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Ágrip 

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

námskeiðum hugvísindasviðs (HUG) 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 að hvaða marki virðist í námskeiðum fræðasviða HÍ unnið að 

lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem skilgreind er sem forsenda vinnu með heimsmarkmiðin. 

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

háskólans. Í þessari rannsókn fólst greining gagna í að lesa allar námskeiðslýsingar HUG, 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. Hins vegar byggja gögn rannsóknarinnar á greiningu námskeiðslýsinga allra fræðasviða 

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 að hvaða heimsmarkmiðum virðist vera markvisst unnið 

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

skýrast fram teikn um heimsmarkmið nr. 4, menntun fyrir alla, nr. 5, jafnrétti kynjanna, og nr. 

10, aukinn jöfnuður. Önnur heimsmarkmið fengu talsvert færri skráningar. Niðurstöður 

greiningar á námskeiðum Háskóla Íslands eftir lykilhæfni heimsmarkmiða Sameinuðu 

þjóðanna leiddu í ljós flestar skráningarnar á lykilhæfni af gerð 3 (hæfni til að bera saman við 

hið viðtekna) sem felur í sér getu til að skilja og ígrunda venjur og gildi sem liggja að baki 

athafna fólks, en líka að ræða gildi, meginatriði og markmið sjálfbærrar þróunar. Niðurstöður 

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

sem kynnt eru. Þessar niðurstöður munu nýtast við endurskoðun stefnu háskólans sem og 

hverju fræðasviði við endurskoðun á því hvernig upplýsingar um námskeið eru sett fram í 

kennsluskrá HÍ. 
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Abstract 

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

School of Humanties academic year 2019–2020. The UN SDGs key competencies. 

 

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

Iceland‘s courses in School of Humanities seem to include issues of sustainable development 

as defined by the Sustainable Development Goals (SDGs) from the United Nations (UN) as they 

are presented in the univerity‘s one-line course catalogue during the academic year 2019–

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

includes sign of United Nations SDGs key competencies in each school of the University. 

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 Humanities, whether the courses were taughted the academic year 2019–2020 or not, and 

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

descritpions or its learning outcomes. On the other hand the data of the research is based on 

the analysis of courses of the whole University 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.  

The results indicate which SDGs seem to receive focus and are worked with within the 

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

SDG no 4, Quality Education, no 5, Gender Equality and no 10, Reduced Inequalities, seem to 

get the strongest attention. Other SDGs got fewer scores. Results of the analysis of UN SDGs 

key competencies within the university, indicate most emphasis on competency no 3, 

Normative competency. This competency includes the abilities to understand and reflect on 

the norms and values that underlie one’s actions and the ability to negotiate sustainability 

values, principles, goals in a context of conflicts of interests and trade-offs, uncertain 

knowledge and contradictions. These results are valuable for revising policy of the University 

in whole, but also for each of the university‘s Schools to revise how and to what extent 

information about courses are presented in the course catalogue. 
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1 Inngangur 

Á Íslandi eins og um allan heim er vaxandi vitund um mikilvægi þess að draga úr óhóflegum 

ágangi á auðlindir jarðar og minnka sóun hvers konar. Víða eru afleiðingar hnattrænna 

loftslagsbreytinga farnar að setja mark sitt á og ógna lífkerfum jarðarinnar og aðstæðum 

manna sem aftur virðist vera að skapa meira bil á milli þeirra sem hafa það gott og hinna sem 

búa við ómannsæmandi kjör (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 rýnt í hugvísindasvið HÍ annars vegar og hins vegar í sérverkefni 

höfundar sem fólst í leit að vísbendingum um að hvaða marki virðist unnið að lykilhæfni 

heimsmarkmiða SÞ í námskeiðum fræðasviða HÍ sem skilgreind er sem forsenda vinnu með 

heimsmarkmiðin.  

Háskóli Íslands skiptist í fimm fræðasvið sem eru félagsvísindasvið, heilbrigðisvísindasvið, 

hugvísindasvið, menntavísindasvið og verkfræði- og náttúruvísindasvið. Hverju sviði er skipt í 

deildir, sem hver um sig skiptist í námsbrautir. Á námsbrautum eru skilgreindar námsleiðir, 

sem nemendur eru skráðir á og brautskrást af að námi loknu (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 

569/2009). 

Í þessu meistaraverkefni er sjónum beint að hugvísindasviði Háskóla Íslands (e.d.). 

Viðfangsefni hugvísindasviðs háskólans beina sjónum mikið að hinu mannlega samfélagi, 

ýmsum tungumálum og vísindum sem tengast tungumálum, sögu og bókmenntum. Í 11. grein 

reglna fyrir Háskóla Íslands (nr. 569/2009) kemur fram að hugvísindasvið skiptist í fjórar deildir 

sem eru Guðfræði- og trúarbragðafræðideild, Íslensku- og menningardeild, Mála- og 

menningardeild, og Sagnfræði- og heimspekideild. Í Guðfræði- og trúarbragðafræðideild  snýst 

námið um samspil trúar, menningar og samfélags og veitir nemendum fræðilegan grunn í 

guðfræði og trúarbragðafræði og að efla þekkingu á ólíkum trúarbrögðum og trúarskoðunum. 

Í Íslensku- og menningardeild snýst námið um ýmsar hliðar íslenskra bókmennta og 

málvísinda, ritun þeirra, túlkun og þýðingar. Í Mála- og menningardeild eru kennd þrettán 

erlend tungumál og fer kennslan þar yfirleitt ekki fram á íslensku. Í Sagnfræði- og 
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heimspekideild snýst námið t.d. um fornleifafræði, heimspeki, klassísk fræði, sagnfræði, 

siðfræði, hagnýta menningarmiðlun, skjalfræði og vefmiðlun (Háskóli Íslands, e.d.).  

Í umræðu um sjálfbæra þróun er algengt að sjá annars vegar hugtakið sjálfbær þróun og 

hins vegar hugtakið sjálfbærni. Ekki er til ein almenn skilgreining á þessum hugtökum sem 

eining er um heldur eru nokkuð skýrir meginþræðir sem almenn sátt er um.  

Hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) merkir yfirleitt vegferð sem haldið  

er í til að koma í veg fyrir ofnotkun á auðlindum en líka er horft til þess að stefna fjárfestinga, 

tækniþróunar og uppbyggingar innviða taki mið af þörfum manna í dag og þeirra kynslóða sem 

taka við (WCED, 1987). Inntak þessarar skilgreiningar kemur einnig fram í stefnu íslenskra 

menntamálayfirvalda frá 2011 sem gildir fyrir þrjú fyrstu skólastigin á Íslandi (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þar segir að auki að hugtakið sjálfbærni (e. sustainability) 

sé markmið sjálfbærrar þróunar og til að þangað sé hægt að stefna verði að flétta saman 

þörfum umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar fólks, þ.e. að tekið sé mið af hinum 

þremur stoðum sjálfbærrar þróunar. Í þessu stefnuskjali segir ennfremur 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). Hér birtist með skýrum hætti hve sjálfbærni er víðfermt hugtak sem felur í sér vitund um 

takmörk sem náttúran setur athöfnum manna en líka að taka þarf mið af félagslegu réttlæti, 

heilsu og velferð, menningarmálum, efnahagslífi og umhverfismálum (IPCC, 2018). 

Af ofantöldu má sjá að í hugtakinu sjálfbærni felst líka einskonar langtímamarkmið sem 

snýst um að ná jafnvægi og/eða stöðugleika ýmiskonar ferla innan og milli ólíkra kerfa (IPCC, 

2018; Nolet, 2009). Hér er gengið út frá áherslu um að náttúra og samfélag standa jafnfætis 

efnhagslegum ávinningi, en líka  er leitað að einskonar jafnvægi milli félagslegra, efnahagslegra 

og umhverfislegra þátta (Auður Pálsdóttir, 2014; IPCC, 2018). 

Hér þarf að halda því til haga að sjálfbær þróun felur í sér þróun, þ.e. framför en ekki 

afturför. Sjálfbær þróun snýst þannig um gagnrýna afstöðu til þess hvað eru framfarir með 

hliðsjón af tækifærum 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). 

Á eftir þessum inngangi er annar kafli sem kynnir fræðilegt efni þeirra viðfangsefna sem 

hér liggja að baki. Fyrst er fjallað um hugtök tengd menntun til sjálfbærrar þróunar sem og 

illviðráðanleg vandamál. Gerð er grein fyrir heimsmarkmiðum SÞ og þeirri lykilhæfni sem SÞ 

skilgreina að einstakingar þurfi að búa yfir til að geta unnið að heimsmarkmiðunum. Þá er gerð 
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grein fyrir stefnu Háskóla Íslands í samhengi þeirra áherslna sem birtast í heimsmarkmiðum 

SÞ. Í þriðja kafla er fjallað um aðferð rannsóknarinnar þar sem gerð er grein fyrir 

rannsókarspurningum, 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 vísbendingar um 

heimsmarkmið SÞ í námskeiðslýsingum á hugvísindasviði og síðan teikn um áherslur á 

lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ í námskeiðslýsingum allra fræðasviða HÍ. Í lok kaflans er 

samantekt 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 

kynnir þær heimildir sem vísað er til. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Alþjóðlegar áherslur og stefnumörkun hefur í vaxandi mæli tekið mið af því að að breyta 

viðhorfi fólks og hegðun til að skapa réttlátara samfélag fyrir alla með sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi (IPCC, 2018; WCED, 1987). Um tuttugu ára skeið hefur alþjóðasamfélagið í gegnum 

aðildarríki Sameinuðu þjóðanna (SÞ) reynt að sjá til þess að lögmál, gildi og viðfangsefni 

sjálfbærrar þróunar móti menntastefnur og nám á öllum skólastigum. Þar er svo litið á að 

hlutverk menntunar sé að efla hæfni nemenda með þekkingu, getu og gildum sem borgurum 

eru nauðsynleg til að bæta lífsgæði sín (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2008). 

Hér er fjallað um hugtök tengd menntun til sjálfbærrar þróunar sem og illviðráðanleg 

vandamál. Þá er gerð grein fyrir heimsmarkmiðum SÞ og þeirri lykilhæfni sem SÞ skilgreina að 

einstakingar þurfi að búa yfir til að geta unnið að heimsmarkmiðunum. Næst er fjallað um 

stefnu Háskóla Íslands í samhengi áherslna þeirra sem birtast í heimsmarkmiðum SÞ. Í lok 

kaflans er samantekt.  

2.1 Hugtök 

Í hverju viðfangefni, svo sem rannsóknum, eru notuð hugtök sem gefa eiga til kynna ákveðna 

merkingu eða vísa til þekkingar sem að baki þeim liggur. Það á við um hugtök er snúa að 

menntun til sjálfbærrar þróunar og illviðráðanlegum vandamálum. 

Hver sú menntun sem styður við eða eflir fólk til þátttöku í sjálfbærri þróun hefur gjarnan 

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

menntun til sjálfbærni (e. education for sustainability) og/eða sjálfbærnimenntun (e. 

sustainability education) (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í þessari ritgerð eru 

þessi hugtök notuð jöfnum höndum um menntun sem stuðlar að því að sjálfbær þróun 

samfélaga stefni í átt til sjálfbærni. 

Hugtakið menntun til sjálfbærrar þróunar kom fram á sjónarsviðið 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. Menntun var skilgreind sem ein meginforsendan fyrir 

framgangi slíkrar stefnu og aðildarríkjum SÞ gert skylt að skrifa slíka áherslu inn í sín stefnuskjöl 

(Stefán Bergmann o.fl., 2008). Síðan þá hafa hugtök um menntun í átt að sjálfbærni verið 

rökrædd og skilgreind víða um heim í samhengi aðstæðna á hverjum stað (Auður Pálsdóttir, 

2014).  

Hugtökin menntun til sjálfbærrar þróunar, menntun til sjálfbærni og sjálfbærnimenntun 

birtust í íslenskum stefnuskjölum árið 2011 í almennum hluta aðalnámskrár sem gildir fyrir 

fyrstu þrjú skólastigin. Þar segir: 
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Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver 

einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, viðhorf og 

tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra jarðarbúa; 

náttúru og umhverfi; lýðræði, mannréttindum og réttlæti; jafnrétti og 

fjölmenningu; velferð og heilbrigði; og efnahagsþróun og framtíðarsýn.  

 (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20) 

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 sá að í umhverfismenntinni fólst ákveðin róttæk 

umhverfispólitík, en að róttæknin í menntun til sjálfbærrar þróunar fælist í þeim 

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

Macdonald og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2009). 

Seinna greindu fræðimenn nánar í hverju sjálfbærnimenntun virðist helst felast. Van Poek 

og Loones (2011) hafa útskýrt hvernig sjálfbærnimenntun felur í sér og gerir kröfu um þrenns 

konar nálgun. Fyrst snýst sjálfbærnimenntun um að víkka út sjónarhorn sitt og skynjunina með 

því að horfa bæði til fortíðar og framtíðar í málefnum hvers og eins, en líka á formgerð 

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

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

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

aðgerðir hvers konar 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 þau áhrif 

og/eða afleiðingar tiltekinna aðgerða eða lausna á vandamálum. Slík vinna leiðir til þess að 

hver og einn áttar sig á og verður meðvitaður um eigin ábyrgð (Van Poek og Loones, 2011). 

