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Ágrip 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara spurningunum hvort og þá hvernig sjálfbærnimenntun 

og útikennsla tengjast. Einnig er farið yfir hvað hugtökin sjálfbærni, sjálfbær þróun, 

sjálfbærnimenntun og útikennsla fela í sér. Ritgerðin byggir á heimildaöflun og stuðst er við 

ýmsar rannsóknir um sjálfbærnimenntun, gildi útiveru fyrir börn og umhverfismenntun. 

Sjálfbærni og sjálfbær þróun hafa verið í deiglunni undanfarin misseri og ljóst er að hugtökin 

eru yfirgripsmikil. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem sett voru fram 2015 taka á þessum 

hugtökum og þar eru sett fram markmið í átt að sjálfbærri þróun sem stefnt er að verði náð 

fyrir árið 2030. Markmið sjálfbærnimenntunar eru að breyta viðhorfum og efla þátttöku og 

getu til aðgerða. Rannsóknir hafa leitt í ljós að tilfinningaleg tengsl við umhverfið sé forsenda 

þess að einstaklingar verði viljugir til að vernda það. Þar af leiðandi sé fólk líklegra til að finna 

til ábyrgðartilfinningar gagnvart náttúrunni og spilar útikennsla stóran sess í að efla þessi tengsl. 

Skoðaðar eru skólanámskrár fjögurra skóla á Íslandi í ólíkum bæjarfélögum þar sem horft er til 

tengsla sjálfbærnimenntunar við útikennslu. Niðurstöður þessarar athugunar gefa til kynna að 

námskrár í grunnskólum hér á landi gera ráð fyrir útikennslu en skýr tengsl hennar við sjálfbærni 

er oft lítil. Því mætti leggja meiri áherslu á útinám í námskrám því oft á tíðum virðist sem svo 

að það sé undir kennurum komið hvort þeir bjóði upp á kennslustundir í náttúrunni. Auk þess 

að nota náttúruna til að ýta undir vilja barna til að vernda hana þá hefur útivera í náttúru 

almennt jákvæð áhrif á líf nemenda, einbeiting eykst og þeir fá meiri hreyfingu, aukið heilbrigði 

og bætt lundarfar. 

  



 4 

Efnisyfirlit 

Ágrip ................................................................................................................................3 

Inngangur ........................................................................................................................5 

Sjálfbærni og sjálfbær þróun .............................................................................................7 

Menntun til sjálfbærrar þróunar ..................................................................................... 11 

Upphaf hugmyndarinnar um menntun til sjálfbærrar þróunar ................................................. 11 

Jákvætt viðhorf til framtíðarinnar ........................................................................................... 12 

Þróunarverkefnið GETA .......................................................................................................... 13 

Leiðir til kennslu í umhverfismennt......................................................................................... 15 

Útikennsla og sjálfbærnimenntun ................................................................................... 18 

Hvað felst í umhverfismennt? ................................................................................................. 18 

Viðhorf kennara til útikennslu ................................................................................................ 20 

Umhugsunarefni varðandi útikennslu ..................................................................................... 22 

Tengsl útikennslu og sjálfbærnimenntunar í skólastefnum nokkurra grunnskóla .............. 24 

Akurskóli ............................................................................................................................... 24 

Álftanesskóli .......................................................................................................................... 25 

Háteigsskóli ........................................................................................................................... 25 

Stapaskóli .............................................................................................................................. 26 

Samantekt ............................................................................................................................. 26 

Lokaorð .......................................................................................................................... 28 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 30 
 

  



 5 

Inngangur 

Maðurinn hefur nýtt umhverfi sitt frá örófi alda. Í raun byggir líf mannsins á samspili hans við 

náttúruna og án hennar gætum við hreinlega ekki komist af. Umhverfi og náttúra jarðar tekur 

sífelldum breytingum, bæði vegna kröftugra náttúruafla á borð við sjávarföll, vinda og eldgos 

en ekki síst vegna ágangs mannsins og annarra lífvera sem á jörðinni búa. Í seinni tíð hefur verið 

gengið hart að náttúru jarðar og má með sanni segja að hún sé komin að þolmörkum sínum. 

Frá því að iðnbyltingin hófst í Bretlandi seint á 18. öld hefur samfélag manna tekið 

stakkaskiptum og tengsl manna og náttúru fjarlægst, þá sér í lagi í iðnvæddum ríkjum (Sverrir 

Jakobsson, 2005). Með tilkomu nýrrar tækni, verksmiðju- og fjöldaframleiðslu hefur verið 

gengið hratt á auðlindir jarðar og glímum við nú við afleiðingar þess. Þar má nefna 

loftslagsbreytingar, minnkun skóglendis, súrnun sjávar og útdauða lífvera (World wildlife fund, 

e.d.). Á síðustu árum hefur orðið mikil vitundarvakning meðal almennings um hvaða afleiðingar 

ágengnin hefur haft á jörðina og er maðurinn nú í kappi við tímann við að sporna við 

áframhaldandi loftslagsbreytingum. Hafa Sameinuðu þjóðirnar meðal annars gefið út 17 

heimsmarkmið í átt að sjálfbærri þróun sem stefnt er að náist fyrir árið 2030 (United Nations, 

e.d.). Tilgangur þessara markmiða er meðal annars að gera borgir og samfélög sjálfbærari, 

tryggja öllum aðgang að sjálfbærri orku, nýta hafið á sjálfbæran hátt og vernda og byggja upp 

vistkerfi jarðar svo fátt eitt sé nefnt (Félag Sameinuðu þjóðanna e.d.). Svo að þessi markmið 

náist í tæka tíð þarf að ríkja samstaða milli landa og að stigin verði þau skref sem 

heimsmarkmiðin segja til um svo hægt sé að koma heiminum á sjálfbærari braut og þar með 

tryggja að komandi kynslóðir geti nýtt sér náttúruna á öruggan hátt. 

