðurstaðna og komist að sameiginlegri 

niðurstöðu áður en lagt var að stað í greiningarferlið.  Á sama tíma er skýrt að munur getur 

verið á niðurstöðum eftir því hver á í hlut og því er í niðurstöðum eingöngu verið að fjalla um 

megindrætti greiningarinnar.  

Takmarkanir þessarar rannsóknar byggjast einnig á því sem fram kemur í 

námskeiðslýsingunum sjálfum. Allmörg dæmi eru um að upplýsingar sem ættu að liggja fyrir 

hafi vantað eða að efnið er svo almennt orðað að námskeiðslýsingarnar gefa takmarkaðar 

upplýsingar. Þá eru rannsakendur einnig meðvitaðir um að örugglega eru góðar upplýsingar í 

kennsluáætlunum kennara sem nemendum fá í upphafi námskeiða. Þessi rannsókn nær hins 

vegar ekki til þeirra gagna heldur bara þeirra upplýsinga sem skylt er að birta opinberlega á 

vef háskólans. 
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4 Niðurstöður 

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

námskeiðum félagsvísindasviðs Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið sjálfbærrar 

þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eins og þau birtast í kennsluskrá Háskóla 

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

í leit að vísbendingum um hnattræna vitund í námskeiðslýsingum fræðasviðanna fimm og 

hvernig háskólinn geti stuðlað að henni í námsframboði sínu. 

Eins og áður kom fram er Háskóla Íslands skipt upp í fimm fræðasvið sem hvert um sig 

hefur ákveðna skammstöfun til styttingar. Þessar skammstafanir eru í stafrófsröð; FVS fyrir 

félagsvísindasvið, HVS fyrir heilbrigðisvísindasvið, HUG fyrir hugvísindasvið, MVS fyrir 

menntavísindasvið og VON fyrir verkfræði- og náttúruvísindasvið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru hér á eftir kynntar í tvennu lagi. Í fyrsta lagi er gerð 

grein fyrir hvernig heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna birtast í námskeiðslýsingum á 

félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Í öðru lagi er gerð grein fyrir vísbendingum um hnattræna 

vitund í námskeiðslýsingum allra fræðasviða Háskóla Íslands. Í lokin er svo samantekt á 

niðurstöðum. 

4.1 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna á félagsvísindasviði HÍ 

Niðurstöður um félagsvísindasvið byggja eins og áður kom fram á upplýsingum sem nálgast 

var í kennsluskrá háskólans fyrir veturinn 2019–2020 á vef skólans. Skoðaður var fjöldi 

námskeiða eftir námsstigi og fjölda eininga. Þá voru námskeið sem voru með takmarkaðar 

upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang námskeiða ekki tekin með í greiningu eftir 

heimsmarkmiðum SÞ. 

Heildarfjöldi námskeiðsnúmera á FVS í kennsluskrá veturinn 2019-2020 er 773 námskeið. 

Þegar búið var að taka út námskeið með takmarkaðar upplýsingar um inntak, aðferðir eða 

tilgang námskeiða stóðu eftir 675 námskeiðsnúmer. Því voru tekin út alls 98 námskeiðsnúmer 

sem eru um 13% heildarfjölda námskeiðsnúmera á FVS. Á mynd 3 má sjá hlutfall námskeiða 

(þ.e. námskeiðsnúmera) sem annars vegar voru greind og hins vegar sem var sleppt. 
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Mynd 3  Hlutfall námskeiða til greiningar og námskeið undanskilin greiningu 

 

Þegar rýnt var í þau 13% námskeiða sem voru undanskilin greiningu (sjá mynd 4) kom í ljós 

að 80% þeirra (78 námskeið) eru lokaverkefni, en 20% þeirra (20 námskeið) málstofur ýmiss 

konar og skiptinám.  

 
Mynd 4  Megingerðir námskeiða undanskilin gagnagreiningu 

 

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

sérstök lokaverkefni í grunn- eða framhaldsnámi eða málstofur sem byggjast á því sem 

nemendur og kennara velja að unnið sé með hverju sinni og ekki tilgreint í námskeiðslýsingum 

hvað það er hvert skólaár. 

Í töflu 1 má sjá heildarfjölda námskeiða sem voru tekin til greiningar eftir námsstigi á FVS. 

Þar er vísað til á hvaða bókstaf námskeiðsnúmer enda, þ.e. G fyrir námskeið í grunnnámi, M 
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fyrir námskeið fyrir lok grunnnáms og framhaldsnám og svo F fyrir námskeið í framhaldsnámi. 

Af þeim 675 námskeiðum sem greind voru á sviðinu voru 271 í grunnnámi, 367 í 

framhaldsnámi og 37 í grunn- og framhaldsnámi.  

 

Tafla 1  Fjöldi námskeiða á FVS eftir námstigi. 

 Grunnnám Framhaldsnám Grunn- og framhaldsnám 

Fjöldi 
námskeiða 

271 367 37 

 

Tafla 1 sýnir að flest námskeiðin á FVS eru í framhaldsnámi, næst felst eru námskeið í 

grunnámi og langfæst eru námskeið sem tilheyra bæði gunn- og framhaldsnámi.  

Á mynd 5 má sjá hvernig hlutfall námskeiða á FVS skiptist eftir námstigi. Alls er 54% 

námskeiðanna fyrir nemendur í framhaldsnámi, 40% eru fyrir nemendur í grunnnámi og 6% 

eru í boði fyrir nemendur á lokaári í grunnnámi sem og fyrir framhaldsnema.  

 
Mynd 5  Hlutfall námskeiða á FVS eftir námsstigi. 

 

Á mynd 5 má sjá að langflest námskeiðanna eru annað hvort fyrir nemendur í grunnnámi 

eða framhaldsnámi en lítil hefð virðist vera fyrir svokölluðum M-námskeiðum sem þjóna bæði 

nemendum við lok grunnnáms eða í upphafi framhaldsnáms.  