Undir þetta tekur Auður Pálsdóttir (2014) sem jafnframt bendir á að í sjálfbærnimenntun verði 

að felast vinna með gildi. Slík vinna þurfi að fela í sér viðfangsefni sem gefa þátttakendum 

tækifæri á persónulegri reynslu því slíkt viðfangsefni séu helst til þess fallin að auka getu og 

hæfni einstaklinga. Þá bendi rannsóknir til að reynslan færi fólki líka hugrekki og skuldbindingu 

til að taka sjálft ábyrgð á eigin viðhorfum og aðgerðum sem ábyrgir borgarar í samfélaginu á 

hverjum stað. Því sé mikilvægt að sjálfbærnimenntun snúist um að rýna í og jafnvel 

endurskoða eigin sjónarmið og veita þátttakendum tækifæri til að prófa nýjar leiðir. Í þessu 

samhengi er mjög mikilvægt veita tilfinningum athygli (Auður Pálsdóttir, 2014). 

Af ofansögðu má sjá að viðfangsefni þjóða heims eru víðfem og margþætt. Í umræðu um 

viðfangsefni samtímans og helstu vandamál sem mannkyn stendur frammi fyrir hefur verið 

greint á milli viðráðanlegra vandamála (e. tame problems) og illvirðarðanlegra vandamála (e. 

wicked problems) (Bottery, 2016).  
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Óhætt er að fullyrða að öll vandamál séu í eðli sínu flókin viðfangs og á það líka við um 

svokölluð viðráðanleg vandamál. Hins vegar benda fræðimenn á að eftir greiningu á þeim er 

yfirleitt aðgengilegt að finna lausn og koma henni í framkvæmd vilji menn það (Batie, 2008). 

Hér er ekki gert lítið úr því að viðráðanleg vandamálin séu flókin og margþætt heldur eru þau 

oft auðveldari í greiningu og þess vegna auðveldara að finna og velja lausnir á þeim (Henriques, 

2018). Annað gildir um illviðráðanleg vandamál sem í eðli sínu eru af öðrum toga en þau 

viðráðanlegu.  

Rittel og Webber (1973) skilgreindu einna fyrstir hvað einkennir illviðráðanleg vandamál. 

Þeir útskýrðu hvers vegna er erfitt að greina þau og finna lausnir á þeim og að yfirleitt koma 

fleiri en ein leið til greina þegar nálgast á vandann. Fleiri hafa tekið undir þessa lýsingu. Í 

hnotskurn má segja að einkenni illviðráðanlegra vandamála séu að þau eru um margt óskýr, 

þau fela í sér óvissu og vafa um hvernig sé best að leysa þau, en líka að þau geti falið í sér 

ákveðna hættu. Illviðráðanleg vandamál byggjast líka oft á skorti á skilningi á viðfangsefninu 

sjálfu og óskýrum orsökum og afleiðingum þeirra. Þá eiga öll illviðráðanleg vandamál það 

sammerkt að erfitt er að lýsa þeim (Camillus, 2008; Bottery, 2016; Rittel og Webber, 1973). 

Reynslan hefur svo sýnt 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 (Bottery, 2016). 

Illviðráðanleg vandamál krefjast því í meiri mæli en önnur vandamál að menn beiti gagnrýnni 

hugsun og nýti sér ólík sjónarmið sem oft eru bakgrunnur hagsmunaárekstra. Í því samhengi 

er mikilvægt að álitamál og ágreiningsefni séu vegin og metin af kostgæfni (The World Bank, 

2014). Hnattræn illviðráðanleg vandamál eru til dæmis loftslagsbreytingar, vatns- og 

loftmengun, margskonar vistkerfisbreytingar, sjúkdómar, málefni innflytjenda, átök og 

atvinnuleysi, fordómar og aukinn ójöfnuður milli fólks bæði innan og mili ríkja (Camillus, 2008; 

Rittel og Webber, 1973; The World Bank, 2014). 

Með hliðsjón af þátttöku Íslands í SÞ og stefnu stjórnvalda um áherslu á sjálfbæra þróun er 

ekki óeðlilegt að nám á háskólastigi færi nemendum skýr tækifæri til að vinna með viðfangsefni 

sjálfbærrar þróunar í anda sjálfbærnimenntunar og ekki síður tækifæri til að beina sjónum að 

illviðráðanlegum vandamálum samtímans. Frá árinu 2015 hafa áherslur alþjóðasamfélagsins í 

málefnum um sjálfbæra þróun birst í svokölluðum heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun. 
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2.2 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) voru stofnaðar 24. október árið 1945 í kjölfar loka seinni 

heimstyrjaldinnar. Hlutverk þeirra er að vinna að samstarfi á milli ríkja heims og standa vörð 

um frið og öryggi allra. Í fyrstu samanstóð stofnunin af 51 ríki en í dag eru þau 193 talsins. 

Hvert ríki, óháð stærð og fjölda íbúa, á jafn veigamikla rödd í ákvörðunum SÞ og hefur jöfn 

tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri (United Nations, e.d.). 

 Þrátt fyrir að fjöldi aðilarríkja SÞ sé mikill með hliðsjón af fjölda sjálfstæðra ríkja heims 

virðast völd stofnunarinnar fremur takmörkuð. SÞ geta til dæmis ekki lagt fram frumvörp til 

laga sem gilda í aðildarríkjunum en geta aftur á móti gefið út ráðleggingar og veitt umsagnir til 

þess að draga úr eða koma í veg fyrir milliríkjaátök (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). 

Hins vegar hafa fjölmargir samningar og yfirlýsingar sem hafa verið gerðir af SÞ falið í sér 

afstöðu til þátta sem ætlað er að stuðla að friði og réttlæti í heiminum. Mótun slíkra samninga 

og yfirlýsingar fara fram innan Allsherjarþings SÞ en eftir samþykkt þeirra þurfa aðildarríki að 

fullgilda þá á þjóðþingum sínum. Þessar samþykktir taka síðan ekki gildi fyrr en tiltekinn fjölda 

aðilarríkja hefur samþykkt þá (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Árið 1987 leiddi Gro Brundtland fyrrverandi forsetisráðherra Noregs gerð skýrslu að nafni 

Our common future. Í skýrslunni er gerð krafa um breytingar og að unnið sé að mótun 

framtíðar þar sem mannkynið gæti dafnað án þjáninga sem verða til sökum umhverfisvanda, 

óréttlætis og ójöfnuðar (WCED, 1987; WHO, e.d.). Átti hún eftir að verða mörgum þjóðum 

leiðarvísir í vinnu með málefni tengd umhverfinu og þróunarmálum.  

Í kjölfar Brundtland-skýrslunnar varð áhersla á menntun til sjálfbærrar þróun vaxandi 

áhersluatriði á ráðstefnum SÞ sem haldnar eru reglulega. Tilgangur þeirra er að vera 

samráðsvettvangur aðildarríkjanna um stefnur og forgangsverkefni ríkjanna.  

Eftir ráðstefnu SÞ í Þessaloniki á Grikklandi árið 1997 var menntun til sjálfbærrar þróunar 

skilgreind sem mikilvægt viðfangsefni sem öll aðildarríki yrðu að beina sjónum að. Þar voru 

skilgreind átta þúsaldarmarkmið sem ná átti fyrir árið 2000 en þau snerust til dæmis um 

útrýmingu fátæktar og menntun fyrir alla, að veita ríkjunum betri tækifæri til að taka upp 

menntun til sjálfbærrar þróunar og að bæta menntakerfi aðildarríkjanna svo skýrt væri tekið 

mið af sjálfbærni í víðu samhengi. En tilgangur þessara ráðstefna hefur líka verið að stuðla að 

myndun tengslaneta á milli hagsmunaðila menntunar til sjálfbærrar þróunar til að vinna að 

framgangi hennar (Stefán Bergmann o.fl., 2008; United Nations, 2015). 

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

2005–2014 að áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar og að UNESCO ætti að hafa umsjón 

með framkvæmdinni. Tilgangurinn var að koma lögmálum, gildum og viðfangsefnum 

sjálfbærrar þróunar inn í menntastefnur aðildarríkjanna fyrir öll skólastig. Byggðist sú aðgerð 

á því sjónarmiði að hlutverk menntunar væri að miða nám við þekkingu, getu og gildi sem 
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borgurum hvers samfélags eru nauðsynleg til að bæta lífsgæði sín (Ingólfur Á. Jóhannesson 

o.fl., 2008).  

Þegar leið á áratuginn um menntun til sjálfbærrar þróunar var ákveðið að setja fram 

heimsmarkmið SÞ (sjá mynd 1). Þau byggja að hluta til á þúsaldarmarkmiðunum en taka líka 

mið af reynslunni sem af áratugnum hafði fengist. Heimsmarkmiðin tóku svo gildi árið 2015 og 

gilda til ársins 2030. Þau eru 17 talsins með 169 undirmarkmið og er tilgangur þeirra  að stuðla 

að bættum heimi með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Þá eiga þau að hjálpa þjóðum og 

alþjóðlegum stofnunum að vinna og stuðla að sem mestum jöfnuði, jafnrétti, réttlæti og 

sjálfbærni (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

 

 

Mynd 1  Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

 

Heimsmarkmiðin 17 fjalla um víðfem svið en inntak þeirra skarast eðlilega að einhverju 

leyti. Tilgangur hvers og eins heimsmarkmiðs er skilgreindur á íslenskum vef um 

heimsmarkmiðin sem Stjórnarráð Íslands (2018) heldur úti, en þar kemur eftirfarandi m.a. 

fram: 

1. Enginn fátækt: Fyrir árið 2030 á að vinna að úttrýmingu fátæktar samkvæmt 

skilgreiningu sem SÞ. Á Íslandi er stefnt að því að auka aðstoð við þau lönd sem standa 

verr að vígi efnahagslega. 

2. Ekkert hungur: Stefnt er að fyrir 2025 verði búið að útrýma hungri, ásamt því að bæta 

næringu og tryggja fæðuöryggi auk þess sem sjálfbærni í matvælaframleiðslu verði 

aukin. 
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3. Heilsa og vellíðan: Stefnt er að því að draga úr dauðsföllum sem verða vegna 

umhverfisþátta s.s. sjúkdóma eða skorti á umönnun. Velferðakerfi landa verði styrkt 

og stefnt er að því að draga úr dauðsföllum vegna slysa ásamt því að úttrýma farsóttum 

og koma í veg fyrir smitsjúkdóma eins og hægt er. 

4. Menntun fyrir alla: Stefnt er að því að allir eigi jafnan möguleika á viðeigandi menntun. 

Fyrir árið 2030 eiga allir, óháð kyni, að hafa jafnan rétt á grunnskólamenntun ásamt 

leikskólamenntun sem tryggir þroska barna og undirbúning fyrir grunnskóla. 

5. Jafnrétti kynjanna: Afnema á mismunun gagnvart konum og stúlkum og stuðla á að 

jafnrétti sem grundvelli samfélaga, ásamt því að styrkja stöðu kvenna við 

ákvörðunartöku og við stjórnun. Unnið verður að því að breyta og stöðva siði sem 

teljast skaðlegir og óréttlátir. 

6. Hreint vatn og hreinlætisaðstæða: Allt vatn á að vera á viðráðanlegu verði fyrir árið 

2030 og allir eiga að hafa jafna möguleika á fullnægjandi hreinlætisaðstöðu með 

stuðningi. 

7. Sjálfbær orka: Fyrir árið 2030 er stefnt að því að orkuþjónusta verði í formi 

endurnýjanlegrar orku, sem er bæði áreiðanleg og nútímaleg, og á verði sem allir ráði 

við að greiða. Einnig er stefnt að helmingi betri orkunýtni og að komið verði af stað 

alþjóðlegri samvinnu um rannsóknir og tækni svo hægt sé að vinna að sjálfbærni og að 

auka hlutdeild endurnýjanlegrar orku.  

8. Góð atvinna og hagvöxtur: Stefnt er að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum 

mannsæmandi tækifærum fyrir alla. Bæta á nýtingu auðlinda til neyslu og framleiðslu 

auk þess að draga úr atvinnuleysi og gera ráðstafanir sem miða að því að  útrýma 

hverskyns nauðungarvinnu. 

9. Nýsköpun og uppbygging: Markmiðið er að stuðla að styrkingu innviða hvort sem þeir 

eru yfir landamæri eða staðbundnir, og endurskipuleggja og gera alla innviði sjálfbæra. 

Stefnt verður að því að styrkja vísindarannsóknir, endurbæta tækni atvinnugreina og 

stuðla að nýsköpun. 

10. Aukinn jöfnuður: Stefnt er að því að útrýma misrétti á sviði efnahagsmála, félagslegra 

mála og stjórnmála og draga úr ójöfnuði í heiminum með því að afnema lög, breyta 

stefnum, lögum og starfsháttum sem ala á hverskyns mismunun. 

11. Sjálfbærar borgir og samfélög: Fyrir árið 2030 eiga borgir að vera orðnar sjálfbærari 

og geta boðið öllum upp á gott húsnæði á verði sem allir ráða við, ásamt sjálfbærum 

almenningsamgöngum. Gera á borgir öruggari og draga úr dauðsföllum af völdum 

hamfara. Einnig skal stefnt að því að draga úr tjóni sem fólk getur orðið fyrir efnahags- 

og líkamlega, t.d. vegna umhverfismengunar. 
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12. Ábyrg neysla og framleiðsla: Stefnt er að því að tryggja sjálfbæra neyslu og 

framleiðslumynstur m.a. með því að bæta nýtingu í matvælaframleiðslu, draga úr sóun 

matvæla og meðferð og losun efna og efnablandna út í umhverfið. Leggja skal áherslu 

á að upplýsa fólk um hvað felst í sjálfbærri þróun og hvernig það getur lifað í sátt við 

náttúruna. 