Eins og sjá má af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna er rík áhersla lögð á hugtökin 

sjálfbærni og sjálfbær þróun. Hafa þessi hugtök verið ansi áberandi víða síðustu ár en það eru 

ekki allir sem vita hvað þau fela í sér. Hugtökin voru skilgreind í hinni svokölluðu 

Brundtlandsskýrslu sem kom út á níunda áratug síðustu aldar. Þar segir að sjálfbær þróun sé 

þróunin sem þurfi að eiga sér stað svo að þörfum núverandi kynslóðar sé mætt án þess að 

skerða möguleika næstu kynslóða til að uppfylla sínar þarfir (World commission on 

environment and development, 1987, bls. 41). Það er áhugavert að hugsa til þess að margir 

Íslendingar telja að sjálfbærni og sjálfbær þróun sé vel á veg komin hér á landi og að ekki þurfi 

að hafa áhyggjur af slíkri þróun heldur sé þetta vandamál annarra þjóða, enda séum við til 

„fyrirmyndar“ í umhverfismálum (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 10). Því fer þó fjarri.   
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Svo að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna rætist þarf ýmislegt að breytast, þar á meðal 

hvernig börn læra um náttúruna og geta kennarar spilað stórt hlutverk á því sviði. Velta má fyrir 

sér hvernig kennarar geti notað kennslu, sér í lagi útikennslu í náttúrunni, til að gera ungmenni 

meðvitaðari um sjálfbæra þróun og virkjað þau í sjálfbærri hugsun. Samspil manna og náttúru 

er fjölþætt og hægt er að skoða náttúruna út frá ýmsum þáttum, hvernig hún verkar á okkur á 

ólíkan máta og birtist okkur í ótal myndum (Páll Skúlason, 1994, bls. 9). Kennarar geta nýtt 

náttúruna til að skoða þetta samspil nánar enda býður hún upp á ýmsa kennslumöguleika. 

Útivist í náttúru getur sömuleiðis haft áhrif á líkamlega heilsu og vellíðan barna og í henni geta 

einstaklingar verið frjálsari en inni í kennslustofu (Kristín Norðdahl og Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2015, bls. 2). Kenna þarf komandi kynslóðum að virða náttúruna en ýmsir fræðimenn hafa bent 

á að til þess að fólk vilji vernda náttúruna þurfi það að tengjast henni og verja tíma í henni 

(Chawla, 2020, bls. 620). Sumir rannsakendur, líkt og Bergnéhr, halda því fram að útivera örvi 

nám barna með því að vekja forvitni, áhuga og tengsl við náttúruna. Talið er að þau taki þennan 

lærdóm með sér inn í fullorðinsárin og séu þá viljugri til að vernda náttúruna. Þá þarf að gera 

grein fyrir því að tilvera manneskjunnar er bara einn lítill hluti lífsins á jörðinni og ef við höldum 

áfram að draga úr líffræðilegum fjölbreytileika hennar ásamt því að hafa slæm áhrif á 

andrúmsloftið upp að því marki að manneskjan getur ekki lifað af þá hreinlega heldur jörðin 

áfram að snúast án okkar tilvistar (Nicol, 2014, bls. 452).  

Hér á eftir verður leitast við að skoða hugtökin um sjálfbærni og sjálfbæra þróun enn frekar. 

Auk þess verður fjallað um menntun til sjálfbærni og hvort hægt sé að nýta útikennslu til að 

efla vitund nemenda um sjálfbærni og hvaða leiðir má nota til þess. Að lokum verður sagt frá 

athugun á skólanámskrám fjögurra skóla á Íslandi þar sem kannað var hvort og hvernig sé talað 

um tengsl sjálfbærni og útikennslu.   
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Sjálfbærni og sjálfbær þróun 

Hugmyndin um sjálfbærni er ekki ný af nálinni en varð fyrst áberandi þegar Brundtland skýrslan 

svokallaða leit dagsins ljós á níunda áratugnum (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 7). Skýrslan, sem 

ber nafnið „Sameiginleg framtíð okkar“ (e. Our common future), kom út árið 1987 og var 

skrifuð af fjölþjóðlegri nefnd (World commission on environment and development) sem 

starfaði á vegum Sameinuðu þjóðanna. Niðurstöður skýrslunnar gáfu til kynna að gengið væri 

of hart á auðlindir jarðar og að bregðast þyrfti við til að sporna við frekari ofnýtingu (Sigrún 

Helgadóttir, 2013, bls. 7). Þar segir einnig að sjálfbær þróun hvíli á pólitískum vilja til breytinga 

(World commission on environment and development, 1987, bls. 17) og sé hann til staðar er 

það líklega besta leiðin til að gera ríki heimsins sjálfbærari. Þar segir einnig að fái stór fyrirtæki 

og stofnanir að haga sinni starfsemi án nokkurra takmarkana sé ólíklegt að þau stefni að 

sjálfbærni enda sé leiðin að henni ekki alltaf sú einfaldasta og því sé vænlegra til ávinnings að 

gera stefnubreytingar á hinu pólitíska sviði.  

Í sinni einföldustu mynd er sjálfbærni hugmyndin um að skila umhverfinu til afkomenda 

okkar ekki í verra ástandi en þegar við tókum við því en þannig hagaði mannskepnan lífi sínu 

lengi vel (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 7). Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að sjálfbærni feli í 

sér að einstaklingar virði umhverfið, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti (2011, bls. 17) og 

skilgreinir sjálfbærni sem jafnvægisástand eða eins konar takmark og að sjálfbær þróun sé ferlið 

til að ná þessu ástandi (2011, bls. 20). Það mætti því segja að sjálfbær þróun sé ferðalagið og 

sjálfbærni sé áfangastaðurinn. Markmið sjálfbærrar þróunar er því að tryggja komandi 

kynslóðum sömu lífsgæði og við njótum og að þær kynslóðir geti uppfyllt sínar þarfir. Nýting 

auðlinda þarf því að vera skynsamleg eigi einhverjar auðlindir að vera til staðar fyrir framtíðar 

jarðarbúa.  