Stærð námskeiða er í Háskóla Íslands skilgreind eftir ECTS einingum sem stendur 

fyrir European Credit Transfer System og er notað til að gera háskólanám samanburðarhæft 

milli ólíkra háskóla. Þannig er fullt nám á hverju misseri 30 einingar og eitt námsár því 60 

einingar. Hver ECTS-eining er þá 25–30 vinnustundir. Miðað er við að eitt ár í háskóla sé á 

bilinu 1.500–1.800 vinnustundir. Engu skiptir hve margar kennsluvikur eru í námskeiði en 
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einingarnar eiga að segja til um hve mikla vinnu meðalnámsmaður þarf að leggja á sig til að ná 

tilteknum námskeiði (Háskóli Íslands, e.d.). 

 Í kennsluskrá á FVS eru kynnt allt frá 0 ECTS einingum upp í 30 eininga námskeið (2 

námskeið). Á mynd 6 má sjá að langflest námskeið á sviðnu eru sex einingar (40%, eða 273 

námskeið), þar á eftir eru 10 eininga námskeið (20%, eða 135 námskeið), en 8 eininga 

námskeið eru um 9% (63 námskeið) og 7,5 eininga um 8%, eða (54 námskeið).  

 

 
Mynd 6  Hlutfall námskeiða eftir ECTS einingafjölda í námskeiðum. 

 

Á mynd 6 má sjá að langflest námskeið eða um tæpur helmingur námskeiða sviðsins eru 6 

einingar. Þar á eftir, en helmingi færri, eru 10 eininga námskeið, eða 20% af námsframboði  

sviðsins. Þar sem skráning sýnir 0 prósent þá eru fá námskeið undirliggjandi, t.d. 2 í tilviki 30 

ECTS námskeiða.  

Þegar inntak námskeiða var borið saman við heimsmarkmið SÞ gat hvert námskeið fengið 

skráningu á fleiri en einu heimsmarkmiði. Hér þarf í huga að í inntaki námskeiðs getur komið 

fram eitt eða fleiri teikn í hverju heimsmarkmiði, en einungis ein skráning er skráð hverju sinni. 

Á mynd 7 má sjá fjölda skráninga á námskeiðum FVS eftir einstökum heimsmarkmiðum SÞ. 

Alls voru skráningarnar 1.519 talsins sem koma úr þeim 675 námskeiðum sem greind voru á 

sviðinu. Hér má sjá að heimsmarkmið 4, menntun fyrir alla, fékk alls 582 skráningar sem er 

38% allra skráninga eftir inntaki heimsmarkmiðanna. Næstflestar skráningar komu á 

heimsmarkmið 10, aukinn jöfnuður, samtals 223 skráningar eða 15%. Fjögur önnur 

heimsmarkmið fengur meira en 100 skráningar, en öðrum tilvikum eru skráningar færri. 
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Mynd 7  Fjöldi skráninga á FVS eftir inntaki heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 

 

Þessar niðurstöður sýna að langflestar skráningar á FVS féllu á heimsmarkmið 4 sem fjallar 

um menntun fyrir alla. Næstflestar skráningar, en þó nærri helmingi færri, fékk heimsmarkmið 

10 um aukinn jöfnuð. Þau fjögur önnur heimsmarkmið sem fengu yfir 100 skráningar eru nr. 5 

um jafnrétti kynjanna (112 skráningar, 7%), nr. 8 um góða atvinnu og hagvöxt (162 skráningar, 

11%) og nr. 17 um samvinnu um heimsmarkmiðin (106 skráningar, 7%).  

Á mynd 8 má sjá fjölda skráninga á FVS eftir inntaki heimsmarkmiða SÞ samkvæmt 

námsstigi, þ.e. gunnnámi (G), framhaldsnámi (F) og námskeiðum sem standa bæði þriðja árs 

grunnnemum og framhaldsnemum til boða (M). Myndin sýnir líkt og mynd 5 dreifingu 

skráninga eftir heimsmarkmiðunum en dregur glögglega fram að fjöldi námskeiða í 

framhaldsnámi er annað hvort svipaður eða meiri en í grunnnámi. Þessi munur er skýrastur í 

tilviki heimsmarkmiðs nr. 4. 
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Mynd 8  Fjöldi skráninga á FVS eftir inntaki heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og 

námsstigi 

 

Á mynd 8 má sjá að fleiri námskeið í framhaldsnámi FVS leggja áherslu á inntak 

heimsmarkmiða SÞ en námskeið í grunnnámi enda eru 54% námskeiða á sviðinu 

framhaldsnámskeið. Hin svokölluðu M-námskeið birtast ekki skýrt í þessum samanburði enda 

einungis 6% af námskeiðum eru í boði eru á sviðinu.  

4.2 Hnattræn vitund í námskeiðum fræðasviða HÍ 

Sérverkefni höfundar var að rýna í vísbendingar um hnattræna vitund í inntaki námskeiða allra 

fræðasviða Háskóla Íslands í kennsluskrá fyrir árið 2019–2020. Til grundvallar lágu þrenns 

konar teikn sem virðast stuðla að hnattrænni vitund. Í fyrsta lagi er það skilgreiningar á 

aðstæðum á ólíkum svæðum, í öðru lagi aðgerðir til lausna og í þriðja lagi viðhorf og 

vinnubrögð sem auka hæfni til að takast á við lýðræðislegt starf    

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

4.2.1 Félagsvísindasviðs  

Teikn um hnattræna vitund á FVS má sjá í töflu 2, þar kemur fram inntak námskeiða á FVS. 

Hafa þarf í huga að í inntaki námskeiðs getur komið fram eitt eða fleiri teikn um hnattræna 

vitund en einungis ein skráning er skráð.  

Niðurstöður greiningarinnar leiddu í ljós að langflest teikn er að finna um ólíkar 

skilgreiningar á aðstæðum á/eftir svæðum heims, eða alls 172 skráningar. Mun færri teikn var 

að finna um aðgerðir eða leiðir til lausna á samfélagsvanda, eða 10 skráningar og fæst teikn 

voru skráð um getu til að takast á við lýðræðislegt starf, eða sex skráningar.  
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Tafla 2  Teikn um hnattræna vitund í námskeiðum á FVS 

 

Ólíkar 
skilgreiningar á 

aðstæðum á/eftir 
svæðum heims 

Aðgerðir/leiðir til 
lausna á 

samfélagsvanda 

Geta til að takast á 
við lýðræðislegt 

starf 
 

Fjöldi skráninga 172 10 6 

  

Á mynd 9 má sjá hlutfall skráninga eftir þremur gerðum vísbendinga um hnattræna vitund 

í námskeiðum á FVS. Af þeim 675 námskeiðum sem greind voru á sviðinu komu fram alls 188 

skráningar um teikn um hnattræna vitund eða sem svarar til 28% námskeiða sviðsins, þ.e. ef 

reiknað er með einni skráningu á hvert námskeið. Séu fleiri en ein skráning á tiltekið námskeið 

er prósentuhlutfallið lægra. Nær allar skráningar, eða 92% þeirra, varða ólíkar skilgreiningar á 

aðstæðum á eða eftir svæðum heims. Einungis voru 5% skráninga tengdar aðgerðum og eða 

leiðum til lausna á samfélagsvanda, og á svipuðum nótum, eða 3% skráninga, tengjast 

skráningar getu til að takast á við lýðræðislegt starf.  