13. Aðgerðir í loftlagsmálum: Unnið verður að því að bæta og auka viðbragðsáætlanir og 

auka forvarnir gegn hættum og vandamálum sem verða til af völdum loftslagsbreytinga 

og náttúruhamfara um allan heim. Einnig verða gerðar ráðstafanir í gegnum 

landsáætlanir, stefnumótanir og í skipulagi hjá þjóðum. 

14. Líf í vatni: Fyrir árið 2025 á að vinna markmvisst í að draga úr eða stöðva mengun sem 

er skaðleg fyrir hafið og lífverur þess, ásamt því að draga úr súrnun sjávar. Vernda á 

sjávardýra á sjálfbæran hátt og gripið verður inn í þau vistkerfi sem hafa orðið illa úti 

af mannavöldum. 

15. Líf á landi: Vernda á og endurheimta vistkerfi á landi og vinna að sjálfbærri stjórn skóga, 

berjast gegn eyðimerkurmyndun og stöðva jarðvegseyðingu. Einnig þarf að 

endurheimta landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni. 

16. Friður og réttlæti: Stuðlað verður að samfélögum sem einkennast af réttlæti, friði og 

sjálfbærni, þar sem allir einstaklingar eigi rétt á tilveru án ótta, ofbeldis, misnotkunar, 

misbeitingar, mansals eða ofbeldis sem beinist að börnum. Allir eigi einnig rétt á 

réttarkerfi sem verndar og vinnur, án spillingar, að réttlæti og gætir þess að réttindum 

þegna sé framfylgt. 

17. Samvinna um markmiðin: Efla á samstarf og samvinnu ríkja heims til að hægt sé að 

grípa til aðgerða. Unnið verður að því að gefa heimamönnum úrræði til þess að vinna 

með heimsmarkmiðin og eiga lönd sem teljast til hátekjuríkja að standa við þær 

skuldbindingar að styðja við þróunarlönd í formi fjármagns og stuðnings. 

(Stjórnarráð Íslands, 2018) 

 

Eins og áður sagði hafa Sameinuðu þjóðirnar stuðlað markvisst að friði og bættum heimi 

öllum til handa frá stofnun samtakanna. Hluti af því starfi er samráð aðildarríkjanna um 

forgangsröðun verkefna og stefnur í málefnum er snerta alþjóðasamfélagið. Í því ljósi urðu 

heimsmarkmiðin 17 að markmiðum sem aðildarríki hafa skuldbundið sig til að vinna að og ná 

fyrir árið 2030 en kjarni þeirra snýst um að stuðla að heimi sem einkennist af sjálfbærni, friði 

og samvinnu. Heimsmarkmiðin eru því mikilvægur þáttur í nútíð og fyrir komandi kynslóðir því 

í ljósi þeirra eiga jarðarbúar að ígrunda ákvarðanir sínar og aðgerðir og vega og meta mikilvægi 

þeirra og gagnsemi. Ein af fjölmennustu stofnunum á Íslandi er Háskóli Íslands, en innan veggja 
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hans stunda þúsundir nemenda nám sem m.a. á að undirbúa þá til að taka þátt í mikilvægum 

ákvörðunum er varða Ísland og íbúa þess en líka annarra ríkja.  
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2.3 Stefna Háskóla Íslands 

Háskóli Íslands var stofnaður þann 17. júní árið 1911 og hefur vaxið og dafnað allt síðan. Hluti 

af gildandi framtíðarsýn háskólans er að vera í hópi bestu háskóla heims og því er í stefnu hans, 

sem gildir 2016–2021, lögð áhersla á að rýna reglulega í starf skólans og áherslur svo gæði 

náms verði sambærilegt alþjóðlegum viðmiðum virtra háskóla (Háskóli Íslands, 2016). Í 

stefnunni, sem kölluð er HÍ21, eru kynntar fimm áherslur sem eiga að vera leiðarljós í átt að 

bættum gæðum og viðmið til þess að tryggja umbætur á sviði rannsókna, kennslu og samskipta 

við samfélagið (Háskóli Íslands, 2016). Þessar fimm áherslur eru eftirfarandi;  

• Framsækin sýn á nám og kennslu sem býr nemendur undir þátttöku í atvinnu- og 

þjóðlífinu. Í því felst að búa nemendur undir þekkingarsamfélag sem stuðlar að 

þekkingu sem nýtist í nútímasamfélagi.  

• Sterkir rannsóknarinnviðir sem styðja við þekkingsköpun og alþjóðlegt samstarf. Í því 

felst að háskólinn styrkir og styður við rannsóknir og nýsköpunarstarf ásamt því að efla 

alþjóðlegt samstarf.  

• Starf háskólans hafi víðtæk áhrif og takist á við áskoranir samtímans. Háskólinn á að 

mennta fólk og ýta undir þekkingarsköpun sem stenst kröfur nútímasamfélags. Í því 

felst að háskólinn er hluti af stærri heild sem er samfélagið, og ber því að vinna að 

jafnrétti, fjölbreytni og sjálfbærni. 

• Góður vinnustaður. Háskólinn á að vera vinnustaður þar sem starfsfólk ásamt 

nemendum getur komið saman og unnið að sköpun og miðlun nýrra hugmynda og 

lausna. Í því felst líka að lögð er áhersla á að umhverfið sé opið og að fólki líði sem best 

innan veggja skólans. 

• Gæðamenning og skilvirk upplýsingartækni. Háskólinn á að gæta þess að unnið sé 

eftir alþjóðlegum viðmiðum og þær kröfur sem alþjóðaleg menntasamfélög ætlast til. 

(Háskóli Íslands, 2016) 

Þessar fimm megináherslur háskólans snúast því um að bæta nám nemenda og draga úr 

álagi á kennara, auka tengingu við atvinnulífið og undirbúa nemendur undir það, en líka að 

efla samskipti á milli starfsmanna og við nemendur, sem og að styrkja rannsóknir og 

gæðamenningu. Nú verður nánar gerð grein fyrir þessum fimm þáttum. 

Stefna Háskóli Íslands (2016) felur í sér að boðið verði nám sem er krefjandi fyrir 

nemendur, en einnig að það feli í sér gæði sem undirbýr nemendur fyrir frekara nám og 

þátttöku þeirra í nútímasamfélagi og atvinnulífi. Stuðningur við kennara og stundakennara á 

að aukast á gildistíma stefnunnar, en kennarar eiga að fá aukinn stuðning í gegnum 

kennslumiðstöð og störf kennslusérfræðinga. Því er markmiðið að bæta það svið sem kemur 

að kennslu, svo bæði kennarar og nemendur hagnist af námi og starfi. Þá verði tenging á milli 

námsleiða og námsstiga styrkt, sem og tenging við aðra skóla á alþjóðavísu sem auðveldar 

nemendum að fara í skiptinám (Háskóli Íslands, 2016).  
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Efla á vinnu við rannsóknir með því að bæta innviði rannsóknastuðnings. Hann á að birtast 

í formi bætts sjóðakerfis, stuðnings við umsóknir í innlenda og erlenda sjóði, eflingu á samstarfi 

við erlenda háskóla og nýsköpunar í formi þverfaglegra námsleiða og námskeiða. Nýir 

starfsmenn sem hafa kennsluskyldu fá kennsluafslátt og einskonar stofnfé til að efla eigin 

akademískan rannsóknarferil. Stefnt er að því að tenging rannsakenda við námið verið aukin 

og rannsakendur komi að kennslu og kynningu á eigin rannsóknum í kennslunni (Háskóli 

Íslands, 2016). 

Tenging Háskóla Íslands við atvinnulíf og starfsvettvang verður aukin í formi tengslatorgs 

og samstarfs rannsakenda og nemenda við atvinnulíf og starfsvettvang. Auknar áherslur verða 

á þætti er hafa áhrif á atvinnulífið, s.s. rannsóknir í gegnum nýsköpun, og fundnar leiðir til að 

efla nýtingu vísinda við stefnumörkun og ákvarðanatöku í samfélaginu. Efld verður tenging á 

milli skólastiga og kynningar fyrir framhaldskóla styrktar ásamt tengslum við deildir 

faggreinakennara í framhaldskólum (Háskóli Íslands, 2016). 

Starfsfólk háskólans myndar þær stoðir sem einkenna góðan háskóla. Því á að bæta 

starfsemi háskólans sem snýr að skipulagi svo hægt sé að koma til móts við starfs- og 

fjölskylduábyrgð starfsmanna. Gera á úttekt á innviðum háskólans og skilgreina hlutverk og 

upplýsingar sem tengjast skólanum og setja fram á gagnatorgi. Auðvelda á starfsmönnum að 

færa sig á milli starfssviða. Háskólasvæðið verði að heildstæðu háskólasamfélagi í kjölfar 

framkvæmdaáætlunar sem hefur jafnrétti að leiðarljósi. Fylgjast á með hvort nemendum og 

starfsmönnum sé kerfisbundið mismunað á grundvelli jafnréttissjónarmiða og gera viðeigandi 

ráðstafanir þar að lútandi (Háskóli Íslands, 2016). 

Samkvæmt stefnu Háskóli Íslands fyrir tímabilið 2016–2021 á að vinna skipulega að því að 

háskólinn sé samkeppnishæfur við erlenda háskóla. Þessar áherslur snúa að námi, 

rannsóknum og alþjóðlegu samstarfi, víðtækum áhrifum skólans á samfélagið, skólanum sem 

vinnustað sem einkennast á af gæðamenningu og markvissri notkun upplýsingartækni (Háskóli 

Íslands, 2016). 

Í stefnu HÍ21 má sjá að þar birtist skýr metnaður og er því áríðandi að í námi, kennslu og 

rannsóknum háskólans sé vel hugað að áríðandi áskorunum samtímans svo þeir sem þar starfa 

geti markvisst lagt af mörkum til að gera líf allra sem best (Háskóli Íslands, 2016). 

  



22 

2.4 Lykilhæfni heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 

Mannkyn stendur frammi fyrir margskonar áskorunum og flóknum samfélagslegum 

verkefnum sem mörg eiga rætur sínar að rekja til væntinga fólks um gott líf (Háskóli Íslands, 

2012). Þessi vandamál hafa ekki einungis áhrif á daglegt líf heldur einnig á framtíð núverandi 

og komandi kynslóða.  

Í kjölfar útgáfu heimsmarkmiðanna 17 voru kynnt til sögunnar markmið með hverju einasta 

heimsmarkmiði og snúa þau að þremur þáttum; vitsmunum, félags- og tilfinningasviði og 

hegðun fólks (UNESCO, 2017). Vitsmunasviðið snýr að þekkingu og færni sem þarf til að skilja 

heimsmarkmiðin og þær áskoranir sem felast í þeim. Félags- og tilfinningasviðið felur í sér 

félagsfærni sem gerir nemendum kleift að vinna saman, ræða og rökræða og eiga 

uppbyggjandi samskipti, en einnig að að ígrunda eigin frammistöðu, gildi sín og viðhorf sem 

gefur ríkuleg tækifæri á að hver og einn þroskist enn frekar. Þættir er snúa að hegðun fólks er 

svo lýst sem getu til aðgerða. Að auki er með hverju heimsmarkmiði skilgreind viðfangsefni og 

kennslufræðileg nálgun sem vænleg þykir til árangurs í ljósi kennslufræðilegra rannsókna  

(UNESCO, 2017). 

Auk þessara þríþættu markmiða með hverju heimsmarkmiði kynntu SÞ lykilhæfni (e. key 

competencies) í átta liðum. Útskýrt er að þessari lykihæfni þurfi fólk að búa yfir til að geta 

tekist á við heimsmarkmiðin og unnið að þeim með árangursríkum hætti. Gerð er grein fyrir 

hvernig þessar átta gerðir af lykilhæfni tengjast öllu námi en eru ekki bundin inntaki einstakra 

fræðasviða. Einnig er útskýrt að lykilhæfni er öllum nemendum á öllum aldursstigum mikilvæg 

en útfærslan fari eftir aldri og þroska þeirra hverju sinni. Lykilhæfnin kemur hins vegar hvorki 

í staðinn fyrir hæfni sem ná á í einstökum námskeiðum eða á námsleiðum, né hæfni sem 

sérstakar aðstæður eða samhengi krefjast. Lykilhæfni snýst miklu frekar um að koma því til 

leiðar að einstakingar geti náð sértækum hæfniviðmiðum sem byggja á inntaki eða aðferðum 

námskeiða eða námsleiða (UNESCO, 2017). 

Hugtakið lykilhæfni er notaði í íslenskum námskrám fyrir fyrstu þrjú skólastigin hér á landi 

(mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þar segir:  

Lykilhæfni sé sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og endurspeglast víða í 

hæfni og matsviðmiðum námssviða. Gert er ráð fyrir að unnið sé með lykilhæfni 

sérstaklega og á öllum námssviðum og lagt mat á hana í öllum árgöngum (mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 56) 

Ennfremur segir í stefnu íslenska menntamálayfirvalda að lykilhæfni snúi að hæfni í 

tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og 

upplýsinga og ábyrgð og mati á eigin námi. Mikilvægi lykilhæfni felist því í að þroska 

sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi 
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og efla með þeim getu til að nýta sér styrkleika sína til áframhaldandi náms eða starfsþróunar 

þegar þar að kemur (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í stefnuskjölum SÞ um 

lykilhæfni heimsmarkmiðanna er tekið undir þessa skilgreiningu og jafnframt bent á að 

lykilhæfni eigi að vera einkenni í námi, en ekki að koma í stað fyrir markvissa kennslu (UNESCO, 

2017).  