Það má þó ekki einfalda hugtökin um sjálfbærni og sjálfbæra þróun um of enda eru þau 

fjölþætt. Dönsku fræðimennirnir Breiting, Mayer og Mogensen (2008) hafa meðal annarra 

útskýrt sjálfbæra þróun og hvað þurfi til að vinna að henni: 

 

Sjálfbær þróun er ekki ákveðin föst stærð, en er viðleitni til að þróa daglegt líf 

okkar og samfélag í þá átt sem kemur flestum til góða nú og í framtíðinni og 

lágmarka samtímis neikvæð umhverfisáhrif. Þetta krefst virkra þegna, skapandi 

og gagnrýnna, sem líklegir eru til að yfirvinna erfiðleika og árekstra í samstarfi og 

geta tengt fræðilega þekkingu við hagnýtar hugmyndir og nýjungar (bls. 12). 
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Með öðrum orðum þá sé mikilvægt að einstaklingar innan samfélagsins séu meðvitaðir um það 

sem er að gerast, séu þátttakendur í öllum þáttum samfélagsins og þeir myndi sér upplýstar 

skoðanir um það sem á sér stað innan þess, þá geti samfélagið talist sjálfbært.   

Til að sjálfbærni geti orðið að veruleika í samfélögum segir Brundtland skýrslan að huga 

þurfi að jafnvægi milli þriggja grunnstoða; verndun umhverfis, efnahagsþróun og félagslegri 

velferð (Kristín Norðdahl, 2009, bls. 2). Þessar þrjár stoðir hafa síðan ákveðin markmið. 

Umhverfisstoðin (e. ecological pillar) felur í sér verndun á öllum lífverum, auðlindum og ferlum 

sem viðhalda lífi (e. life-supporting processes). Efnahagsstoðin (e. economic pillar) felur í sér 

viðeigandi þróun í störfum, tekjum og skynsamlegri nýtingu auðlinda og félagslega stoðin (e. 

social pillar) hefur frið, jafnrétti og mannréttindi sem markmið (Jeronen, Palmberg, Yli-Panula, 

2016, bls. 2). Þegar þessar stoðir voru fyrst settar fram taldi fólk að vinna þyrfti í hverri og einni 

í sitthvoru lagi með aðal áherslu á umhverfisstoðina en þegar fram liðu stundir varð skýrara að 

til þess að árangur næðist þyrfti að tvinna þær allar saman og vinna að þeim samtímis (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 8). 

Þó svo að umræða um sjálfbærni hafi orðið meira áberandi síðustu ár þá eru þó ekki allir á 

sama máli um notkun hugtaksins. Cooper (1998, bls. 14) telur meðal annars að við séum á 

rangri braut hvað varðar notkun á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbærri þróun, hann forðast í 

raun að nota hugtakið sjálfbær þróun og lítur á það sem leið yfirvalda til að viðhalda óbreyttu 

ástandi en með öðrum útfærslum og auknum hagvexti. Í bók hans Outdoors with young people: 

A leader‘s guide to outdoor activities, the environment & sustainability setur hann fram dæmi 

um viðhorf til bíla og hvernig sjálfbær þróun beinir sjónum sínum að þeim. Áherslan liggur í því 

hvernig hægt sé að gera bíla umhverfisvænni og halda áfram að nota þá á meðan sjálfbærni 

sjónarmið einblínir frekar á að skoða hvort notkun bíla sé yfir höfuð nauðsynleg og hvort hægt 

sé að finna aðrar leiðir í samgöngum. Samkvæmt Cooper (1998, bls. 14) þurfum við þar af 

leiðandi að hætta að reyna að bæta núverandi ástand og þess í stað að taka höndum saman, 

breyta algjörlega um hugarfar og finna nýjar og betri leiðir til sjálfbærara lífs.  

Eins og áður hefur komið fram settu Sameinuðu þjóðirnar fram sautján heimsmarkmið árið 

2015, en markmið þeirra snýr að bættu lífi á jörðinni fyrir alla og stefnt að því að þeim verði 

náð fyrir árið 2030 (Agenda 2030) (United Nations, e.d.). Heimsmarkmiðin byggja á stoðum 

sjálfbærrar þróunar og tengjast þau grunnstoðunum þremur, þeim félagslegu, umhverfislegu 

og efnahagslegu (Félag Sameinuðu þjóðanna e.d.). Eftirfarandi tafla sýnir hin sautján markmið.  



 9 

 

 

1. Engin fátækt 

2. Ekkert hungur 

3. Heilsa og vellíðan 

4. Menntun fyrir alla 

5. Jafnrétti kynjanna 

6. Hreint vatn og 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 loftslagsmálum 

14. Líf í vatni  

15. Líf á landi 

16. Friður og réttlæti 

17. Samvinna um markmiðin 

 

(Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.) 

 

Eins og sjá má eru markmiðin stór og telja Sameinuðu þjóðirnar fátækt vera stærsta verkefnið 

og bráðnauðsynleg krafa fyrir sjálfbærri þróun (United Nations, 2015, bls. 3). Fátækt fylgir oft 

á tíðum lélegt aðgengi að menntun og því er afar mikilvægt að uppræta hana. Víða neyðast 

fjölskyldur til að senda ung börn sín til vinnu í stað skóla þar sem fátæktin er mikil. Því er afar 

mikilvægt að vinna að þessu markmiði svo að auknar líkur séu að uppfylla hin markmiðin enda 

er þau öll samofin. 

Eins og áður segir komu heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna fram 2015. Cooper hafði þá 

sett fram sjö tillögur sem hann segir einkenna sjálfbært samfélag og ef þessar tillögur eru 

skoðaðar má sjá að líkindin eru mikil með heimsmarkmiðunum (1998, bls. 15) svo þessi vandi 

sem þarfnast lausna er ekki nýr af nálinni.  

 

1. Allir fái þær grunnþarfir sem þarf til heilbrigðs lífs – mat, hreint loft, vatn, skýli, menntun, 

læknishjálp. 

2. Stuðlað er að líffræðilegum fjölbreytileika með verndun búsvæða og gætt að nýtingu lands 

og vatns. 

3. Áhersla er lögð á að draga úr neyslu og úrgangi og að endurnota og endurvinna orku og 

efni. 

4. Aðgerðir eru skipulagðar með þátttöku fólks í umhverfinu 

5. Að svæði viðhaldi sjálfu sér og minni þörf sé fyrir flutninga. 
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6. Almennum samgöngum sé gert hærra undir höfði. 