 
Mynd 9  Hlutfall skráninga á teiknum um hnattræna vitund í námskeiðum á FVS 

 

Þessar niðurstöður benda til þess að teikn um hnattræna vitund sé að finna í tæpum 

þriðjungi námskeiða FVS, eða í 28% tilvika. Af þessum þriðjungi námskeiða virðist 

langalgengast að fjalla um ólíkar skilgreinar á aðstæðum fólks á ólíkum svæðum í heiminum 

eða í um 92% tilfella. Þannig virðist hverfandi áhersla vera í námskeiðum sviðsins á aðgerðir 

eða leiðir til lausna á samfélagsvanda og á getu til að takast á við lýðræðislegt starf.  
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4.2.2 Heilbrigðisvísindasvið  

Í töflu 3 má sjá teikn um hnattræna vitund sem fram kemur í inntaki námskeiða á HVS. Hafa 

þarf í huga að í inntaki námskeiðs getur komið fram eitt eða fleiri teikn um hnattræna vitund 

en einungis ein skráning er skráð. Af þeim 642 námskeiðum sem greind voru á sviðinu komu 

fram alls 259 skráningar um teikn um hnattræna vitund eða sem svarar til 40% námskeiða 

sviðsins, þ.e. ef reiknað er með einni skráningu á hvert námskeið. Flest teikn er að finna um 

ólíkar skilgreiningar á aðstæðum á eða eftir svæðum heims annars vegar og aðgerðir eða leiðir 

til lausna á samfélagsvanda hins vegar, eða 127 skráningar í hvoru tilviki. Mun færri teikn eða 

5 skráningar voru í inntaki námskeiða sem tengjast getu til að takast á við lýðræðislegt starf. 

 

Tafla 3  Teikn um hnattræna vitund í námskeiðum á HVS 

 

Ólíkar 
skilgreiningar á 

aðstæðum á/eftir 
svæðum heims 

Aðgerðir/leiðir til 
lausna á 

samfélagsvanda 

Geta til að takast á 
við lýðræðislegt 

starf 
 

Fjöldi 
skráninga 

127 127 5 

 

Á mynd 10 má sjá hvernig þau 40% námskeiða á HVS sem höfðu teikn um hnattræna vitund 

skiptust hlutfallslega eftir undirþáttum hnattrænnar vitundar sem hér liggur til grundvallar. 

Eins og áður var reiknað með einni skráningu á hvert námskeið. Nær allar skráningar skiptust 

jafnt á milli tveggja þátta, þ.e. 49% skráninga var á teikn um ólíkar skilgreiningar á aðstæðum 

á eða eftir svæðum heims og 49% skráninganna var á teikn um aðgerðir eða leiðir til lausna á 

samfélagsvanda. Einungis 2% skráninga tengdust getu til að takast á við lýðræðislegt starf.  

 
Mynd 10  Hlutfall skráninga á teiknum um hnattræna vitund í námskeiðum á HVS 
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Þessar niðurstöður benda til þess að teikn um hnattræna vitund sé að finna í tæpum 

helming námskeiða HVS, eða í 40% tilvika sé gert ráð fyrir einni skráningu á hvert námskeið. 

Af þessum tæpum helmingi námskeiða virðist algengast að fjalla eða vinna með annars vegar 

ólíkar skilgreiningar á aðstæðum á eða eftir svæðum heims og hins vegar um aðferðir eða leiðir 

til lausna á samfélagsvanda, hvor hluti um sig 49%. Afgerandi lítil áhersla virðist vera í 

námskeiðum sviðsins á umfjöllun um eða vinnu með getu til að takast á við lýðræðislegt starf 

eða í um 2% tilvika. 

4.2.3 Hugvísindasvið  

Teikn um hnattræna vitund á HUG er sýnd í töflu 4 sem sýnir slíkar áherslur í inntaki námskeiða 

sviðsins, alls 302 teikn. Hafa þarf í huga að í inntaki námskeiðs getur komið fram eitt eða fleiri 

teikn um hnattræna vitund en einungis ein skráning er skráð. Flest teikn eða 172 skráningar er 

að finna um ólíkar skilgreiningar á aðstæðum á eða eftir svæðum heims. Þar á eftir koma teikn 

um getu til að takast á við lýðræðislegt starf eða 101 skráningar. Mun færri teikn eða 29 

skráningar voru um inntak námskeiða sem tengjast aðgerðum eða leiðum til lausna á 

samfélagsvanda.  

 

Tafla 4  Teikn um hnattræna vitund í námskeiðum á HUG 

 

Ólíkar 
skilgreiningar á 

aðstæðum á/eftir 
svæðum heims 

Aðgerðir/leiðir til 
lausna á 

samfélagsvanda 

Geta til að takast á 
við lýðræðislegt 

starf 
 

Fjöldi 
skráninga 

172 29 101 

 

Á mynd 11 má sjá hvernig hlutfall allra skráninga sem tengjast teiknum um hnattræna 

vitund í námskeiðum á HUG skiptist. Í þeim 770 námskeiðum sem greind voru á sviðinu komu 

fram alls 302 skráningar, eða í 39% tilvika sviðsins sé miðað við eina skráningu á hvert 

námskeið. Flestar skráningar, eða 57% þeirra, tengjast ólíkum skilgreiningum á aðstæðum á 

eða eftir svæðum heims. Rétt rúmur þriðjungur skráninganna eru um getu til að takast á við 

lýðræðislegt starf, eða 33% tilfella, en fæstar skráningar, eða um 10% þeirra, tengjast 

aðgerðum eða leiðum til lausna á samfélagsvanda.  
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Mynd 11  Hlutfall skráninga á teiknum um hnattræna vitund í námskeiðum á HUG 

 

Á þessum niðurstöðum má sjá teikn um hnattræna vitund er að finna í 40% námskeiða 

HUG, af þeim 770 sem greind voru, sé reiknað með einni skráningu á hvert námskeið, annars 

er prósentuhlutfallið lægra. Af tæpum helmingi námskeiða virðist algengast að fjalla um ólíkar 

skilgreinar á aðstæðum á eða eftir svæðum heims eða í 57% tilfella. Í 33% tilfella er fjallað um 

getu til að takast á við lýðræðislegt starf og í einungis 10% tilfella virðist vera í námskeiðum 

sviðsins áherslur á aðgerðir og eða leiðir til lausna á samfélagsvanda.  