Lykilhæfnin sem SÞ leggja til grundvallar því að heimsmarkmiðum SÞ verði náð eru eins og 

áður sagði átta (sjá einnig viðauka A): 

1. Hæfni til að hugsa kerfislægt: Getan til að greina og skilja mismunandi kerfi og tengsl 

þeirra; þ.e. að greina flókin kerfi; hvernig þau eru samofin mismunandi svæðum og í 

mælikvörðum (stærðargráðu); og takast á við óvissu. 

2. Hæfni til að sjá fyrir (það sem er óorðið): Hæfni til þess að skilja og leggja mat á 

margskonar framtíð (líkleg, möguleg og ákjósanleg framtíð). Móta eigin sýn á 

framtíðina; beita varúðarreglunni (náttúran njóti vafans); meta afleiðingar aðgerða og 

takast á við áhættur og breytingar. 

3. Hæfni til að bera saman við hið viðtekna (norm): Geta til að skilja og ígrunda venjur 

og gildi sem liggja að baki athafna okkar; og ræða gildi, meginatriði og markmið 

sjálfbærni, í samhengi við hagsmuni og málamiðlanir, það sem er óvisst (þekkingar og 

mótsagna). 

4. Hæfnin til að skipuleggja: Getan til þess að þróa og framkvæma sameiginlegar nýjar 

aðgerðir sem ýta undir sjálfbærni á heimaslóð og víðar. 

5. Hæfni til samstarfs: Getan til að læra af öðrum; skilja og bera virðingu fyrir þörfum, 

sjónarmiðum og aðgerðum annarra (samkennd); til að skilja, tengja við og vera næmur 

fyrir öðrum (leiðtogarhæfni sem einkennist af samkennd); eiga við deilur innan hópa; 

auðvelda samvinnu og lausnarvinnu í gegnum þátttöku. 

6. Hæfni til gagnrýninnar hugsunar: Getan til að draga í efa venjur (það sem er viðtekið), 

framkvæmdir og skoðanir; horfa gagnrýnið á eigin gildi, upplifanir og athafnir; að taka 

afstöðu í orðræðu um sjálfbærni. 

7. Hæfni til að þekkja sjálfan sig (sjálfsvitund): Getan til að horfa gagnrýnið á eigið 

hlutverk í nærsamfélagi og (hnattrænu) samfélagi; meta stöðugt og hvetja til aðgerða; 

og eiga við eigin tilfinningar og langanir. 

8. Hæfni til samþættingar: Getan til að beita mismunandi lausnaraðferðum á flókin 

sjálfbærnivandamál og þróa raunhæfar lausnir, en sanngjarnar og hampa möguleikum 

sem ýta undir sjálfbæra þróun. 

(UNESCO, 2017) 
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Redman, Wiek og Withycombe (2011) varpa skýru ljósi á mikilvægi lykilhæfni í námi því að 

í slíkri hæfni felist ákveðið viðmiðunarkerfi sem hægt er að nota til þess að meta gagnsæi náms 

og árangur af kennslu sem nemendur fá. Höfundar útskýra tengingu lykilhæfni og viðmiða um 

sjálfbærnimenntunar og benda á, líkt og UNESCO (2017) gerir, að í þeim námskeiðum þar sem 

unnið er með lykilhæfni einkennist námið af samþættum viðfangsefnum og vinnu með  

álitamál en einnig að fengist er við raunveruleg málefni sem tengjast sjálfbærri þróun.  

Hjá UNESCO (2017) er áréttað að nám á háskólastigi þurfi að taka mið af áherslum 

lykilhæfni. Í stefnu Háskóla Íslands (2016) virðist tekið undir þetta því þar segir að stefnt sé að 

því að nemendur geti verið virkir þátttakendur í íslensku samfélagi í gegnum atvinnu- og 

menningarlíf. Það þýðir að nemendur eiga að fá þjálfun í margskonar lykilhæfni sem gerir þá 

betur í stakk búna fyrir slíka þátttöku í samfélaginu. 

Í 23. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands (nr. 569/2009) segir að í kennsluskrá eigi að gera grein 

fyrir hæfniviðmiðum (e. learning outcomes). Hjá kennslumiðstöð háskólans kemur fram að við 

ritun hæfniviðmiða skuli sjónum beint að námi nemenda og hvaða þekkingu, leikni og hæfni 

þeir eigi að búa yfir að námskeiði eða námi loknu (Háskóli Íslands, e.d.). Hlutverk námsmats er 

svo að mæla hvort og hversu vel þessari hæfni er náð (Háskóli Íslands, e.d.).  

2.5 Erlendar áherslur á sjálfbærni og lykilhæfni 

Umræðan og hugmyndir um áherslu sjálfbærnimenntunar í háskólum er ekki alveg glæný og 

nærtæk dæmi í evrópusku samhengi eru allmörg. 

Dæmi um háskóla með skýrar áherslur er Aalto-háskóli í Helsinki í Finnlandi þar sem 

sjónarmið sjálfbærnimenntunar voru fljótt innleidd í starf og stefnur háskólans. Þar virðist lögð 

áhersla á að samþætta viðfangsefni sjálfbærrar þróunar með hliðsjón af sjálfbærnimenntun í 

allt starf háskólans og láta þau ná til hefðbundinnar starfsemi, rannsókna og menntunarinnar. 

Þá eru nemendur í Alto-háskóla einnig hvattir til að hafa áhrif á skólasamfélagið og stuðla 

þannig að þróun háskólasamfélagsins í þágu sjáflbærnimarkmiða (Julia Vol og Allyson 

Macdonald, 2013).  

Stefnur tengdar innleiðingu á lykilhæfni SÞ í kennaramenntun eru líka dæmi um hvernig 

má í gegnum menntun undirbúa næstu kynslóðir fyrir þær áskoranir sem mannkyn stendur nú 

þegar frammi fyrir. Að mati UNESCO (2017) má í gegnum kennaramenntun færa kennurum 

réttu verkfærin til að samþætta lykilhæfnina við kennsluna. Dæmi um slíkt er að finna hjá 

menntamálayfirvöldum í Grikklandi og í háskólum á Spáni (UNESCO, 2017). Í fyrra tilvikinu felst 

áherslan í almennri þjálfun og undirbúningi kennara um og í sjálfbærnimenntun. Í síðari 

tilvikinu er færni kennara á sviði sjálfbærnimenntunar efld í gegnum samþættingu námsefnis 

og kennslu. Einnig eru dæmi um undirbúning kennara á sviði sjálfbærnimenntunar sem felast 
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í að horfa gagnrýnið á eigin neyslu og tengingu hennar við umhverfið (Alberda-Tiana, García-

González, Jaménez-Fontana og Solís-Espallargas, 2019).  

Fleiri dæmi má sjá í norrænum skólum. Julia Vol og Allyson Macdonald (2013) tilgreina 

norræna skóla sem hafa innleitt sjálfbærnistefnur og unnið markvisst að því að gera 

sjálfbærnimenntun að samofnum þræði í starfi skólanna. Í kjölfarið hafi orðið breytingar á 

skipulagi skólanna. Þá er útskýrt að í framtíðinni sé líklegt að háskólar sem taka mið í stefnu 

sinni af sjálfbærri þróun og sjálfbærnimenntun eigi meiri möguleika en aðrir háskólar og þeir 

muni líklega standa framar öðrum þegar horft er til undirbúnings nemenda fyrir áríðandi 

viðfangsefni samtíðar og framtíðar. Færar má fyrir því rök að sumar þessara áherslna séu um 

margt ekki ósvipaðar þeim sem greina má í stefnu Háskóla Íslands, HÍ21. 

   

2.6 Samantekt 

Sameinuðu þjóðirnar þjóna sem alþjóðlegur samráðsvettvangur langfelstra ríkja heims þar 

sem sammælst er um áherslur og forgangsverkefni á heimsvísu. Heimsmarkmið SÞ eru hluti af 

slíkri stefnu og hefur Ísland skuldbundið sig til að vinna að þeim.  

Hluti af stefnu SÞ um heimsmarkmiðin 17 eru hæfniviðmið sem lúta að inntaki þeirra og  

birtast í þrennskonar þáttum eða sviðum, þ.e. hæfniviðmiðum á sviði vitsmuna, félags- og 

tilfinningasviði og hegðun fólks. Hins vegar eru skilgreindar átta gerðir af lykilhæfni sem 

einstaklingar þurfa að búa yfir svo þeir geti tekist á við heimsmarkmiðin og þær áskoranir sem 

í þeim felast. Í menntun sem stuðlar að sjálfbærri þróun þurfa hæfniviðmið 

heimsmarkmiðanna og lykilhæfnin að vera í forgrunni. Því er mikilvægt að hæfniviðmið alls 

náms á öllum skólastigum taki mið af  þessari lykilhæfni heimsmarkmiðanna, ekki hvað síst á 

háskólastigi.  

Háskóli Íslands er langfjölmennasti háskóli landsins og ber mikla ábyrgð í menntun fólks 

fyrir íslenskt atvinnulíf og þróun samfélagsins hér á landi. Mikilvægt er að styðja kennara við 

að taka mið af lykilhæfni í kennslu sinni svo markvisst sé stuðlað að menntun til sjálfbærrar 

þróunar. Þetta hefur víða verið gert með góðum árangri eins og nærtæk evrópsk dæmi sýna. 

Slík vinna virðist skila sér í betra námi og betur undirbúnum einstaklingum sem markvissar en 

ella geta tekist á við illviðráðanleg vandamál sem mannkyn stendur frammi fyrir.  

Markmið þessarar rannsóknar er því annars vegar að fá yfirlit yfir hvar í námskeiðum 

hugvísindasviðs (HUG) Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið sjálfbærrar þróunar í 

anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eins og þau birtast í kennsluskrá háskólaárið 

2019–2020. Hins vegar var sjónum beint að sérverkefni höfundar sem fólst í leit að 

vísbendingum um að hvaða marki virðist í námskeiðum fræðasviða HÍ unnið að lykilhæfni 

heimsmarkmiða SÞ sem skilgreind er sem forsenda vinnu með heimsmarkmiðin. 
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3 Aðferð 

Í undirbúningi rannsókna þarf að velja rannsóknaraðferð sem hentar þeirri upplýsingaöflun 

sem á að fara fram. Í þessari rannsókn er sjónum beint að því hvar í námskeiðum 

hugvísindasviðs (HUG) Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið sjálfbærrar þróunar í 

anda heimsmarkmiða SÞ. Einnig er spurt að hvaða marki virðist í námskeiðum allra fræðasviða 

HÍ unnið að lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem skilgreind er sem forsenda vinnu með 

heimsmarkmiðin. 

Hér verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferð og mótun 

greiningarlykla, prófun þeirra, öflun og greiningu gagna, auk siðferðilegra álitamála og 

takmörkunum rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

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

fimm fræðasviða Háskóla Íslands. Í þessari rannsókn er athyglinni beint að hugvísindasviði og 

settar eru 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 hvaða marki virðist í námskeiðum fræðasviða HÍ unnið að lykilhæfni 

heimsmarkmiða SÞ sem skilgreind er sem forsenda vinnu með heimsmarkmiðin? 

 

Í rannsóknarverkefninu var ákveðið að beita fyrst eigindlegri rannsóknaraðferð til að leita 

svara við þessum spurningum en það fól meðal annars í sér að móta greiningarlykill og beita 

nálgun orðræðugreiningar á gögnin sem greind voru. Hins vegar fólst úrvinnsla gagna í 

megindlegri greiningu. 

3.2 Rannsóknaraðferð  

Þegar rannsóknaraðferðir eru valdar má í grófum dráttum beita annars vegar eigindlegum 

aðferðum og hins vegar megindlegum aðferðum. Í þessu rannsóknarverkefni er leitað í smiðju 

beggja rannsókarhefða en aðallega beitt lýsandi rannsóknarsniði (Burns og Grove, 2001) og 

svo nálgun orðræðugreiningu (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). 

Megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative research) byggjast hins vegar á því að 

telja fólk og fyrirbæri á hlutlægan hátt. Þetta getur falist í að sannreyna tilgátur og fylgast með 

áhrifum tilrauna og lesa úr tölfræðilegum upplýsingum. Kostir megindlegar aðferða eru að 
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niðurstöður geta gefið tilefni til að alhæfa um stóran hóp og jafnvel spá fyrir um og reikna 

líkindi (Lichtman, 2013) og að með margprófun megi afla gagna frá mörgum sviðum með ekki 

mjög fyrirhafnarmiklum hætti án þess að skerða áreiðanleika og réttmæti niðurstaðna 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Gallinn er hins vegar að oft gefa niðurstöður ekki upplýsingar 

nema í megindráttum en þörf getur verið á að vita nánar um orsakir og ástæður þess sem 

niðurstöður benda til.  