7. Að hugsað sé vel um náttúrulega og menningarlega staði. 

 

Þó svo að tillögurnar hljómi svipaðar þá er engu að síður grundvallar munur á þeim. Cooper 

(1998) telur að þörf sé á umbreytingu á því hvernig við hugsum og framkvæmum á meðan 

heimsmarkmiðin leggja til nýsköpun og umbætur á því sem nú þegar er við lýði. Hvort heldur 

sem fólk aðhyllist nálgun Sameinuðu þjóðanna eða Coopers þá er eitt þó fyrir víst og það er að 

breytinga er þörf, hvort sem við reynum að betrumbæta núverandi aðferðir og ástand eða 

göngum enn lengra og leitum nýrra leiða til að framkvæma hluti. Svo að það sé hægt þarf að 

hvetja einstaklinga til að gera breytingar á sínum lífstíl og hvetja ungt fólk til að finna 

ábyrgðartilfinningu í garð náttúrunnar og umhverfisins. Það gerist fyrst og fremst með 

menntun og þar hafa kennarar möguleika á að hafa áhrif. Nánar verður fjallað um menntun til 

sjálfbærrar þróunar í næsta kafla. 
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Menntun til sjálfbærrar þróunar 

 

Upphaf hugmyndarinnar um menntun til sjálfbærrar þróunar 

Það var árið 1992 sem haldin var heimsráðstefna á vegum Sameinuðu þjóðanna í Rio de Janeiro 

í Brasilíu þar sem umræðuefnið var umhverfi og þróun. Á ráðstefnunni var gefið út rit sem ber 

nafnið Agenda 21 en í því voru 40 kaflar sem listuðu hugmyndir að sjálfbærni, þar á meðal var 

kafli um menntun (UNESCO, e.d.). Menntun ein og sér er ekki grunnur fyrir sjálfbærni en án 

hennar er ekki hægt að ná takmarkinu sem þjóðir heimsins hafa sett sér (UNESCO, e.d.) og 

spilar hún mikilvægt hlutverk er kemur að því að móta nýja sýn fyrir framtíðina (Cooper, 1998, 

bls. 3). Það var meðal annars vegna þessa sem Sameinuðu þjóðirnar ákváðu að hafa tímabilið 

2005-2014 sem áratug menntunar fyrir sjálfbæra þróun (e. United Nations decade of education 

for sustainable-development). Markmið þess að tileinka þessum árum menntun var að innleiða 

meginatriði og gildi sjálfbærrar þróunar í alla þætti menntunar (UNESCO, e.d.). Í framhaldi af 

þessu starfi hafa margar þjóðir innleitt menntun til sjálfbærni í námskrár sínar (Sigrún 

Helgadóttir, 2013, bls. 17). Þar er Ísland engin undantekning og spilar sjálfbærni stóran sess í 

Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út 2011 en hugtakið er einn af grunnþáttum menntunar 

ásamt læsi, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 10).  

Menntun til sjálfbærni miðar að því að einstaklingar öðlist færni í að takast á við 

viðfangsefni sem tengjast samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 19). Menntun til sjálfbærni má rekja til umhverfismenntunar sem snýst 

um að auka umhverfisvitund fólks, kenna því hvernig hegðun sé við hæfi í náttúrunni og að 

sýna tillitssemi við fólk og umhverfi (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 41). Hún snýst í grunninn um 

virðingu, virðingu fyrir öðrum manneskjum, núlifandi og afkomendum þeirra, virðingu fyrir 

margbreytileika einstaklinga, fyrir umhverfinu og auðlindum jarðar (UNESCO, 2006, bls. 4). 

Cooper (1998, bls. 15) segir að það séu þrír þættir sem þurfi að kenna nemendum um 

sjálfbærni. Í fyrsta lagi er það meðvitund – að fólk geri sér grein fyrir þörfinni til aðgerða. Í öðru 

lagi er það valdefling – að fólk viti hvað það þurfi að gera og í þriðja lagi skuldbinding – að fólk 

muni gera það sem þarf að gera. 
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Jákvætt viðhorf til framtíðarinnar 

Náttúrufræði er grunnur umhverfismenntunar og þar fremst í flokki er vistfræði (Sigrún 

Helgadóttir, 2013, bls. 42) en þekking í samfélagsfræði og hugvísindum er einnig mikilvæg til 

þess að fólk geri sér grein fyrir hvað felst í sjálfbærri þróun (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 44). 

Það er þó mikilvægt að þessi menntun sé ekki niðurbrjótandi og fylli nemendur af vonleysi og 

ótta heldur að lögð sé áhersla á hvað hægt sé að gera til að bæta ástandið og hvetja fólk til að 

breyta rétt (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 42-43). Til eru ýmsar leiðir til að hvetja fólk til aðgerða 

og þurfa þær ekki að vera flóknar í framkvæmd. Sem dæmi af hvetjandi umhverfismenntun má 

nefna samkeppni sem fer fram milli árganga í Síðuskóla á Akureyri ár hvert. Markmið 

keppninnar er að hvetja nemendur til að minnka matarsóun í skólanum, fá allir árgangar sína 

eigin tunnu fyrir lífrænan úrgang sem er svo vigtuð einu sinni í mánuði. Sá árgangur sem leifir 

minnstu fær verðlaun í lok skólaárs (Bryndís S. Gunnarsdóttir, o.fl, 2020, bls. 9). Með svona 

einföldum lausnum er hægt að hvetja nemendur til að vera meðvitaðari um neyslu sína og 

hvetja þau til þess að hugsa um afleiðingar hennar. 

Í ritinu Gæðaviðmið skóla fyrir menntun til sjálfbærni er litið svo á að aðalmarkmið 

menntunar til sjálfbærrar þróunar sé að horfa til framtíðar og upplifa jörðina á nýja vegu ásamt 

því að taka þátt í að leysa félagslegan vanda (Breiting, o.fl., 2008, bls. 7). Skóli sem kennir um 

og fyrir sjálfbæra þróun menntar fyrir framtíðina, þar er kennt að nota gagnrýna hugsun við 

rannsóknir og mikilvægi þess að grípa til aðgerða gagnvart loftslagsvánni (Breiting, o.fl., 2008, 

bls. 8). Nemendur verða að vera í fyrirrúmi í kennslu og verða að hafa svigrúm til að mynda sér 

sínar eigin skoðanir og framtíðarsýn (Breiting, o.fl., 2008, bls. 12) eins og þar segir:  

 

Menntun til sjálfbærrar þróunar krefst getu til aðgerða og ákvarðana. Það dugar 

ekki að tala eingöngu um framtíðina, það þarf að búa í haginn fyrir hana. ... Í 

menntun skiptir viðfangsefnið ekki meginmáli eða hver sýnilegur árangur þess er 

heldur það að viðfangsefnið spretti upp úr hugmyndum og skoðunum nemenda 

og hvort kennarar leggi sig fram við að efla gagnrýna hugsun nemenda og hvetji 

þá til að greina gildismat þegar þeir eru að kynna sér málefni og leita lausna. 