4.2.4 Menntavísindasvið  

Niðurstöður greiningar á teiknum um hnattræna vitund í inntaki námskeiða á MVS leiddi í ljós 

alls 787 teikn. Þetta má sjá í töflu 5. Líkt og áður þarf að hafa í huga að í inntaki námskeiðs 

getur komið fram eitt eða fleiri teikn um hnattræna vitund en einungis ein skráning er skráð. 

Flest teikn eða 341 samtals voru merktar getu til að takast á við lýðræðislegt starf. Þar á eftir 

koma teikn um getu til að skilja ólíkar skilgreiningar á aðstæðum á eða eftir svæðum heims, 

samtals 296 skráningar. Fæst teikn, eða 150 skráningar, fundust í inntaki námskeiða um 

aðgerðir eða leiðir til lausna á samfélagsvanda.  

 

Tafla 5  Teikn um hnattræna vitund í námskeiðum á MVS 

 

Ólíkar 
skilgreiningar á 

aðstæðum á/eftir 
svæðum heims 

Aðgerðir/leiðir til 
lausna á 

samfélagsvanda 

Geta til að takast á 
við lýðræðislegt 

starf 
 

Fjöldi skráninga 296 150 341 
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Á mynd 12 má sjá hvernig hlutfall allra skráninga sem tengjast teiknum um hnattræna 

vitund í námskeiðum á MVS skiptist. Í þeim 463 námskeiðum sem greind voru á sviðinu komu 

fram alls 787 skráningar eða í 59% námskeiðanna. Fleiri en ein skráning var að jafnaði á hvert 

námskeið, en engar skráningar voru á sum námskeið eða fleiri en ein á önnur námskeið. Flestar 

skráningar um hnattræna vitund, eða 43% þeirra, tengjast getu til að takast á við lýðræðislegt 

starf. Næst flestar skráningar eða 38% tilfella tengjast ólíkum skilgreiningum á aðstæðum á 

eða eftir svæðum heims. Fæstar skráningar eða um 19% tilfella tengjast aðgerðum eða leiðum 

til lausna á samfélagsvanda.  

 

Mynd 12  Hlutfall skráninga á teiknum um hnattræna vitund í námskeiðum á MVS 

 

Niðurstöður þessar benda til að fleiri en eitt teikn um hnattræna vitund er gjarnan að finna 

í skráningu við hvert námskeið, en í einhverjum tilvikum er ekki um neinar skráningar að ræða 

á námskeið á MVS. Flestar eru skráningarnar á getu til að takast á við lýðræðislegt starf eða 

um 43%. Þar næst eru skráningar sem tengjast ólíkum skilgreiningum á aðstæðum á eða eftir 

svæðum heims eða í 38% tilfella og í um 19% tilfella eru skáningar á aðgerðir eða leiðir til 

lausna á samfélagvanda.   

4.2.5 Verkfræði- og náttúruvísindasvið  

Teiknum um hnattræna vitund í inntaki námskeiða á VON leiddi í ljós alls 78 skráningar eins og 

sjá má í töflu 6. Hafa þarf í huga að í inntaki námskeiðs getur komið fram eitt eða fleiri teikn 

um hnattræna vitund en einungis ein skráning er skráð. Á VON er því um fá teikn að ræða með 

hliðsjón af því að alls voru 689 námskeiðum á sviðinu. Af þeim teiknum sem fram komu voru 

flest tengd ólíkum skilgreininum á aðstæðum á/eftir svæðum heims (48 námskeið). Þar á eftir 

koma teikn sem tengjast aðgerðum/leiðum til lausna á samfélagsvanda (28 námskeið), en 
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langfæst teikn komu fram í inntaki námskeiða tengdust getu til að takast á við lýðræðislegt 

starf (2 námskeið).   

 

Tafla 6  Teikn um hnattræna vitund í námskeiðum á VON 

 

Ólíkar 
skilgreiningar á 

aðstæðum á/eftir 
svæðum heims 

Aðgerðir/leiðir til 
lausna á 

samfélagsvanda 

Geta til að takast á 
við lýðræðislegt 

starf 
 

Fjöldi 
skráninga 

48 28 2 

 

Á mynd 13 má sjá hlutfall allra skráninga sem tengjast teiknum um hnattræna vitund í 

námskeiðum hjá VON. Í þeim 689 námskeiðum sem greind voru á sviðinu komu einungis fram 

78 teikn um hnattræna vitund, sem þýðir rúmlega 11% skráningar af öllum námskeiðum sem 

greind voru á sviðinu. Eins og áður þarf að hafa í huga að í inntaki námskeiðs getur komið fram 

eitt eða fleiri teikn um hnattræna vitund en einungis ein skráning er skráð fyrir hvert námskeið. 

Af þeim teiknum sem fram komu um hnattræna vitund tengdust 61% ólíkum skilgreiningum á 

aðstæðum á eða eftir svæðum heims, 36% aðgerðum eða leiðum til lausna á samfélagsvanda 

og 3% getu til að takast á við lýðræðislegt starf. 

 
Mynd 13  Hlutfall skráninga á teiknum um hnattræna vitund í námskeiðum á VON 

 

Niðurstöðurnar í töflu 6 og á mynd 13 benda til að teikn um hnattræna vitund er að finna 

í rúmlega 11% námskeiða hjá VON, og að af þessum 11% virðist algengast að fjalla um ólíkar 

skilgreinar á aðstæðum fólks á ólíkum svæðum í heiminum eða í 61% tilfella. Helmingi lægra 

hlutfall námskeiða með greindum teiknum um hnattræna vitund fjalla um aðgerðir eða leiðir 
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til lausna á samfélagsvanda eða í 36% tilfella. Afgerandi lítil áhersla virðist því vera á getu til 

að takast á við lýðræðislegt samstarf á VON, eða í 3% tilfella greindra námskeiða.  