Hluti af megindlegum aðferðum byggir á lýsandi rannsóknarsnið sem snýst um að kanna 

fyrirbæri í raunverulegum aðstæðum til að afla þekkingar sem nota á svo í frekari rannsóknir. 

Þetta er til dæmis þegar upplýsingum er safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn og hlutlægan 

hátt en með slíkum gögnum er reynt að draga upp skýra mynd af tilteknu viðfangsefni sem 

verið er að rannsaka (Burns og Grove, 2001).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research) snúast á hinn bóginn um gögn sem 

rannsakandi safnar og túlkar út frá upplifun og þekkingu rannsakanda (Lichtman, 2013). Kostir 

slíkra aðferða er að kafað er á dýptina og túlkun á fyrirbæri beitt í leit að dýpri þekkingu um 

fyrirbærið. Eigindleg aðferð er því oft byggð á viðtölum eða rannsóknum á hegðun og viðhorfi 

fólks. Ragnheiður Harpa Arnardóttir (2016) bendir hins vegar á að gallinn við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir feli í sér að erfitt er alhæfa út frá niðurstöðum slíkra rannsókna en líka sé 

oft erfitt að endurtaka þær enda byggjast slíkar rannsóknir oft á breytilegum fyrirbærum. Því 

þurfi rannsakendur að gæta hlutleysi eins og kostur er.  

Kristín Björnsdóttir (2013) útskýrir að orðræðugreining sé gjarnan talin vera ein af 

megindlegum rannsóknaraðferðum því þar er sjónum beint að gagnkvæmum tengslum 

tungumáls og tjáningar. Markmið slíkra rannsókna er ekki fyrst og fremst að lýsa heiminum 

eins og hann birtist rannsakendum heldur að reyna að skilja hann. Í hverju tilviki byggir 

orðræðugreiningin á á því sjónarhorni sem rannsakandi hefur ákveðið að greina eftir, sem í 

tilviki þessarar rannsóknar eru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og lykilhæfni sem þau 

krefjast. Hér þarf rannsakandinn að beita gagnrýnu hugarfari og leita eftir þrástefum og 

mynstrum sem birtast í textanum (Kristín Björnsdóttir, 2013).  

Ingólfur Á. Jóhannesson (2006) útskýrir hvernig verklag orðræðugreiningar krefst ekki bara 

að viðfangsefni sé valið heldur sé mikilvægt að hugtök séu skilgreind og að lesandanum sé gert 

ljóst að hverju rannsóknin beinist. Mikilvægt sé að viðfangsefnið sé skýrt afmarkað sem og þau 

gögn sem á að greina. Í greiningarvinnunni þurfi að leita eftir þrástefjum, lykilhugmyndum og 

orðum sem og svörum við rannsóknarspurningu, en ekki síður ef finnast átakapunktar í 

orðræðunni, mótsagnir og mismunandi sjónarhorn. Þá þurfi að gefa gaum því sem í 

greiningarskjölum er augljóst og það sem er óljóst, ásamt því sem ekki er sagt. Síðast en ekki 

síst þarf rannsakandi sem beitir orðræðugreiningu að veita athygli mögulegri samverkun 

aðstæðna, atvika og hugmynda (Ingólfur Á. Jóhannesson (2006).  
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3.3 Mótun greiningarlykla  

Í upphafi rannsóknarverkefnisins lá fyrir að gagna yrði aflað með samræmdum hætti fyrir öll 

svið háskólans. Því var mótaður greiningarlykill í tveimur hlutum til að afla skipulega 

upplýsinga og svara við rannsóknarspurningunum. Fyrri hlutinn sneri að heimsmarkmiðunum 

17 og seinni hlutinn að áðurnefndum átta gerðum lykilhæfni sem heimsmarkmið gera kröfur 

um og liggja sérverkefni höfundar til grundvallar  

Í ljósi fjölda heimsmarkmiða SÞ og undirmarkmiða þeirra var unnin samantekt með 

lykilorðum hvers heimsmarkmiðs á íslensku og ensku auk stuttrar lýsingar um hvert þeirra. 

Þessi lykilorð og lýsingar lágu greiningarvinnu um heimsmarkmiðin 17 til grundvallar. 

Í undibúningi sérverkefnis höfundar voru upplýsingar um átta gerðir af lykilhæfni þýddar á 

íslensku úr ensku og teknar saman í töflu sem aðrir þátttakendur í rannsóknarverkefninu gætu 

haft til hliðsjónar (sjá viðauka A).  

3.4 Prófun greiningarlykla 

Greiningarlyklarnir sem urðu til í rannsóknarverkefninu voru prófaðir og slípaðir til í 

rannsóknarhópunum. Það var gert til að tryggja eftir fremsta megni samræmd vinnubrögð við 

gagnaöflun.  

Leiðbeinendur og þátttakendur hittust og fóru yfir lýsingu á inntaki heimsmarkmiðanna 

sem 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 fólst bæði í prófun á greiningu eftir heimsmarkmiðunum 17 og 

greiningu á lyklum úr sérverkefni hvers og eins. Það gerðist í tveimur skrefum. Fyrst greindu 

allir þátttakendur rannsóknarverkefnisins eitt og sama námskeiðið, hittust svo og báru saman 

bækur sínar. Eftir þá reynslu voru greiningarlyklarnir slípaðir aðeins til og skilningur 

þátttakenda á einstaka atriðum var ræddur til að samræma skilning og útfærslur. Í næsta skrefi 

voru fimm námskeið valin af handahófi, eitt af hverju fræðasviði Háskóla Íslands, og greindu 

allir þau námskeið. Síðan hittist hópurinn og bar saman niðurstöður um inntak hvers 

námskeiðs fyrir sig eftir greiningarlyklunum. Ætlunin með þessu var að fá, eins og kostur er, 

samræmdar niðurstöðurnar og að samræma greiningarvinnuna til að reyna að tryggja að 

niðurstöður eftir fræðasviðum yrði eins sambærilegur og kostur er. Í kjölfarið voru 

greiningarlyklarnir fullkláraðir og settir upp í excel-skjal sem hver og einn notaði til að skrá 

upplýsingar í um sitt fræðasvið.  
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Þátttakendur greina þannig hver sitt fræðasvið háskólans en öfluðu einnig gagna fyrir hina 

þátttakendur um sérverkefni þeirra. 

3.5  Öflun og greining gagna  

Eins og áður kom fram hófst vinnan í rannsóknarverkefninu snemma hausts 2019. Gagnaöflun 

og greiningarvinnan fór hins vegar fram á tímabilinu febrúar til apríl 2020. Gögnin byggja á 

birtum upplýsingum í kennsluskrá HÍ og voru listar með öllum námskeiðum hvers fræðasviðs 

veturinn 2019–2020 sóttir á heimasíðu HÍ. Í listanum birtast öll námskeið sem tilheyra hverju 

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

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

nemenda á tilteknum námsleiðum.  

Í greiningarvinnunni er hvert námskeiðsnúmer skráð einu sinni en allmörg dæmi eru um 

að námskeið birtist allt að þrisvar sinnum í námskeiðslista fræðasviðanna. Þá er um að ræða 

skráningu á námskeiði eftir misserum (haust, vor, sumar) og í flestum tilvikum er þá um að 

ræða lokaverkefni.  

Að lokinni greiningarvinnu var farið yfir gögnin og 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 þau úr listanum yfir námskeið sem 

byggja ætti niðurstöðurnar á. 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. 

• 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. 
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Við úrvinnslu gagna var síðan beitt lýsandi tölfræði sem fólst aðallega í 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 á greiningu heimsmarkmiðanna fyrir félagsvísindasvið Háskóla Íslands.  

  

3.6 Siðferðilega álitamál og takmarkanir 

Í þessu rannsóknarverkefni eins og öðrum þarf að hafa í huga ýmiskonar takmarkanir 

rannsóknarinnar og siðferðisleg álitamál. 

Hér var eingöngu unnið með gögn sem eru opinberar upplýsingar á vef Háskóla Íslands. 

Þess vegna þurfi ekki að leita samþykkis frá einstaklingum eða stofnunum. Hins vegar byggir 

gagngreiningin að langmestu leyti á huglægu mati rannsakenda þótt leitast hafi verið við að 

prófa greiningarlyklana og samræma túlkunaratriði eins og kostur var. Því gæti falist einhver 

munur á niðurstöðum eftir því hver á í hlut sem hafa verður í huga við samaburð á 

fræðasviðum. Í þessu ljósi er í niðurstöðum eingöngu verið að draga um megindrætti 

greiningarinnar fyrir fræðasviðin í heild.  

Aðrar takmarkanir þessarar rannsóknar felast í því sem fram kemur í námskeiðslýsingunum 

sjálfum. Við greiningarvinnuna kom í ljós allmörg dæmi um að upplýsingar sem ættu að liggja 

fyrir hafi vantað eða að fyrirliggjandi upplýsingar voru svo almennt orðaðar að 

námskeiðslýsingarnar gefa í raun takmarkaðar upplýsingar. Hins vegar eru rannsakendur 

meðvitaðir um að þessi rannsókn felur í sér rýni í opinbera kennsluskrá eingöngu. Þar eru ekki 

birtar kennsluáætlanir kennara sem nemendum fá í upphafi námskeiða og innihalda líklega 

margskonar upplýsingar sem varpa myndi nýju ljósi á inntak og aðferðir og gefa skýrari 

niðurstöður um tengingar við heimsmarkmiðin. Þessi rannsókn nær hins vegar ekki til þeirra 

gagna heldur bara þeirra upplýsingar 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 hugvísindasviðs (HUG) Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eins og þau birtast í 

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

fólst í leit að vísbendingum um að hvaða marki virðist í námskeiðum fræðasviða HÍ unnið að 

lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem skilgreind er sem forsenda vinnu með heimsmarkmiðin. 

Fram hefur komið að Háskóli Íslands skiptist í fimm fræðasvið og er heiti þeirra 

skammstöfuð á tiltekinn hátt. Fræðasvæðin og skammstafanir heita þeirra eru í stafrófsröð; 

félagsvísindasvið (FVS), heilbrigðisvísindasvið (HVS), hugvísindasvið (HUG), menntavísindasvið 

(MVS) og verkfræði- og náttúruvísindasvið (VON). 

Hér á eftir eru niðurstöður í tveimur hlutum. Fyrst er gerð grein fyrir hvernig 

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna birtast í námskeiðslýsingum á hugvísindasviði Háskóla 

Íslands. Síðan er gerð grein fyrir að hvaða marki virðist unnið að lykilhæfni heimsmarkmiða 

eftir fræðasviðum HÍ. Í lokin er svo samantekt á niðurstöðum. 

4.1 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna á hugvísindasviði HÍ  

Niðurstöður um hugvísindasvið Háskóla Íslnds byggja eins og áður sagði á upplýsingum úr 

kennsluskrá á vef HÍ. Niðurstöður voru m.a. greindar eftir námstigi og fjölda eininga. Þá var 

inntak námskeiða greint með hliðsjón af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, en 

námskeið sem voru með takmarkaðar upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang voru ekki 

tekin með.  

Upphaflegur fjöldi námskeiða á lista í kennsluskrá HUG fyrir veturinn 2019–2020 var 959 

námskeiðsnúmer. Þegar búið var að taka út námskeið sem kynna takmarkaðar upplýsingar um 

inntak, aðferðir eða tilgang stóðu eftir 770 námskeið. Samtals var því 189 námskeiðum sleppt 

úr greiningu á niðurstöðum sem er um 20% heildarfjölda námskeiðsnúmar á HUG. Þetta má 

sjá á mynd 2.  
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Mynd 2  Hlutfall námskeiða á HUG þar sem inntak var greint. 

 

Á mynd 3 má sjá að af þeim 189 námskeiðum sem undanskilin voru úrvinnslu niðurstaðna 

voru 99% þeirra (187 námskeið) í formi lokaverkefna, en 2 námskeið sem tilheyrðu 

doktorsnámi (1%).  

 

 

Mynd 3  Gerðir námskeiða sem ekki voru með í gagnagreiningu 

 

Tafla 1 sýnir fjölda námskeiða eftir námsstigi á hugvísindasviði. Þar er vísað til á hvaða 

bókstaf námskeiðsnúmer enda, en G stendur fyrir námskeið í grunnnámi, M fyrir námskeið 

fyrir lok grunnnáms og framhaldsnám, en F fyrir námskeið í framhaldsnámi.  
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Tafla 1  Fjöldi námskeiða eftir námstigi á HUG 

 
Grunnnám Framhaldsnám Grunn- og framhaldsnám 

Fjöldi 

námskeiða 
449 239 82 

 

Á töflu 1 má sjá að langflest námskeiðin á HUG (449 námskeið) eru í grunnnámi og um 

helmingi færri eru námskeið í framhaldsnámi (229). Svokölluð M-námskeið virðast ekki algeng 

á HUG (82 námskeið).  

Mynd 2 sýnir hlutfall námskeiða á HUG eftir námstigi. Alls er 58% námskeiðanna í 

grunnnámi, 31% eru framhaldsnámskeið og 11% eru í boði fyrir nemendur á lokaári í 

grunnnámi sem og fyrir framhaldsnema.  