Meginmarkmiðið er að nemendur fái innsýn í hvernig málum er háttað í 

veruleikanum til að vera búnir undir að breyta þeim í framtíðinni sé þess þörf. 

(Breiting, o.fl., 2008, bls. 14) 
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Það er því mikilvægt fyrir kennara að efla nemendur í að koma með hugmyndir að breytingum 

sem hægt sé að nýta til að auka sjálfbærni, hvetja nemendur til að hugsa út fyrir rammann og 

ekki síður til framkvæmda.  

 

Þróunarverkefnið GETA 

Á árunum 2007-2010 vann hópur af fræðafólki úr Háskóla Íslands og Háskólanum á 

Akureyri að þróunarverkefninu GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða, bjó hópurinn til 

greiningarlykil sem felur í sér skilgreiningu á menntun til sjálfbærrar þróunar (Kristín Norðdahl, 

2009, bls. 2). Þessi greiningarlykill byggir á sjö megin þáttum: Gildi, viðhorf og tilfinningar 

gagnvart náttúru og umhverfi; þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar; 

velferð og lýðheilsa; lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða; jafnrétti og 

fjölmenning; alþjóðavitund og hnattrænn skilningur; efnahagsþróun og framtíðarsýn (Kristín 

Norðdahl, 2009, bls. 1). Hér eftir verður stuttlega gerð grein fyrir hverjum þætti fyrir sig. 

Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi snýst um að fá nemendur til að 

finnast verndun náttúrunnar eftirsóknarverð, rækta með þeim ábyrgðarkennd og virðingu fyrir 

lífverum og umhverfinu almennt (Kristín Norðdahl, 2009, bls. 3). Þetta er einnig markmið 

UNESCO fyrir sjálfbærnimenntun og er að finna í ritinu Framework for the UNDESD 

international implementation scheme (2006, bls. 17). Lögð er áhersla á að börn fái að kynnast 

náttúrunni, tengjast henni tilfinningalega og þannig meta gildi hennar (Kristín Norðdahl, 2009, 

bls. 3). Sumir fræðimenn efast um að tengsl séu á milli þess að börn tengist umhverfi sínu 

tilfinningalega og að þau verði fær um að vernda það heldur þurfi einnig að hjálpa þeim að sjá 

að hegðun þeirra hafi áhrif á það (Kristín Norðdahl, 2009, bls. 3). Eitt helsta vandamálið við 

þennan þátt er að í gegnum tíðina hefur verið litið svo á að lítil sem engin tengsl séu á milli 

tilfinninga og þekkingar en ýmsir fræðimenn segja þó að þetta tvennt sé alls ekki aðskilið (Nicol, 

2014, bls. 453).  

Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingu náttúrunnar felur í sér, eins og nafnið gefur til 

kynna, mikilvægi þess að efla slíka þekkingu en á sama tíma að kenna nemendum að taka ekki 

gagnrýnilaust við upplýsingum heldur gefa þeim tækifæri til að skilja og ræða afhverju betra sé 

að þau hagi sér á ákveðinn hátt, til dæmis að flokka rusl eða spara orku (Kristín Norðdahl, 2009, 

bls. 4). Með því að ná þessum þætti er hægt að tryggja að fólk sé upplýst og meðvitað um 

sjálfbæra þróun ásamt því að sýna hvernig hægt sé að lifa í sátt við náttúruna sem er einmitt 

einn hluti af ábyrgri neyslu og framleiðslu sem er eitt heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
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(Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Þó að náttúrufræði spili mikilvægt hlutverk í þessari fræðslu 

eru aðrar námsgreinar jafn vel til þess fallnar að miðla margvíslegri þekkingu í tengslum við 

sjálfbæra þróun. Í samfélagsfræði er hægt að bera saman hvernig samband fólk á við náttúruna 

nú og hvernig það var áður á meðan lífsleikni býður upp á að kenna nemendum að vera í góðum 

tengslum við sig sjálf og setja sig í spor annarra til að leysa ágreining. Tæknileg þekking getur 

svo hjálpað börnum að læra nýjar leiðir til að útfæra lausnir og nýsköpunarmennt kennir 

börnum að leita lausna á vandamálum (Kristín Norðdahl, 2009, bls. 4).  

Heilsa og vellíðan er mikilvægur þáttur heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (Félag 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.) og því er ekki að furða að velferð og lýðheilsa hafi fundið sér leið 

inn á greiningarlykil GETU hópsins. Markmið þetta snýst um að efla heilbrigði og heilbrigða 

lífshætti einstaklinga. Þar sem ein af grunnstoðum sjálfbærrar þróunar fjallar um félagslega 

velferð og jöfnuð ætti menntunin einnig að byggja upp heilbrigða sjálfsmynd barna (Kristín 

Norðdahl, 2009, bls. 4). Mikilvægt er að börn geti sett sig í spor annarra, staðið upp fyrir þeim 

sem minna mega sín og hjálpað þeim sem þurfa (Kristín Norðdahl, 2009, bls. 4).  

Fjórði þáttur greiningalykilsins um sjálfbærnimenntun snýr að lýðræði og þátttöku í 

samfélaginu ásamt getu til aðgerða. Þessi geta felur í sér að kynna sér málefni á gagnrýninn 

hátt frá öllum sjónarhornum og taka upplýsta ákvörðun hvort eigi að grípa til aðgerða eða ekki. 