 

4.2.6 Samanburður á fræðasviðum HÍ  

Fræðasviðin fimm í Háskóla Íslands eru ólík um margt eins og við er að búast og með 

mismunandi áherslur í námsframboð sínu. 

Þegar litið er til heildarfjölda námskeiða sem tekin voru til greiningar í þessari rannsókn má 

sjá að nokkur munur er á (sjá tölfu 7). Flest námskeið voru greind á HUG, alls 770 talsins, en 

fæst á MVS, alls 463 talsins.  

 

Tafla 7  Heildarfjöldi námskeiða sem greind voru eftir fræðasviðum HÍ 

 

Félagsvísindasvið 675 

Heilbrigðisvísindasvið 642 

Hugvísindasvið 770 

Menntavísindasvið 463 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 689 

Samtals fjöldi greindra námskeiða hjá HÍ 3.239 

 

Á mynd 14 má sjá hvernig fjöldi greindra námskeiða hjá Háskóla Íslands skiptist 

hlutfallslega á milli fræðasviðanna fimm. Alls voru 24% greindra námskeiða á HUG, 21% á FVS 

og VON, 20% á HVS og 14% á MVS.  

 

Mynd 14  Hlutfall námskeiða sem greind voru eftir fræðasviðum HÍ 
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Á mynd 14 má því sjá að langfæst námskeið liggja greiningunni til grundvallar á MVS. Hér 

er ekki tekið tillit til stærðar námskeiða á hverju sviði (eftir ECTS einingum) heldur bara fjölda 

skráninga. 

Í töflu 8 má sjá samantekt á fjölda skráninga sem tengjast hnattrænni vitund og 

undirþáttum hennar eftir fræðasviðum HÍ. Heildarfjöldi skráninga um hnattræna vitund er 

1.614 í þeim 3.239 námskeiðum sem greind voru í heildina.  

 

Tafla 8  Fjöldi skráninga um hnattræna vitund í HÍ eftir fræðasviðum 

 

 

Ólíkar 

skilgreiningar á 

aðstæðum á/eftir 

svæðum heims 

Aðgerðir/leiðir til 

lausna á 

samfélagsvanda 

Geta til að takast 
á við lýðræðislegt 

starf 

Samtala 
skráninga um 

hnattræna 
vitund 

FVS 172 10 6 188 

HVS 127 127 5 259 

HUG 172 29 101 302 

MVS 296 150 341 787 

VON 48 28 2 78 

Samtals 815 344 455 1.614 

 

Í töflu 8 má sjá að af undirþáttum hnattrænnar vitundar virðast flest teikn hafa fundist um 

ólíkar skilgreiningar á aðstæðum á/eftir svæðum heimsins (815 skráningar) sem er um 50% 

allra skráninga um hnattræna vitund. Næstflest teikn fundust um á getu til að takast á við 

lýðræðislegt starf (455 skráningar) og fæstar teikn fundust um á aðgerðir/leiðir til lausna á 

samfélagsvanda (344 skráningar).  

Á mynd 15 má sjá á myndrænan hátt samanburð á milli fræðasviða Háskóla Íslands hvað 

varðar undirþætti hnattrænnar vitundar. Þar sést að MVS sker sig úr um fjölda skráningar og 

á það við um alla þrjá undirþætti hnattrænnar vitundar.  
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Mynd 15  Fjöldi skráninga á undirþáttum hnattrænnar vitundar eftir fræðasviðum HÍ 

 

Eins og fram kemur á mynd 16 komu 49% skráninga á hnattrænni vitund fram á MVS. Í þessu 

samhengi er vert að benda á að fæst greindra námskeiða voru á því sviði, en hlutfall skráninga 

á hinum sviðunum var á bilinu 5–19%.  

 

Mynd 16  Hlutfall skráninga á hnattrænni vitund eftir fræðasviðum HÍ 
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Af niðurstöðum greiningarinnar að dæma virðist afgerandi munur vera á hlutfalli skráninga 

á hnattrænni vitund í námskeiðum milli fræðasviða Háskóla Íslands. 

4.3 Samantekt á niðurstöðum 

Á félagsvísindasviði Háskóla Íslands skólaárið 2019–2020 voru samtals 675 námskeiðsnúmer 

greind. Heildarfjöldi námskeiðsnúmera í kennsluskrá var þó talsvert meiri eða samtals 773 

námskeiðsnúmer, en um 13% þeirra var sleppt í greiningarvinnunni því takmarkaðar 

upplýsingar voru um inntak, aðferðir eða tilgang þeirra. Alls voru því 98 námskeiðsnúmer 

undaskilin greiningunni fyrir FVS. Langflest þessara námskeiða, eða 80% sem sleppt var, voru 

sérstök lokaverkefni í grunn- eða framhaldsnámi en 20% þeirra sem tekin voru út voru 

málstofur ýmiss konar eða skiptinám. 

Fjöldi eininga á námskeiðunum FVS sem greind voru var frá 0 ECTS einingum og upp í 30 

einingar. Langflest námskeiðanna sem greind voru eru sex eininga námskeið, samtals 273 

námskeið, eða 40%. Næst á eftir voru tíu eininga námskeið, samtals 135 námskeið, eða 20%. 

Fjöldi átta eininga námskeiða var 63 eða 9%, en sjö og hálfs eininga námskeið voru alls 54 

námskeið eða 8% allra greindra námskeiða. Annar einingafjöldi námskeiðsnúmera sem greind 

voru á FVS var lægri. 

Hlutfall námskeiða á FVS eftir námsstigi sýna að rúmlega helmingur námskeiða, eða 54% 

eru fyrir framhaldsnám (F) og 40% námskeiða eru fyrir grunnnám (G). Aðeins 6% námskeiða 

tilheyra bæði grunn- og framhaldsnámi (M).  