 

Mynd 4  Hlutfall námskeiða eftir námsstigi á HUG 

 

Í íslenskum háskólum er stærð námskeiða skilgreind eftir ECTS einingum (European Credit 

Transfer System) sem mótaðar voru í samstarfi Evrópuríkja til að meta nám milli háskóla. Fullt 

nám á einu misseri felur í sér 30 einingar og eitt námsár er því 60 einingar. Hver ECTS-eining 

stendur að meðaltali fyrir 25–30 vinnustundir. Þannig er miðað við að eitt ár í háskóla sé á 

bilinu 1500–1800 vinnustundir. Ekki skiptir máli hve margar kennsluvikur eru skilgreindar í 

hverju námskeið heldur segja einingarnar til um hve mikla vinnu meðalnámsmaður þarf að 

leggja á sig til að ná ljúka námskeiði (Háskóli Íslands, e.d.). 

58%

31%

11%

Grunnnám Framhaldsnám Grunn-og framhaldsnám
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Stærð námskeiða eftir fjölda ECTS eininga á HUG liggur á bilinu frá einni einingu upp í 20. 

Á HUG virðast námskeið sem eru 5 eða 10 einingar langalgengust. 

 

 

Mynd 5  Hlutfall námskeiða eftir ECTS einingafjölda í námskeiðum. 

 

Á mynd 5 má því sjá að 89% allra námskeiða á HUG eru annað hvort 5 einingar (42%) eða 

10 einingar (47%) að stærð. 

Mynd 6 sýnir fjölda skráninga á HUG eftir inntaki heimsmarkmiða SÞ. Heildarfjöldi 

skráninga er 258 skráningar en hér þarf að hafa í huga að í inntaki námskeiðs getur komið fram 

eitt eða fleiri teikn í hverju heimsmarkmiði, en einungis ein skráning er skráð á námskeið 

hverju sinni. Hins vegar getur eitt námskeið fengið skráningar á fleiri en einu heimsmarkmiði. 

Flestar skráningar komu á heimsmarkmið 4, menntun fyrir alla, alls 70 talsins sem eru 27% 

skráninganna. Næstflestar skráningar komu á heimsmarkmið 10, aukinn jöfnuður, með 52 sem 

eru um 20% allra skáninga á heimsmarkmiðin á HUG. Þá fengu heimsmarkmið 5 (jafnrétti 

kynjanna), 9 (nýsköpun og uppbygging) og 16 (friður og réttlæti) 20 skráningar eða fleiri. Í 

tilvikum hinna heimsmarkmiðanna eru skráningar færri en 20 talsins. 
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Mynd 6  Fjöldi skráninga eftir inntaki heimsmarkmiða SÞ á HUG 

Á mynd 6 má því sjá að 61% skráninga á heimsmarkmið SÞ féllu á þrjú heimsmarkmið um 

menntun, jafnrétti og jöfnuð. 

Mynd 7 sýnir fjöldi skráninga á HUG eftir inntaki heimsmarkmiða SÞ og námsstigi, þ.e. 

grunnnámi (G), framhaldsnámi (F) og námskeiðum fyrir grunn- og framhaldsnám (M). Þar 

kemur fram fjöldi skráninga eftir heimsmarkmiðum SÞ falla flestar á námskeið í grunnnámi 

HUG og einna helst í heimsmarkmiðum 4 (menntun fyrir alla), 5 (jafnrétti kynjanna) og 10 

(aukinn jöfnuður). 

1

1

13

70

35

1

2

7

20

52

1

10

9

5

5

20

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1. Engin fátækt

2. Ekkert hungur

3. Heilsa og vellíðan

4. Menntun fyrir alla

5. jafnrétti kynjanna

6. Hreint vatn + hreinlætisaðstaða

7. Sjálfbær orka

8. Góð atvinna og hagvöxtur

9. Nýsköpun og uppbygging

10. Aukinn jöfnuður

11. Sjálfbærar borgir og samfélög

12. Ábyrg neysla og framleiðsla

13. Aðgerðir í lofstlagsmálum

14. Líf í vatni

15. Líf á landi

16. Friður og réttlæti

17.Samvinna um markmiðin



36 

 
 

Mynd 7  Fjöldi skráninga á HUG eftir inntaki heimsmarkmiða SÞ og námsstigi 

Á mynd 7 má sjá að í námskeiðum í grunnnámi fundust flest teikn um heimsmarkmið 4 

(menntun fyrir alla), 5 (jafnrétti kynjanna) og 10 (aukinn jöfnuður). Í framhaldsnámi fundust  

flest teikn um heimsmarkmið 4 (menntun fyrir alla) en fjöldi skráninga á heimsmarkmið 9 og 

10 var áþekkur. Fjöldi skráninga á M-námskeiðum var hins vegar áberandi mestur í 

heimsmarkmiði 10 (aukinn jöfnður).  

 

4.2 Lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ eftir fræðasviðum HÍ 

Sérverkefni höfundar fólst í að skoða að hvaða marki virðist í námskeiðslýsingum í kennsluskrá 

allra fræðasviða HÍ veturinn 2019–2020 unnið að lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem skilgreind 

er sem forsenda vinnu með heimsmarkmiðin. Til grundvallar lágu skilgreiningar á átta gerðum 

af lykilhæfni sem sóttar voru í smiðju UNESCO (2017). Þessar átta gerðir fela í sér hæfni til að 

hugsa kerfislægt, sjá fyrir (það sem er óorðið), að bera saman við hið viðtekna (norm), 

skipuleggja, eiga í samstarfi, beita gagnrýnni hugsun, að þekkja sjálfan sig (sjálfsvitund) og geta 

samþætt. Niðurstöður greiningarinnar eru kynntar eftir fræðasviðum í stafrófsröð.  
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4.2.1 Lykilhæfni á félagsvísindasviði 

Á félagsvísindasviði (FVS) HÍ starfa sex deildir. Þær eru Félagsfræði-, mannfræði- og 

þjóðfræðideild, Félagsráðgjafardeild, Hagfræðideild, Lagadeild, Stjórnmálafræðideild og 

Viðskiptafræðideild. Heildartala greindra námskeiða á FVS er 675 námskeið.  

Tafla 2 sýnir fjölda skráninga á FVS eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ. Alls 

voru 1.569 skráningar á áðurnefndar átta gerðir lykilhæfni. Niðurstöður leiddu í ljós að 

langflestar skráningarnar (551) tengjast lykilhæfni 6 (hæfni til gagnrýnnar hugsunar) og 

næstflestar skráningar (461) voru á lykilhæfni 4 (hæfni til að skipuleggja). Langfæstar 

skráningar voru á lykilhæfni af gerð 7 (hæfni til að þekkja sjálfan sig) og 8 (hæfni til 

samþættingar).  

 

Tafla 2  Lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ í námskeiðum FVS 

 

 

Niðurstöður í töflu 2 benda til að af átta gerðum lykilhæfni virðist í námskeiðum FVS 39% 

skráninga á lykilhæfni vera á lykilhæfni 6 (hæfni til gagnrýninnar hugsunar) og lykilhæfni 4 

(hæfni til að skipuleggja).  

Mynd 8 sýnir hlutfall skráninga á lykilhæfni á FVS eftir átta gerðum lykilhæfni 

heimsmarkmiða SÞ samkvæmt UNESCO (2017). Hér er um að ræða hlutfall skráninga um 

einstaka gerðir lykilhæfni af heildarfjölda slíkra skráninga á FVS (1.569 skráningar). Fram 

kemur að skráningar á lykilhæfni 6 (til gagnrýninnar hugsunar) nær til 35% allra skáningar á 

lykihæfni heimsmarkmiða SÞ á FVS og lykilhæfni 4 (hæfni til að skipuleggja) er um 29% 

skráningum á lykilhæfni sviðsins. Hafa þarf í huga að hægt var að skrá, byggt á inntaki 

námskeiðs, fleiri en eina gerð lykilhæfni á hvert námskeið.   
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Mynd 8  Hlutfall skráninga á FVS eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ  

Á mynd 8 má sjá að lykilhæfni 6 (hæfni til gagnrýninnar hugsunar) og lykilhæfni 4 (hæfni til 

að skipuleggja) koma oftast fyrir í námskeiðslýsingum á FVS. Óalgengt virðist að finna 

vísbendingar um lykilhæfni af gerð 7 (hæfni til að þekkja sjálfan sig) og gerð 8 (hæfni til 

samþættingar) í námskeiðslýsingum á FVS. 

4.2.2 Lykilhæfni á heilbrigðisvísindasviði 

Á heilbrigðisvísindasvið (HVS) Háskóla Íslands eru starfræktar sex deildir. Þær eru 

Hjúkrunarfræðideild, Lyfjafræðideild, Læknadeild, Matvæla- og næringarfræðideild, 

Sálfræðideild og Tannlæknadeild. Heildartala greindra námskeiða á HVS er 642 námskeið. 

Tafla 3 sýnir fjölda skráninga á HVS eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ. Alls 

voru 1.517 skráningar á þessum átta gerðum lykilhæfni. Niðurstöður leiddu í ljós að langflestar 

skráningar (483) á HVS  tengjast lykilhæfni 3 (hæfni til að geta borið saman við hið viðtekna 

eða þekkt norm), en langfæstar skráningar (26) voru af gerð 7 (hæfnin til að þekkja sjálfan sig).  

 

Tafla 3  Lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ í námskeiðum HVS 

 

 

Niðurstöður í töflu 3 benda til að af átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ virðist í 

námskeiðum HVS 61% skráninga á lykilhæfni vera á gerð 2 (hæfni til að sjá fyrir það sem er 

óorðið), af gerð 3 (hæfni til að geta borið saman við hið viðtekna) og gerð  5 (hæfni til 

samstarfs). 

Mynd 9 sýnir hlutfall skráninga á lykilhæfni á HVS eftir átta gerðum lykilhæfni sem vinna 

með heimsmarkmiðin krefst. Eins og áður er hér um að ræða hlutfall skráninga um einstaka 

gerðir lykilhæfni af heildarfjölda slíkra skráninga á HVS (1.517 skráningar). Hér þarf að hafa í 

huga að hægt var að skrá, byggt á inntaki námskeiðs, fleiri ein eina tegund lykilhæfni á hvert 

námskeiðs.  Á myndinni má sjá að þriðjungur allra skráninga er á lykilhæfni af gerð 3 (hæfni til 

að bera saman við hið viðtekna).  
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Mynd 9  Hlutfall skráninga á HVS eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ 

Á mynd 9 má sjá að lykilhæfni 3 (hæfni til að geta borið saman við hið viðtekna), kemur 

oftast fyrir í námskeiðlýsingum á HVS en sjaldnar virðist áhersla vera á lykilhæfni 7 (hæfni til 

þess að þekkja sjálfan sig) á HVS.  

 

4.2.3 Lykilhæfni á hugvísindasviði 

Á hugvísindasviði (HUG) Háskóla Íslands eru starfræktar fjórar deildir. Þær eru Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild, Íslensku- og menningardeild, Mála- og menningardeild og Sagnfræði- 

og heimspekideild. Heildartala greindra námskeiða á HUG er 770 námskeið. 

Tafla 4 sýnir fjölda skráninga á HUG eftir gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ. Alls voru 

848 skráningar á þessum átta gerðum lykilhæfni. Niðurstöður leiddu í ljós að langflestar 

skráningar (277) tengjast lykilhæfni 1 (að geta hugsað kerfislægt). Nokkuð færri voru 

skráningar á lykilhæfni 6 (233) (hæfni til gagnrýnnar hugsunar). Mjög fáar skráningar komu á 

gerð 2 (að sjá fyrir það sem óorðið er) og gerð 6 (hæfni til að skipuleggja) en engar skráningar 

voru á lykilhæfni af gerð 8 (hæfni til að samþætta) á HUG.  

 

Tafla 4  Lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ í námskeiðum HUG 
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Niðurstöður í töflu 4 benda til að af átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ virðist í 

námskeiðum á HUG 95% skráninga vera á sviði fjögurrar gerða af lykilhæfni, þ.e. af gerð 1 

(hæfni til að hugsa kerfislægt), gerð 3 (hæfni til að geta borið saman við hið viðtekna), gerð 5 

(hæfni til samstarfs) og gerð 6 (hæfni til að hugsa gagnrýnið). Athygli vakti að lykilhæfni 8 

(hæfni til samþættingar) virðist ekki birtast í námskeiðslýsingum á HUG. 

Mynd 10 kynnir hlutfall skráninga á HUG af heildafjölda skráninga um lykilhæfni skipt eftir 

þeim átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem vinna með heimsmarkmiðin krefst. 

Niðurstöðurnar byggja á hlutfalli skráninga um einstaka gerðir lykilhæfni af heildarfjölda slíkra 

skráninga á HUG (848 skráningar). Í ljós kom að rúmur þriðjungur skráninga er af gerð 1 (hæfni 

til að hugsa kerfislægt). Hafa þarf í huga að hægt var að skrá, byggt á inntaki námskeiðs, fleiri 

ein eina tegund lykilhæfni á hvert námskeiðs.    

 

Mynd 10  Hlutfall skráninga á HUG eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ 

Á mynd 10 má sjá að um 81% skráninga á lykilhæfni á HUG tengjast lykilhæfni af gerð 1 

(hæfni til að hugsa kerfislægt), gerð 5 (hæfni til samstarfs) og gerð 6 (hæfni til gagnrýninnar 

hugsunar). 