Líkt og kemur fram í grein Kristínar Norðdahl (2009, bls. 5) er mikilvægt að skoða á gagnrýninn 

hátt ólík viðhorf og hvetja nemendur til að hugsa um hvernig hægt sé að leysa verkefni á 

mismunandi hátt. Markmið menntunar nemenda er að tengja þekkingu, viðhorf, reynslu og 

sjálfstæða hugsun þannig að þau geti lagt sitt af mörkum til samfélagsins (Kristín Norðdahl, 

2009, bls. 5; UNESCO, 2006, bls. 17) eins og Kristín segir í grein sinni: 

 

Þetta er eitt mikilvægasta markmið menntunar og felur í sér að hver og einn fái 

notið hæfileika sinna, öðlist trú á sjálfum sér til að vera virkur í samfélaginu og 

hafi áhrif á ákvarðanir sem teknar eru um eigin líf, líf annarra og einnig umhverfið.  

 

Til þess að markmiðinu um jafnrétti og fjölmenningu sé náð er nauðsynlegt að tryggja að 

allir einstaklingar geti haft áhrif á sitt eigið líf sem og annarra óháð kyni, efnahag, litarhætti og 

fleiru (Kristín Norðdahl, 2009, bls. 5). Þetta er gífurlega mikilvægt fyrir sjálfbæra þróun og ekki 

síst til þess að koma á friði í heiminum, en það er einnig eitt af markmiðum sjálfbærrar þróunar, 

þess vegna er nauðsynlegt að jafnrétti sé hluti af skólastarfinu og börnum sé kennt að bera 
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virðingu fyrir öllum og sýna umburðarlyndi (Kristín Norðdahl, 2009, bls. 5). Stan Kozak og Susan 

Elliott (2011, bls. 53) telja að með því að taka tillit til sjónarmiða annarra sé hægt að ná þessu 

markmiði því það felur í sér að einstaklingar myndi með sér samkennd og virðingu fyrir 

náunganum. 

Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur felur í sér að fólk átti sig á að það sem það gerir geti 

haft áhrif á jörðina alla, ekki bara þeirra nærumhverfi (Kristín Norðdahl, 2009, bls. 6). Þetta er 

einnig markmið UNESCO fyrir sjálfbærnimenntun (2006, bls. 17). 

Efnahagsþróun og framtíðarsýn felur í sér að fræða nemendur um mikilvægi þess að fara 

vel með náttúruauðlindir og að þeir velti fyrir sér hvað sé í raun nauðsynlegt fyrir gott og 

innihaldsríkt líf og hvort næstu kynslóðir eigi ekki sama rétt og við á því (Kristín Norðdahl, 2009, 

bls. 6).  

Í skólastarfi, sem og í lífinu öllu, þarf að vinna með alla þessa þætti samtímis, til þess að 

menntun til sjálfbærni vinni sem best þurfa öll hjólin að snúast því þau hafa áhrif hvert á annað 

(Kristín Norðdahl, 2009, bls. 7).  

 

Leiðir til kennslu í umhverfismennt 

Stan Kozak og Susan Elliot (2011) sáu að þörf var á efni sem leiðbeinir kennurum hvaða 

leiðir séu hentugar til kennslu í umhverfismennt. Vegna þessa settu þau saman ritið Connecting 

the dots: key strategies that transform learning for environmental education, citizenship and 

sustainability. Engin af leiðunum sjö sem þau setja fram er ný af nálinni og er þeim ætlað að 

vinna saman að því að búa til meðvitaða einstaklinga sem stuðlað geta að sjálfbærni (Kozak og 

Elliot, 2011, bls. 2). Leiðirnar sem nefndar eru í ritinu verða taldar hér upp og sagt frá hvað átt 

er við með þeim og hvers vegna hentugt sé að styðjast við þær. 

Fyrsta leiðin er að læra af nærumhverfi sínu og segja Kozak og Elliot (2011, bls. 11-12) að 

gott sé að nýta nærumhverfið til kennslu, hvort sem um ræðir skólalóðina, náttúrulegt 

umhverfi eða manngert. Telja þau að þetta hjálpi nemendum að efla hugsun og getu til 

lausnaleitar og ef farið sé út úr kennslustofunni þá sé líklegra að námið höfði til sem flestra 

nemenda.  

Næst koma þau inn á samþættingu náms þar sem námsgreinar vinna saman og fleiri en ein 

er kennd í einu. Segja þau að auðveldara sé að ná yfir það námsefni sem námskráin setur fyrir, 



 16 

dýpki skilning nemenda á efninu og tengi það við raunveruleikann (Kozak og Elliot, 2011, bls. 

22-23). 

Þriðja leiðin sem Kozak og Elliot nefna felur í sér þátttöku og ígrundun (e. acting on 

learning). Þetta þýðir í raun að námið felst ekki eingöngu í því að skoða vandamálin heldur 

einnig að taka þátt í breytingum með gjörðum. Þekking sem aflað hefur verið er því ekki aðeins 

nýtt til náms heldur einnig nýtt til þátttöku í samfélaginu. Kozak og Elliot (2011) segja að ef 

eitthvað sé þess virði að kunna þá sé það þess virði að taka þátt í. Fái nemendur tækifæri til 

þátttöku og ígrundunar þá geti það haft valdeflandi áhrif á þá, myndað dýpri skilning á efninu 

og gert þá að virkari þátttakendum í samfélaginu. Sömuleiðis sé hægt að sýna nemendum að 

möguleiki sé á breytingum sem gæti fyllt þau af von (2015, bls. 33-34).  

Fjórða leiðin er tenging við raunveruleikann. Með því er átt við að fá beina reynslu og 

upplifun utan skólans eða að tengja námið við það sem er nemendum hugleikið; þau sjálf, 

fjölskyldur þeirra eða þeirra nánasta umhverfi. Sé notast við þessa leið er hægt að tengja námið 

við raunveruleika barnanna og samband þeirra við fjölskyldur, umhverfi og samnemendur eflist 

(Kozak og Elliot, 2011, bls. 42-43).  

Því næst kemur að setja sig inn í sjónarmið annarra. Með þessu er átt við að opna augu 

nemenda fyrir því að ekki er alltaf aðeins ein leið sem er sú rétta. Börnin eflast í gagnrýnni 

hugsun, undirbýr þau undir að taka betri ákvarðanir, opnar hug þeirra fyrir skoðunum annarra 

og síðast en ekki síst eykur virðingu fyrir fjölbreytileikanum í samfélaginu (Kozak og Elliot, 2011, 

bls. 53-54).  