Niðurstöður greiningar á námskeiðum á FVS eftir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

leiddu í ljós að langflestar skráningar á FVS féllu á heimsmarkmið 4 (38%) sem fjallar um 

menntun fyrir alla. Næst flestar skráningar en þó nærri helmingi færri, fékk heimsmarkmið 10 

um aukinn jöfnuð (15%). Fjögur önnur heimsmarkmið fengu yfir 100 skráningar. Þetta eru 

heimsmarkmið nr. 5 um jafnrétti kynjanna (7%), nr. 8 um góða atvinnu og hagvöxt (11%), nr. 

16 um frið og réttlæti (11%) og nr. 17 um samvinnu um heimsmarkmiðin (7%).  

Framhaldsnámskeið á FVS virðast í öllum tilvikum leggja meiri áherslu á inntak 

heimsmarkmiða SÞ en þau eru hlutfallslega fleiri en grunnnámskeiðin.  

Niðurstöður af fræðasviðunum fimm um teikn um hnattræna vitund í námskeiðslýsingum 

HÍ leiða í ljós að MVS fékk hlutfallslega flestar skráningar um hnattræna vitund af greindum 

námskeiðum HÍ, eða um helming allra skráninga um hnattræna vitund (49%) sé miðað við eina 

skráningu á hvert námskeið. Til samanburðar þá var hlutfall skráninga um hnattræna vitund á 

HVS 16%, á HUG 19%, en lang fæst teikn um hnattræna vitund fundust í námskeiðum hjá VON 

(11%).  
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Þegar horft er til undirþátta hnattrænnar vitundar virðist helmingur allar teikna (50%) um 

hnattræna vitund á fræðasviðum Háskóla Íslands tengjast ólíkum skilgreiningar á aðstæðum 

á/eftir svæðum heimsins. Undirþátturinn um getu til að takast á við lýðræðislegt starf kom 

fyrir í 28% skráninga um hnattraæna vitund en fæst teikn fundust um aðgerðir/leiðir til lausna 

á samfélagsvanda (21%). 
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5 Umræður 

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

námskeiðum félagsvísindasviðs (FVS) 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 hnattræna vitund í námskeiðslýsingum fræðasviðanna fimm. 

Þegar litið er til inntaks heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna kemur fram í stefnuskjölum 

að heimsmarkmiðin og undirmarkmið þeirra eru í raun sett fram til að örva aðgerðir á 

meginsviðum mannlífsins, bæði fyrir mannkynið í heild sinni og jörðina (Stjórnarráð Íslands, 

2018). Ísland sem eitt aðildaríkja SÞ sem hefur skuldbundið sig til þess að vinna skipulega að 

innleiðingu þessara heimsmarkmiða en þau gilda á tímabilinu 2016–2030 (IPCC, 2018). 

Alþjóðasamfélagið, undir hatti Sameinuðu þjóðanna, hefur þróað markmið og stefnur sem 

hafa í auknum mæli skilgreint menntun sem mikilvægan farveg er stuðlar að sjálfbærri þróun 

(Stefán Bergmann o.fl., 2008). Skilgreind voru lykilatriði sem leggja átti áherslu á í 

aðgerðarstarfi þjóða, en þau eru kynjajafnrétti, lýðheilsa, umhverfi, þróun í dreifbýli, 

menningarlegur margbreytileiki, friður og öryggi, sjálfbær þéttbýlisþróun og sjálfbær neysla 

(Ingólfur Á. Jóhannesson, 2007).  

Háskóli Íslands hefur í stefnu sinni tekið að ákveðnu marki upp stefnu SÞ, því í stefnu sinni 

um umhverfi og sjálfbærni (Háskóli Íslands, 2012) eru skýrar áherslur sem lúta að verndun 

umhverfis annars vegar og mikilvægi þess að vinna með í starfi sínu þau áríðandi málefni 

samtímans sem staðið er frammi fyrir hér heima og á heimsvísu hins vegar. Heimsmarkmið SÞ 

eru ekki nefnd á nafn sérstaklega enda voru þau ekki sett fram fyrr en árið 2015, en umrædd 

stefna gilti upphaflega fyrir árin 2011–2016. Í stefnu HÍ 21 (heildarstefna háskólans árin 2016–-

2021) er hins vegar ekki fjallað sérstaklega um sjálfbæra þróun, sjálfbærnimenntun eða 

heimsmarkmið SÞ. Hér er því svigrúm til að skerpa næstu stefnu háskólans og draga fram 

megináherslur sem háskólinn ætlar að vinna að í þessu samhengi. 

Félagsvísindasvið (FVS) er fjölmennasta svið Háskóla Íslands. Á heildina litið fengu einungis 

sex heimsmarkmið skráningar að einhverju marki af samtals 17 heimsmarkmiðum. 

Niðurstöður greiningarinnar leiddu í ljós að 38% skráninga féllu á heimsmarkmið nr. 4, 

menntun fyrir alla. Kom það ekki á óvart í ljósi þess að hér er sjónum beint að námstækifærum 

óháð aldri, efnahag og uppruna, en líka að afnema kynjamismun og jaðarsetningu og skapa 

öllum mannsæmandi umhverfi án aðgreiningar (Stjórnarráð Íslands, 2018). Á sömu forsendu 

kom ekki á óvart að 15% skráninga á FVS féll á heimsmarkmið nr. 10, sem snýst um að tryggja 

aukinn jöfnuð öllum til handa. Talsvert færri skráningar komu á heimsmarkmið nr. 5 (um 

jafnrétti kynjanna), nr. 8 (um góða atvinnu og hagvöxt) og nr. 17 (um samvinnu um 
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heimsmarkmiðin), en öll falla þau vel að viðfangsefnum FVS, hvort sem litið er til kennslu eða 

rannsókna (Háskóli Íslands, e.d.). Hins vegar kom á óvart að ekki féllu fleiri skráningar á 

heimsmarkmið nr. 11 (um sjálfbærar borgir og samfélög) en þar undir falla málefni er lúta að 

öryggi fólks, fólk í viðkvæmri stöðu, ýmiskonar búsetuskilyrðum eins og myndun 

fátækrahverfa. Á sama hátt kom talsvert á óvart að þættir sem tengja má atvinnu og hagvexti, 

eins og nýsköpun og uppbygging (heimsmarkmið 9), ábyrgð neysla og framleiðsla 

(heimsmarkmið 12) og til að mynda loftslagsmál (heimsmarkmið 13) hafi ekki komið fram með 

skýrum hætti á sviðinu í ljósi þess að hagfræðideild og viðskiptafræðideild eru starfræktar 

innan FVS. Hér getur tvennt gefið skýringar. Annars vegar að námskeiðslýsingar beri ekki 

nægilega skýran vott um raunveruleg viðfangsefni sem fengist er við í námskeiðunum. Hins 

vegar að þau lykilhugtök sem höfð voru til hliðsjónar í greiningarvinnunni séu kynnt á annan 

hátt og notuð í orðræðu viðkomandi námssviða og því geti ýmislegt hafa lent milli skips og 

bryggju. Þetta mætti rannsaka frekar, t.d. með samanburði á lykilhugtökum fræðasviða 

einstakra deilda og lykilhugtökum einstakra heimsmarkmiða. 