4.2.4 Lykilhæfni á menntavísindasviði 

Á menntavísindasvið (MVS) Háskóla Íslands eru starfræktar fjórar deildir. Þær eru Deild 

faggreinakennslu, Deild menntunar og  margbreytileika, Deild kennslu- og menntunarfræði og 

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda.  
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Tafla 5 sýnir fjölda skráninga á MVS eftir gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem búa 

þarf yfir til geta unnið með heimsmarkmiðin. Alls voru 2.336 skráningar á þessum átta gerðum 

af lykilhæfni. Niðurstöður leiddu í ljós nokkuð áþekka skráningu á fjórar gerðir lykilhæfni, þ.e. 

flestar skráningar á lykilhæfni af gerð 6 (hæfni til gagnrýninnar hugsunar), næstflestar á gerð 

3 (hæfni til að geta borið saman við hið viðtekna), þá gerð 4 (hæfni til að skipuleggja) og svo 

gerð 5 (hæfni til samstarfs). Fæstar skráningar voru á lykilhæfni af gerð 8 (hæfni til 

samþættingar). 

 

Tafla 5  Lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ í námskeiðum MVS 

 

 

Niðurstöður í töflu 5 benda til að af átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ virðist í 

námskeiðum á MVS vera á fjórar gerðir lykilhæfni, þ.e. af gerð  gerð 3 (hæfni til að geta borið 

saman við hið viðtekna), gerð 4 (hæfni til að skipuleggja), gerð 5 (hæfni til samstarfs) og gerð 

6 (hæfni til að hugsa gagnrýnið).  

Mynd 11 kynnir hlutfall skráninga á MVS af heildafjölda skráninga skipt eftir þeim átta 

gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem vinna með heimsmarkmiðin krefst. Heildarfjöldi 

skráninga á MVS um lykilhæfni voru 2.336 skráningar. Í ljós kom að rúmur þriðjungur skráninga 

er af gerð 1 (hæfni til að hugsa kerfislægt). Ekki kom í ljós afgerandi skráning á neina af átta 

gerðum lykilhæfni heimsmarkmiðanna þótt hlutfallslega flestar skráningar hafi birst á gerð 6 

(hæfni til gagnrýninnar hugsunar). Hér eins og áður þarf að hafa í huga að hægt var að skrá, 

byggt á inntaki námskeiðs, fleiri ein eina tegund lykilhæfni á hvert námskeiðs.   
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Mynd 11  Hlutfall skráninga á MVS eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ 

Á mynd 11 má sjá að um 68% skráninga á lykilhæfni á MVS tengjast lykilhæfni af gerð 3 

(hæfni til að geta borið saman við hið viðtekna), gerð 4 (hæfni til að skipuleggja), gerð 5 (hæfni 

til samstarfs) og gerð 6 (hæfni til að hugsa gagnrýnið). 

 

4.2.5 Lykilhæfni á verkfræði- og náttúruvísindasviði 

Á verkfræði- og náttúruvísindasvið (VON) Háskóla Íslands eru starfræktar sex deildir. Þær eru 

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild, Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, Raunvísindadeild, 

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, Jarðvísindadeild og Líf- og 

umhverfisvísindadeild.  

Tafla 6 sýnir fjölda skráninga á VON eftir gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem búa 

þarf yfir til geta unnið með heimsmarkmiðin. Alls voru 1.382 skráningar á þessum átta gerðum 

af lykilhæfni. Niðurstöður leiddu í ljós að afgerandi langflestar skráningar voru lykilhæfni af 

gerð 3 (hæfni til að geta borið saman við hið viðtekna) en einungis ein skráning var á lykilhæfni 

af gerð 7 (hæfni til að þekkja sjálfan sig). 

 

Tafla 6  Lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ í námskeiðum VON 
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Niðurstöður í töflu 6 benda til að af átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ virðist í 

námskeiðum VON 44% skráninga vera á eina gerð lykilhæfni, þ.e. á gerð 3 (hæfni til að geta 

borið saman við hið viðtekna).  

Mynd 12 sýnir hlutfall skráninga á VON af heildafjölda skráninga skipt eftir átta gerðum 

lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem vinna með heimsmarkmiðin krefst. Heildarfjöldi skráninga 

á VON um lykilhæfni voru 1.382 skráningar. Niðurstöður benda til að afgerandi hæst hlutfall 

skráninga sé um lykilhæfni af gerð 3 (hæfni til að bera saman við hið viðtekna). Næsthæst 

hlutfall var á lykilhæfni af gerð 1 (hæfni til að hugsa kerfislægt) og svo gerð 4 (hæfni til að 

skipuleggja). Hér eins og áður þarf að hafa í huga að hægt var að skrá, byggt á inntaki 

námskeiðs, fleiri ein eina tegund lykilhæfni á hvert námskeiðs.   

 

 

Mynd 12  Hlutfall skráninga á VON eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ 

Á mynd 11 má sjá að um 68% skráninga á lykilhæfni á MVS tengjast lykilhæfni af gerð 3 

(hæfni til að geta borið saman við hið viðtekna), gerð 4 (hæfni til að skipuleggja), gerð 5 (hæfni 

til samstarfs) og gerð 6 (hæfni til að hugsa gagnrýnið). Ef litið er á þær gerði lykilhæfni má 

fengu meira en 10% skráninga um lykilhæfni á VON kemur í ljós að 81% skráninga var á fjórar 

gerði lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ, þ.e. gerð 1 (hæfni til að hugsa kerfislægt), gerð 2 (hæfi til 

að sjá fyrir það sem er óorðið), gerð 3 (hæfni til að bera saman við hið viðtekna) og gerð 4 

(hæfni til að skipuleggja). 
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4.2.6 Samanburður á eftir fræðasviðum HÍ 

Í þessari rannsókn byggði greining gagna á samtals 3.239 námskeiðum af fræðasviðum HÍ sem 

kynnt eru í kennsluskrá fyrir veturinn 2019–2020. Í töflu 7 má sjá þetta aðgreint eftir 

fræðasviðum. 

 

Tafla 7  Fjöldi og hlutfall námskeiða sem greind voru á fræðasviðum HÍ 

Heildarfjöldi námskeiða greind á FVS 675 (21%) 

Heildarfjöldi námskeiða greind á HVS 642 (20%) 

Heildarfjöldi námskeiða greind á HUG 770 (24%) 

Heildarfjöldi námskeiða greind á MVS 463 (14%) 

Heildarfjöldi námskeiða greind á VON 689 (21%) 

Samtals fjöldi greindra námskeiða hjá HÍ 3.239 

 

Tafla 8 sýnir samantekt skráninga eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ eftir 

fræðasviðum Háskóla Íslands. Alls tengdust 7.652 skráningar þessum átta gerðum lykilhæfni 

sem greindar voru í inntaki námskeiða háskólans. Flestar skráningar tengjast lykilhæfni 3 

(hæfni til að bera saman við hið viðtekna) eða 1.705 skráningar. Þar á eftir kemur fjöldi 

skráninga á  lykilhæfni af gerð 6 (hæfni til gagnrýnnar hugsunar) með 1.496 skráningar. 

Langfæstar skráningar voru á lykilhæfni af gerð 7 (hæfni til að þekkja sjálfan sig) eða 243 

skráningar. 

 

Tafla 8  Fjöldi skráninga eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ og fræðasviðum HÍ 

 

 

Upplýsingarnar í töflu 8 fela í sér að af 7.652 skráningum um lykilhæfni heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna er rétt rúmur helmingur (51%) af skráningum af þremur gerðum 

lykilhæfni heimsmarkmiðanna, þ.e. gerð 1 (hæfni til að hugsa kerfislægt), gerð 3 (hæfni til að 

bera saman við hið viðtekna) og gerð 4 (hæfni til að skipuleggja). Áberandi lægst hlutfall 

skráningar voru á lykilhæfni 7 (hæfni til að þekkja sjálfan sig) og gerð 8 (hæfni til samþættingar) 
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sem gerir samtals um 7% allra skráninga á lykilhæfni heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna á 

fræðasviðum Háskóla Íslands. 

 

4.3 Samantekt á niðurstöðum  

Niðurstöður um hugvísindasvið Háskóla Íslands byggja á upplýsingum úr kennsluskrá á vef HÍ 

en upphaflegur fjöldi námskeiða var 959 námskeiðsnúmer fyrir veturinn 2019–2020. Þegar 

búið var að taka út námskeið sem kynna takmarkaðar upplýsingar um inntak, aðferðir eða 

tilgang stóðu eftir 770 námskeið. Samtals var því 189 námskeiðum sleppt úr greiningu á 

niðurstöðum sem er um 20% heildarfjölda námskeiðsnúmar á hugvísindasviði HÍ. 

Rúmur helmingur námskeiða á HUG (58%) eru í grunnnámi og um helmingi færri eru 

námskeið í framhaldsnámi (31%). Svokölluð M-námskeið sem eru fyrir nemendur á lokaári í 

grunnnámi og framhaldsnámi eru um 11%. Langalgengstu stærðir námskeiða á HUG eru 5 og 

10 eininga námskeið.  

Niðurstöður greiningar á inntaki námskeiða HUG eftir heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna leiddi í ljós að 61% allra skráningu á HUG voru um heimsmarkmið nr. 4 (menntun 

fyrir alla), nr. 5 (jafnrétti kynjanna) og nr. 10 (aukinn jöfnuður). Önnur heimsmarkmið fengu 

talsvert færri skráningar. Ef litið er til námsstigs voru flest teikn í námskeiðum fyrir grunn- eða 

framhaldsnám um heimsmarkmið 4 (menntun fyrri alla), en fjöldi skráninga á M-námskeiðum 

var mestur í heimsmarkmiði 10 (aukinn jöfnður).  

Niðurstöður greiningar eftir átta gerðum lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ, sem skilgreind er 

forsenda vinnu með heimsmarkmiðin, fólu í sér samtals 7.652 skráningar í 770 námskeiðum. 

Flestar skráningarnar tengjast lykilhæfni af gerð 3 (hæfni til að bera saman við hið viðtekna) 

eða 22%. Næstflestar skráningar tengjast lykilhæfni af gerð 6 (hæfni til gagnrýninnar hugsunar) 

eða 20%. Þriðja flestar skráningar tengjst lykilhæfni af gerð 4 (hæfni til að skipuleggja) eða 

16%. Saman mynda þessar algengustu gerðir 51% allra skráninga um lykilhæfni 

heimsmarkmiða SÞ í Háskóla Íslands. Langfæstar skráningar voru á lykilhæfni af gerð 7 (hæfni 

til aða þekkja sjálfan sig) eða 3% skráninganna og gerð 8 (hæfni til samþættingar) eða um 4%. 
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5 Umræður 

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

námskeiðum hugvísindasviðs (HUG) Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eins og þau birtast í 

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

fólst í leit að vísbendingum um að hvaða marki virðist í námskeiðum fræðasviða HÍ unnið að 

lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ sem skilgreind er sem forsenda vinnu með heimsmarkmiðin. 

Niðurstöður greiningar á inntaki námskeiða hugvísindasviðs eftir heimsmarkmiðum SÞ 

leiddu í ljós að 61% allra skráningu á fræðasviðinu voru um heimsmarkmið nr. 4 (menntun fyrir 

alla), nr. 5 (jafnrétti kynjanna) og nr. 10 (aukinn jöfnuður). Önnur heimsmarkmið fengu talsvert 

færri skráningar. Þessar niðurstöður komu um flest ekki á óvart. 

Þegar nánar er skoðað voru skráningar á HUG flestar á heimsmarkmið 4 sem snýst um 

menntun fyrir alla. Það kom ekki á óvart enda háskólinn í eðli sínu menntastofnun. Ef horft er 

til deilda hugvíndasviðs benda viðfangsefni fræðigreinanna þar til þess að fjallað sé um fortíð, 

nútíð og framtíð margra þátta samfélags manna, m.a. tungumál þeirra og sögu (Háskóli 

Íslands, e.d.). Eru slíkar áherslur í anda fyrstu áherslna sem birtust í Brundtland-skýrslunni sem 

leiddi umræðuna um að innviðir samfélaga þurfi að taka mið af þörfum manna í dag og þeirra 

kynslóðanna sem taka við (WCED, 1987, WHO, e.d.).  

Skýr teikn um viðfangsefni heimsmarkmiðs nr. 5 um jafnrétti kynjanna og nr. 10 um aukinn 

jöfnuð fólks má túlka sem vísbendingu um að nemendur fái tækifæri á að rýna í ólíka reynslu 

fólks og byggja upp hugrekki og skuldbindingu manna til að taka ábyrgð á eigin viðhorfum og 

aðgerðum sem ábyrgir borgarar (Auður Pálsdóttir, 2014). Hér virðast því vera á ferðinni teikn 

um grundvallaratriði sjálfbærnimenntunar. Eins og Van Poek og Loones (2011) benda á gerir 

slík menntun kröfur um að menn staldri við og víkki út sjónarhorn sitt með því að horfa bæði 

til fortíðar og framtíðar en líka á formgerð samfélagsins og ferla innan þess. 

Niðurstöður greiningar á heimsmarkmiðum SÞ benda til að mikil sóknarfæri séu á HUG 

sviði heimsmarkmiðs 17 sem snýr að samvinnu ríkja um markmiðin. Skýringar á hlutfallslega 

fáum skráningum við þetta heimsmarkmið geta legið í ónógum upplýsingum í 

námskeiðslýsingum í kennsluskrá, en nánari greining á kennsluáætlunum einstakra námskeiða 

myndi hugsanlega leiða annað í ljós. Þetta þyrfti að rannsaka frekar.  