Sjötta leiðin er að spyrja spurninga eins og gert er í leitarnámi. Í stað þess að kenna 

nemendum með fyrirlestri og „þröngva“ upplýsingum upp á þau varpar kennarinn fram 

spurningu, vandamáli, tilgátu eða einhverskonar áskorun sem börnin þurfa svo að leysa úr. 

Þessi aðferð býr til aðstæður þar sem nemendur þurfa að beita gagnrýnni hugsun og vera 

sjálfstæð í námi sínu (Kozak og Elliot, 2011 bls. 63). Margir aðrir rannsakendur mæla með 

lausnarleitarnámi þegar kenna á nemendum um sjálfbæra þróun (Jeronen, o.fl., 2016, bls. 3). 

Lausnarleitarnám snýst um að auka sjálfstæði nemenda í námi og í úrlausn vandamála með því 

að setja upp ramma sem inniheldur efni námskránnar (Jeronen, o.fl., 2016, bls. 3). Nemendur 

skoða vandamálið sjálfstætt áður en þeir koma saman í hóp þar sem þeir svo ræða og skerpa á 

þekkingunni sem þeir öfluðu sér sjálfir (Jeronen, o.fl., 2016, bls. 3). Þannig hafa nemendur 

myndað sér sína eigin skoðun og geta svo borið saman bækur sínar og rökrætt málið sem liggur 
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fyrir hendi. Líklega er þessi leið mjög góð til þess að fá nemendur til að horfa á staðreyndir 

efnisins og út frá því geti þeir lært að mynda sér upplýsta skoðun.  

Sjöunda og síðasta leiðin sem er talin mikilvæg í sjálfbærnimenntun er að deila ábyrgðinni 

á náminu með nemendum. Með þessu er átt við að nemendur séu þátttakendur í því að ákveða 

hvað skuli læra, hvernig skuli læra það og hvernig námið sé metið ásamt kennara. Með þessu 

eflist sjálfstæði barnanna í náminu, gefur kennaranum innsýn í hvað nemendur kunna nú þegar 

og hvað það er nákvæmlega sem þau vilja læra og síðast en ekki síst gerir námið og kennsluna 

lýðræðislegri (Kozak og Elliot, 2011, bls. 77-78). 

Greina má ákveðinn samhljóm milli þeirra fræðimanna sem rannsakað hafa 

sjálfbærnimenntun. Bæði greiningarlykill GETU hópsins og leiðir Kozak og Elliot í 

umhverfismennt leggja áherslu á þátttöku í samfélaginu, nýta nánasta umhverfi sitt á 

skynsamlegan hátt, byggja á reynslu nemenda, vera upplýst um mismunandi skoðanir og 

jafnrétti. Svo virðist sem þessir þættir skili hvað mestum árangri í menntun til sjálfbærni. Eftir 

að hafa skoðað menntun til sjálfbærrar þróunar í þessum kafla og hvaða leiðir þykja 

vænlegastar til árangurs verður næst vikið að útikennslu og hvort eða hvernig nýta megi hana 

í sjálfbærnimenntun. 
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Útikennsla og sjálfbærnimenntun 

Margir íslenskir leikskólar hafa lagt áherslu á að fara með börn út í náttúruna til að efla tengingu 

þeirra við hana því þegar umhverfi þeirra er farið að skipta þau máli verða þau móttækilegri 

fyrir upplýsingum (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 45). Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að 

mikilvægt sé að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, svo sem notkun tækja, skólalóðar og 

nærumhverfis skólans, eða með öðrum orðum nýta nánasta reynsluheim og umhverfi 

nemenda og tengja þannig námsefnið við þeirra daglega líf (bls. 176). Með þessum hætti er 

hugsanlega hægt að gera sjálfbærnimenntun meira lifandi og auðveldari fyrir börn að tengja 

við. Eins og komið hefur fram í fyrri köflum er augljóst að menntun spilar lykilhlutverk þegar 

kemur að viðhorfi til sjálfbærni. Fjölmargar kennsluaðferðir og leiðir koma til greina þegar 

skipuleggja á menntun til sjálfbærni og þurfa þær að örva virkni nemenda og hæfni þeirra til 

aðgerða (Stefán Bergmann, 2008, bls. 7).  

Vistkerfi jarðar setja sjálfbærri þróun mörk og skilningur á þessum takmörkunum er 

mikilvægur grundvöllur til þess að vinna eftir hugmyndafræði hennar, þess vegna þurfa 

nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 20). 

Fræðimenn hafa bent á mikilvægi þess að einstaklingar finni fyrir tengingu við náttúruna og 

geri sér grein fyrir að þeir séu hluti af henni til að vera viljugri til að vernda hana og lifa 

sjálfbærum lífstíl. Þar spilar umhverfismennt lykilhlutverk því markmið hennar er einmitt að 

mynda þessi tengsl, gera fólk meðvitaðara um umhverfi sitt og kenna því hvernig það getur átt 

þátt í að leysa úr þeim umhverfisvanda sem er til staðar og koma í veg fyrir að ný vandamál 

komi upp á yfirborðið (Liefländer, Frölich, Bogner og Schultz, 2013, bls. 371). Í þessum kafla 

verður fjallað um útikennslu í tengslum við umhverfisþátt sjálfbærnimenntunar. 

 

Hvað felst í umhverfismennt? 

Sagt er að umhverfismennt eigi að gefa nemendum tækifæri til að læra um, læra í eða í 

gegnum og fyrir umhverfið (Cooper, 1998, bls. 5). Það er vel hægt að læra um umhverfið í 

gegnum blaðsíður bóka og er það mikilvægur grunnur til að byggja upp grunn þekkingu en það 

eitt og sér telst ekki til umhverfismenntunar, ekki frekar en að læra einungis í eða í gegnum 

umhverfið til þess eins að fræðast (Cooper, 1998, bls. 5-6). Ef aðeins er einblínt á að fræðast 

um náttúruna förum við á mis við að læra fyrir hana sem felur í sér mjög mikilvæga þætti svo 

sem tilfinningar og viðhorf einstaklinga til hennar (Cooper, 1998, bls. 6).  
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Cooper (1998, bls. 40) hefur spurt marga hópa nemenda að spurningunni „hvenær lærum 

við best?“. Algengustu svörin sem hafa komið fram eru; þegar það er vandamál til að leysa, 

þegar lært er með öðrum, þegar ég þarf að framkvæma, þegar lærdómurinn tengist lífi mínu, 

þegar það er einhverskonar áskorun, þegar tími gefst til að íhuga efnið og þegar ég nýt þess að 

læra. Segir hann að þessi svör séu einstaklega jákvæð fyrir þá sem starfa við útikennslu þar sem 

gott útinám innihaldi flesta þessara þátta. Kennarar í rannsókn Nazir og Pedretti (2016, bls. 