Þegar litið er til þess gríðarstóra verkefnis sem felst í og sett er fram með 

heimsmarkmiðunum og jarðarbúar standa frammi fyrir vakna upp spurningar um samábyrgð 

sem jarðarbúar hafa, sérstaklega í ljósi þess að þjóðir heims eru sífellt að verða samtengdari 

og sameiginleg reynsla þeirra verður sífellt meiri (IPCC, 2018; Læssøe, 2010). Í þessu samhengi 

var búist við allnokkurri áherslu á heimsmarkmið nr. 5 sem snýst um að tryggja öllum jöfn 

tækifæri, efla völd kvenna á öllum aldri, banna mismunun, ofbeldi hvers konar og skaðlega 

siði, sem og að tryggja fólki þátttöku í ákvörðunum á sviði samfélags- og efnahagsmála (United 

nations, e.d.). En svo var ekki raunin. Skráningar á heimsmarkmiði nr. 5 á FVS voru 112 samtals, 

sem eru einungis um 7% skráninga á þessu fræðasviði. Hér eru því tækifæri til að skýra þær 

námskeiðslýsingar sem í notkun eru með hliðsjón af þessu heimsmarkmiði. 

Í stefnu HÍ 21 kemur fram að háskólinn ætli að vinna með helsta vanda samtímans, vera 

ábyrgur þátttakandi í samfélagi og stuðla að jafnrétti, fjölbreytni og sjálfbærni (Háskóli Íslands, 

e.d.). Í niðurstöðum rannsóknarinnar um skráningar á FVS með hliðsjón af 

heimsmarkmiðunum má sjá skýr teikn um að lögð sé áherslu á þessi atriði. Það birtist m.a. í 

heimsmarkmiðum sem fengu fleiri en 100 skráningar á FVS, en þau snúast öll um þætti sem 

háskólinn tilgreinir sem áhersluatriði í sinni stefnu og tengjast heimsmarkmiðunum um 

menntun fyrir alla, jafnrétti kynjanna, góða atvinna og hagvöxtur, og samvinna um markmiðin. 

Í þessu felst augljós metnaður af hálfu háskólans. 

Eitt af því sem Sameinuðu þjóðirnar leggja áherslu á, í vinnu sem tengist sjálfbærri þróun, 

er að greina ekki bara athafnir fólks og áhrif þeirra á heimslóð heldur líka hnattrænt (Rauch og 

Steiner, 2006). Í þessari rannsókn var leitað eftir vísbendingum um hnattræna vitund í 

námskeiðum allra fræðasviða HÍ. Niðurstöður benda til að takmörkuð áhersla sé á hnattræna 
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vitund í háskólanum. Í ljós kom að heildarfjöldi skráninga um hnattræna vitund var 1.614 á 

öllum fræðasviðum. Langflestar voru í námskeiðum á MVS (49% skráninganna) en fram kom 

afgerandi munur eftir fræðasviðum. Næstflestar, eða 19% skráninga komu fram í námskeiðum 

á HUG og svo um 16% á HVS. Aðeins um 12% skráninga á hnattræna vitund fram í námskeiðum 

á FVS, en fæstar voru þær á VON (5%).  

Fyrsti undirþátturinn felur í sér skilgreiningu á aðstæðum á ólíkum svæðum heims þar sem 

sjónum er beint að menningu sem tilheyrir hverju landsvæði fyrir sig, þátttöku í samfélagi nær 

og fjær og hver sé sameign jarðarbúa. Í þessu samhengi var sjónum beint að því hvernig 

íslenskt samfélag speglast í alþjóðlegu samhengi. Fjögur fræðasviða háskólans, MVS,FVS, HVS 

og HUG virðist vinna með þetta efnisatriði að einhverju leyti, en langfæstar skráningarnar 

komu fram hjá VON sem að hluta til kom á óvart þar sem nám í land- og ferðamálafræði fellur 

innan þess fræðasviðs. 

Annar undirþáttur hnattrænnar vitundar felur í sér aðgerðir til lausna þar sem lögð er 

áhersla á samfélagsleg viðfangsefni og að þróuð sé hæfni til að takast á við álitamál og 

ágreiningsefni, með áherslu á að finna leiðir út úr vanda. Að mati Lundegard og Wickmann 

(2007) er mikilvægt að þróa hæfni einstaklinga til að takast á við ágreiningsefni í samfélaginu. 

Í því skyni eru hagsmunaárekstar ómissandi í námi og kennslu og því mikilvægt er fyrir 

nemendur að fá tækifæri til að takast á við slík viðfangsefni. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

um þennan undirþátt hnattrænnar vitundar komu fram hlutfallsegla fáar skráningar. Í töflu 8 

má sjá að flestar skráningar voru á MVS (150 talsins), en skráningar á HVS fóru einnig yfir 

hundrað (127 talsins). Á hinum fræðasviðunum voru skráningar á þessum undirþætti færri en 

30 sem þykir afar rýrt í ljósi þess að meðal þeirra viðfangsefna mannkynsins sem sjálfbær 

þróun beinist að eru illviðráðanleg vandamál (Henriques, 2018; UNEP, 2012). Þau fela m.a. í 

sér að erfitt er að skilgreina vandamálin og finna á þeim lausnir því þau krefjast ekki bara 

margskonar nálgana heldur breytast þau um leið og fengist er við þau. Slík vandamál, sem eru 

hluti af mest áríðandi viðfangsefnum samtímans (IPCC, 2018) krefjast færni í gagnrýninni 

hugsun og að ólíkum sjónarmiðum sem að baki geta legið sé gefið svigrúm og athygli (Rittel og 

Webber, 1973). Með þetta í huga mætti telja það til bóta að nemar á háskólastigi fái tækifæri 

til að vinna með viðfangsefni sjálfbærrar þróunar í anda sjálfbærnimenntunar og að beina 

sjónum sínum í auknum mæki að illviðráðanlegum vandamálum samtímans og mögulegum 

lausnum við þeim (Auður Pálsdóttir, 2014).  