Í samhengi heimsmarkmiðanna væri einnig gagnlegt að skoða kennsluáætlanir námskeiða 

til að rannsaka hvort viðfangsefni sem fela í sér illviðráðanleg vandamál séu ekki algengari en 

teikn virðast vera um. Slík vandamál er mikilvægt að fást við því þau eru hluti af áskorunum 

samtímans (Bottery, 2016) en virðast mörg hver hafa óskýrar orsakir og óáþreyfanlegar 

afleiðingar (Camillus, 2008; Rittel og Webber, 1973). Skýrust dæmi samtímans eru líklega 
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loftslagsbreytingar, mengun og málefni innflytjenda, átök stríðandi fylkinga og atvinnuleysi 

með vaxandi fordómum og auknum ójöfnuði milli fólks, bæði innan og milli ríkja (IPCC, 2018; 

The World Bank, 2014). Þessi vandamál ógna allri vegferð til sjáflbærrar þróunar og hindra að 

markmiði Sameinuðu þjóðanna um að draga úr mismuni og ójöfnuði sem birtist í 

efnahagsmálum, stjórnmálum og í félagslífi (United Nations, 2015). Hér virðast vera tækifæri 

til umbóta í námskeiðum hugvísindasviðs ef marka má niðurstöður greiningarinnar. Huganlega 

mætti leggja skýrari áherslu á samanburð á aðstæðum fólks í fortíð og nútíð, milli landsvæða 

og menningarheima með hliðsjón af viðfangsefnum sjálfbærrar þróunar.  

Niðurstöður greiningar eftir lykilhæfni heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sýndu flestar 

skráningarnar í námskeiðum Háskóla Íslands við lykilhæfni af gerð 3 (hæfni til að bera saman 

við hið viðtekna). Í slíkri hæfni felst geta til að skilja og ígrunda venjur og gildi sem liggja að 

baki athafna fólks, en líka að ræða gildi, meginatriði og markmið sjálfbærrar þróunar. Slík 

hæfni gerir líka ráð fyrir að tekið sé mið af samhengi, hagsmunum og málamiðlunum um það 

sem  óvissa ríkir um (UNESCO, 2017). Þessar niðurstöður komu um flest ekki á óvart enda um 

háskólanám á æðsta menntunarstigi að ræða. Þessi áhersla rýmar vel við stefnu háskólans sem 

segir að starf háskólans eigi að hafa víðtæk áhrif og takast á við áskoranir samtímans (Háskóli 

Íslands, 2016) og felur í sér að menntun í háskólanum eigi að ýta undir þekkingarsköpun sem 

stenst kröfur nútímasamfélags.  

Á svipaðan hátt komu niðurstöður greiningar um áherslu á gagnrýna hugsun ekki á óvart 

en 20% allra skráninga í námskeiðum háskólans sneru að þeirri lykilhæfni. Hins vegar má velta 

fyrri sér hvort slík hæfni hefði ekki átt að hafa meira vægi. Í því ljósi þarf að hafa í huga að 

greiningin byggir á huglægu mat einstaklinga sem hver um sig greindi eitt fræðasvið. Mögulega 

hefði niðurstaðan orðið eitthvað öðruvísi ef einn aðili hefði greint öll námskeið allra 

fræðasviðanna. Í þessu felast ákveðnar takmarkanir sem reynt var að lágmarka með 

samræmdum undirbúningi og prófunum á greiningarlyklunum. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að langfæstar skráningar voru á lykilhæfni af gerð 7 (hæfni 

til að þekkja sjálfan sig) og gerð 8 (hæfni til samþættingar). Þetta voru viss vonbrigði en komu 

þó ekki á óvart. Lykilhæfnin um að þekkja sjálfan sig felur í sér getu til að horfa gagnrýnið á 

eigið hlutverk í nærsamfélagi sem og í hnattrænu alþjóðasamfélagi. Einnig felst í því hæfni til 

að meta stöðugt og hvetja til aðgerða en líka að eiga við eigin tilfinningar og langanir. Í ljósi 

þess að í háskólanámi er fullorðið fólk við nám gæti einhverjum það þótt fyrir utan hlutverk 

háskóla að vinna með þætti er tengjast sjálfsþekkingu einstaklinga. Ef hins vegar er rýnt í 

rökstuðning með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og útskýringar á lykilhæfninni má 

sjá að þær byggja á víðtækum niðurstöðum rannsóknar sem benda eindregið í þá átt að vinna 

þurfi markvisst að þessari hæfni fólks  (UNESCO, 2017). 
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Heimsmarkmið 17 og lykilhæfni um samþættingu eru um margt áþekk og samofin. Í ljósi 

niðurstöðu greiningar á heimsmarkmiðum SÞ á hugvísindasviði kom niðurstaða á skráningum 

á lykilhæfni um samþættingu í háskólann í heild ekki á óvart. Hér virðast vera mikið sóknarfæri 

innan og milli fræðasviða háskólans í nánustu framtíð því um mikilvæga hæfni er að ræða. 

Lykilhæfni um samþættingu felur í sér getu til að beita mismunandi lausnaraðferðum á flókin 

sjálfbærnivandamál eins og illviðráðanleg vandamál (Bottery, 2016) ásamt getu til þróa 

raunhæfar lausnir en sanngjarnar með hagsmuni sjálbærrar þróunar að leiðarljósi (UNESCO, 

2017, Van Poek og Loones, 2011).  

Námskeiðalýsingar háskóla ættu að endurspegla það sem fengist er við í námskeiðum 

einstakra fræðasviða. Ýmis teikn eru um að hér megi bæta og skerpa á framsettum 

upplýsingum en einnig að taka skýrar mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og 

lykilhæfni þeirra sem  skilgreind er sem forsenda vinnu með heimsmarkmiðin. Þessu mætti ná 

til dæmis með því að virkja nemendur betur í eigin námi og gefa þeim færi á því að horfa inn 

á við og gagnrýnið á eigin þekkingu og skoðanir. 

Af niðurstöðum að dæmi er áhersla á lykilhæfni heimsmarkmiða SÞ misjöfn eftir hinum 

átta gerðum sem SÞ hafa skilgreint. Hvor það er eftirsóknarvert að áherslur á lykilhæfni 

heimsmarkmiðanna séu svipaðar á öllum fræðasviðum skal ósagt látið en sóknarfærin eru skýr 

og leiðin til umbóta virðist greiðust með því að þræða skipulega allar gerðir lykilhæfni 

heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna inn í nám og starf allra deilda háskólans. Þá yrði ekki 

einungis markvissar unnið að heimsmarkmiðum SÞ (UNESCO, 2017) heldur líka stuðlað með 

framsæknum hætti að sjálfbæru samfélagi háskóla sem hefði víðtæk áhrif og tækist af 

myndugleik á við áskoranir samtímans.  
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6 Lokaorð 

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

námskeiðum hugvísindasviðs Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið sjálfbærrar 

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

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

að vísbendingum um að hvaða marki virðist í námskeiðum fræðasviða HÍ unnið að lykilhæfni 

heimsmarkmiða SÞ sem skilgreind er sem forsenda vinnu með heimsmarkmiðin. 

Niðurstöður leiddu annars vegar í ljós að í námskeiðslýsingum hugvísindasviðs voru um 

61% allra skráningu um heimsmarkmið nr. 4 (menntun fyrir alla), nr. 5 (jafnrétti kynjanna) og 

nr. 10 (aukinn jöfnuður). Önnur heimsmarkmið fengu talsvert færri skráningar. Þessar 

niðurstöður komu um flest ekki á óvart. 

Niðurstöður greiningar á námskeiðum Háskóla Íslands eftir lykilhæfni heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna leiddu í ljós flestar skráningarnar á lykilhæfni af gerð 3 (hæfni til að bera 

saman við hið viðtekna) sem felur í sér getu til að skilja og ígrunda venjur og gildi sem liggja að 

baki athafna fólks, en líka að ræða gildi, meginatriði og markmið sjálfbærrar þróunar.  

Niðurstöðu þessarar rannsóknar geta nýst við endurskoðun stefnu háskólans sem og 

hverju fræðasviði við endurskoðun á því hvernig upplýsingar um námskeið eru sett fram í 

kennsluskrá háskólans. Þá eru hér tækifæri til að rýna í stefnu hvers fræðasvið með hliðsjón af 

lykilhæfni heimsmarkmiðanna og skoða hvort ekki megi skerpa á því sem þegar er gert en ekki 

birtist með nógu skýrum hætti í hæfniviðum námskeiða. 

Háskóli Íslands hefur í stefnu sinni frá árinu 2016 unnið að því að vera samkeppnishæfur 

háskóli á heimsmælikvarða. Til að styrkja enn frekar starf háskólans þyrfti að taka mið af 

heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna í viðfangsefnum fræðasviðanna eftir því sem kostur 

er og þræða með skipulögðum hætti inn í nám nemenda þá lykilhæfni sem skilgreind er sem 

forsenda vinnu með heimsmarkmiðin. Það gerir kröfur um samtal og samráð um sjónarmið og 

leiðir sem og tækifæri til starfsþróunar. Reynslan erlendis frá hefur sýnt að slíkt skilar 

ríkulegum árangri. 
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Viðauki: Lykilhæfni heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 

 

1. Hæfni til að hugsa kerfislægt: Getan til að 

greina og skilja mismunandi kerfi og tengsl 

þeirra; þ.e. að greina flókin kerfi; hvernig þau 

eru samofin mismunandi svæðum og í 

mælikvörðum (stærðargráðu); og takast á 

við óvissu. 

1. Systems thinking competency: The 

abilities to recognize and understand 

relationships; to analyse complex systems; 

to think of how systems are embedded 

within different domains and different 

scales; and to deal with uncertainty. 

2. Hæfni til að sjá fyrir (það sem er óorðið): 

Hæfni til þess að skilja og leggja mat á 

margskonar framtíð (líkleg, möguleg og 

ákjósanleg framtíð). Móta eigin sýn á 

framtíðina; beita varúðarreglunni (náttúran 

njóti vafans); meta afleiðingar aðgerða og 

takast á við áhættur og breytingar. 

2. Anticipatory competency: The abilities to 

understand and evaluate multiple futures – 

possible, probable and desirable; to create 

one’s own visions for the future; to apply the 

precautionary principle; to assess the 

consequences of actions; and to deal with 

risks and changes. 

3. Hæfni til að bera saman við hið viðtekna 

(norm): Geta til að skilja og ígrunda venjur og 

gildi sem liggja að baki athafna okkar; og 

ræða gildi, meginatriði og markmið 

sjálfbærni, í samhengi við hagsmuni og 

málamiðlanir, það sem er óvisst (þekkingar 

og mótsagna). 

3. Normative competency: The abilities to 

understand and reflect on the norms and 

values that underlie one’s actions; and to 

negotiate sustainability values, principles, 

goals, and targets, in a context of conflicts of 

interests and trade-offs, uncertain 

knowledge and contradictions. 

4. Hæfnin til að skipuleggja: Getan til þess 

að þróa og framkvæma sameiginlegar nýjar 

aðgerðir sem ýta undir sjálfbærni á 

heimaslóð og víðar. 

4. Strategic competency:The abilities to 

collectively develop and implement 

innovative actions that further sustainability 

at the local level and further afield. 
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5. Hæfni til samstarfs: Getan til að læra frá 

öðrum; skilja og bera virðingu fyrir þörfum, 

sjónarmiðum og aðgerðum annarra 

(samkennd); til að skilja, tengja við og vera 

næmur fyrir öðrum (leiðtogarhæfni sem 

einkennist af samkennd); eiga við deilur 

innan hópa; auðvelda samvinnu og 

lausnarvinnu í gegnum þátttöku. 

5. Collaboration competency: The abilities 

to learn from others; to understand and 

respect the needs, perspectives and actions 

of others (empathy); to understand, relate 

to and be sensitive to others (empathic 

leadership); to deal with conflicts in a group; 

and to facilitate collaborative and 

participatory problem solving. 

 

6. Hæfni til gagnrýninnar hugsunar: Getan 

til að draga í efa venjur (það sem er viðtekið), 

framkvæmdir og skoðanir; horfa gagnrýnið á 

eigin gildi, upplifanir og athafnir; að taka 

afstöðu í orðræðu um sjálfbærni. 

6. Critical thinking competency: The ability 

to question norms, practices and opinions; 

to reflect on own one’s values, perceptions 

and actions; and to take a position in the 

sustainability discourse. 

7. Hæfni til að þekkja sjálfan sig 

(sjálfsvitund): Getan til að horfa gagnrýnið á 

eigið hlutverk í nærsamfélagi og 

(hnattrænu)samfélagi; meta stöðugt og 

hvetja til aðgerða; og eiga við eigin 

tilfinningar og langanir. 

7. Self-awareness competency: The ability 

to reflect on one’s own role in the local 

community and (global) society; to 

continually evaluate and further motivate 

one’s actions; to deal with one’s feelings and 

desires. 

8. Hæfni til samþættingar: Getan til að beita 

mismunandi lausnaraðferðum á flókin 

sjálfbærnivandamál og þróa raunhæfar 

lausnir, en sanngjarnar og hampa 

möguleikum sem ýta undir sjálfbæra þróun. 

8. Integrated problem-solving competency:  

The overarching ability to apply different 

problem-solving frameworks to complex 

sustainability problems and develop viable, 

inclusive and equitable solution options that 

promote sustainable development, 

integrating the above-mentioned 

competences. 

 