Þriðji undirþáttur hnattrænnar vitundar felur í sér viðhorf og vinnubrögð sem auka getu til 

að takast á við lýðræðislegt starf. Þessi undirþáttur snýst um að byggja upp hæfni og þjálfa svo 

hægt sé að takast á við ýmiskonar störf í samfélaginu, en líka í einkalífi (Ingólfur Á. Jóhannesson 

og fl., 2008). Í þessum undirþætti var MVS með afgerandi flestar skráningar, eða 75% 

skráninga. Þriðjungi færri skráningar voru í námskeiðum HUG á þessum undirþætti en 
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skráningar á öðrum fræðasviðum voru mjög fáar. Hlutur þessa undirþáttar í skráningum á 

fræðasviðum HÍ kom talsvert á óvart þar sem námsumhverfi Háskóla Íslands er hluti af 

þjóðfélagi sem byggir á lýðræðislegri hefð. Hins vegar kom ekki á óvart að 75% skráninga á 

þessum þriðja undirþætti, um getu til að takast á við lýðræðislegt starf, voru á MVS, enda er 

einn af grunnþáttum menntunar lýðræði (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) sem 

eðlilega hlýtur að hafa sess í námsframboði sviðsins sem menntar kennara fyrir öll skólastigin. 

En hér er, eins og í öllum rannsóknum, mikilvægt að hafa í huga takmarkmanir. Í þessari 

rannsókn gat við greiningu á inntaki námskeiðs komið fram eitt eða fleiri teikn um undirþætti 

hnattræna vitund en einungis ein skráning er skráð fyrir hvern undirþátt. 

Heildarfjöldi skráninga um hnattræna vitund voru um margt vonbrigði því samkvæmt 

Bourdieu (1991) er talið mikilvægt að einstaklingur gæti staðsett sig í sínum „smáa heimi“ til 

að öðlast færni til að geta fært sig yfir í hinn „stóra heim“. Þetta ætti að vera hluti af 

háskólamenntun á þeim forsendum að til að einstaklingur geti upplifað lífið og eflt vitund sína 

um það þegar það er að gerast þarf hann að veita því athygli sem er að gerast innra með 

honum og í kringum sig (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2019). Slík vitund, sem er forsenda 

hnattrænnar vitundar, virðist oft gefa nýja sýn á samhengi hluta og stöðu mála, innra með 

einstaklingnum, á heimaslóð og í hnattrænu samhengi (Kiprop, 2017). Hér eru hugsanlega 

vannýtt tækifæri í áherslum námsskeiða á fræðasviðum HÍ. Líkt og Helga K. B. Geirsdóttir og 

Þórdís A. Jakobsdóttir (2018) benda á, geta einstaklingar aukið getu sína til að takast á við 

áskoranir lífsins og unnið markvissar með ágreiningsefni sem upp koma með því að tileinka sér 

hnattræna vitund, sérstaklega núvitund. Með slíka vitund að leiðarljósi getur einstaklingur 

þjálfast í að staldra við, horfa inn á við, átta sig á sjálfum sér og tengslum sínum við 

nærsamfélagið og allan umheiminn. 

Hér er tilefni til að kafa betur í greininguna en líka þarf að halda því til haga að hér voru 

fimm einstaklingar sem greindu hver sitt fræðasvið og því getur hafa verið munur á greiningu 

þeirra þótt reynt hafi verið eftir fremsta megni að tryggja samræmd vinnubrögð. 

Með hliðsjón af hnattrænni vitund þyrfti að rannsaka nánar þátt hnattrænnar vitundar í 

námsframboð háskólans því eins og Gadotti (2008) bendir á eru þjóðir heims sífellt að verða 

tengdari og samábyrð jarðarbúa að verða sífellt meiri. Víða er margt líkt að gerast í veröldinni 

sem veldur því að heimurinn er ávallt að verða minni og á sama tíma einsleitari (Carrington, 

2001). Þetta er mikilvægt því eins og Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl. (2008) fjalla um að ekki verði 

unnið að sjálfbærri þróun nema einstakingar öðlist víðtækan skilning og taki sameiginlega 

ábyrgð á jörðinni og íbúum hennar.  
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6 Lokaorð 

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

námskeiðum félagsvísindasviðs Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið sjálfbærrar 

þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eins og þau birtast í kennsluskrá Háskóla 

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

í leit að vísbendingum um hnattræna vitund í námskeiðslýsingum fræðasviðanna fimm og 

hvernig háskólinn geti stuðlað að henni í námsframboði sínu. 

Þegar litið er til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eins og þau endurspeglast í 

námskeiðslýsingum félagsvísindasviðs er áhugavert að sjá þau markmið sem sviðið leggur 

mesta áherslu á og þau markmið sem síður virðast hljóta athygli. Þessi áhersluatriði speglast í 

niðurstöðum hnattrænnar vitundar á fræðasviðum HÍ. Markmið eins og aðgerðir í 

loftslagsmálum, líf á landi og líf í vatni eru markmið sem snúa raunverulega að því sem telst til 

sameignar okkar jarðarbúa og ætti að vera til umfjöllunar á öllum sviðum. Þegar kjarninn er 

skoðaður og jarðarbúar gera sér grein fyrir hnattrænni vitund og sameign sinni þá eru það 

markmiðin sem lagt er hvað minnst áherslu á.  

Það er einlæg ósk mín að niðurstöður þessar rannsóknar nýtist við endurskoðun stefnu 

Háskóla Íslands, sem og hverju fræðasviði, við endurskoðun á því hvernig upplýsingar um 

námskeið eru sett fram í kennsluskrá og endurspeglast síðar í námsefni skólans. Að mati 

rannsakanda er mikilvægt að stuðla að hnattrænni vitund sem leiðir að samstöðu jarðarbúa 

um sameign sína.   
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