299) töldu að með því að fara með nemendur út í náttúruna og ná að grípa athygli þeirra með 

einhverju sem þau hefðu ekki lært áður væru þau að búa til minningar sem endast og hefðu 

því varanleg áhrif. Ýmsar rannsóknir hafa einnig sýnt að tali einstaklingur um það sem hann 

framkvæmir þá haldi hann eftir 90% þeirrar þekkingar (Cooper, 1998, bls. 40). Í stað þess að 

vera einungis með fyrirlestra ætti kennarinn því heldur að eiga samtal við nemendur sína og 

hvetja þá til að eiga samtal sín á milli. Með þessari aðferð er hægt að ýta undir 

þekkingarmyndun nemendanna.  

Cooper (1998, bls. 45) setur fram viðmið sem gott er að hafa í huga fyrir hvern þann 

kennara sem ætlar sér að kenna umhverfismennt: 

 

1. Þekktu hópinn þinn 

2. Veldu viðeigandi kennsluaðferð 

3. Hlustaðu og lærðu 

4. Sýndu áhuga og aðdáun á náttúrunni 

5. Leggðu áherslu á að deila og framkvæma 

6. Skoraðu á hópinn 

7. Gerðu námið sérstakt 

8. Sýndu fordæmi 

9. Ýttu undir sjálfsöryggi og hvöt 

10. Ýttu undir að nemendur ígrundi upplifun sína 

 

Eins og sjá má er að mörgu að huga þegar fara á með nemendur út í náttúruna, kennarinn þarf 

að vera vel undirbúinn og meðvitaður um sína eigin hegðun gagnvart umhverfinu, huga að 

þörfum hópsins sem hann er að leiðbeina en á sama tíma gefa þeim áskoranir til að efla þau í 

náminu. Þrátt fyrir að þessi listi eigi við um útinám mætti yfirfæra hann á alla kennslu, hvort 

sem markmiðið sé að kenna úti í náttúrunni eða inni í kennslustofu. 



 20 

Ein þeirra sem hefur talað fyrir útikennslu er Louise Chawla (2015, bls. 434), en hún telur 

að börn hagnist á því að verja tíma úti í náttúrunni. Setur hún upp töflu þar sem hún tengir 

útiveru við tíu eiginleika sem hún og aðrir fræðimenn segja að liggi að baki góðu lífi. Þar kemur 

meðal annars fram að ef börn hafi möguleika á útiveru hafi þau betri athygli, þau séu ólíklegri 

til að kljást við þunglyndi og kvíða, hafi meiri hreyfiþroska og síðast en ekki síst tengist þau 

náttúrunni og mynda tengingu og umhyggju fyrir henni fyrir lífstíð (Chawla, 2015, bls. 435). 

Þessu eru Kozak og Elliot (2011, bls. 12) sammála og segja þau að nám sem býður upp á mikla 

útiveru sé lykillinn að betri hegðun og meiri vellíðan hjá börnum. Með því að vera úti í 

náttúrunni geta börn lært að láta umhverfi sitt, dýr og aðrar lífverur sig varða (Chawla, 2015, 

bls. 438). Þrátt fyrir að einhverjar rannsóknir bendi til að viðvera barna í náttúrunni ein og sér 

geri þau ekki líklegri til þess að vilja vernda náttúruna (Kristín Norðdahl og Ingólfur Á. 

Jóhannesson, 2014, bls. 4) þá telst útikennsla ein mikilvægasta leiðin í menntun til sjálfbærni 

(Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 47). Í mörgum tilfellum líta kennarar jafnvel á útikennslu og 

sjálfbærnimenntun sem nokkurs konar samheiti og telja þá órjúfanlega einingu (Kristín 

Norðdahl og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2014, bls. 9). Líklega er það svo vegna þess að fólk virðist 

oft á tíðum tengja sjálfbærni einungis við náttúruvernd en ekki þá fjölmörgu þætti sem liggja 

að baki hennar. 

 

Viðhorf kennara til útikennslu 

Kristín Norðdahl og Ingólfur Á. Jóhannesson (2014) rannsökuðu viðhorf kennara til 

útikennslu og náms barna. Tóku þau viðtöl við 25 kennara og kom í ljós að kennararnir litu á 

útinám sem grundvallarþátt í menntun til sjálfbærni og tengdu þeir útikennslu við sjálfbærni á 

þrjá vegu. Í fyrsta lagi að útivera myndi jákvæð tengsl nemenda við umhverfi sitt, í öðru lagi að 

umhverfið sé vel til þess fallið að gera börnum grein fyrir stöðu mannsins gagnvart náttúrunni 

og síðast en ekki síst að útikennsla væri góð til að efla nemendur til þátttöku í samfélaginu 

(Kristín Norðdahl og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2014, bls. 12).  

Líkt og kennarar í viðtölum Kristínar Norðdahl og Ingólfs Á. Jóhannessonar töldu útiveru 

búa til jákvæð tengsl við náttúruna þá gefur rannsókn Braun og Dierkes (2017, bls. 946) slíkt 

hið sama til kynna. Þar segir að umgengni nemenda við náttúruna geti bætt tengsl þeirra við 

hana og enn fremur segja þau að tveir þættir spili lykilhlutverk í því hversu mikil tengingin verði, 

annars vegar aldur nemenda og hins vegar hversu oft í viku útikennsla fer fram. Svo útikennsla 

hafi raunveruleg áhrif er mikilvægt að hún sé hluti af skólastarfinu, það er að segja að farið sé 
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reglulega út í náttúruna og þekking byggð upp á þann hátt. Þannig má greina á milli 

kennslustunda með mikið námsgildi og útitímum sem hafa einungis skemmtanagildi. Einnig er 

líklegra að tenging myndist hjá nemendum við umhverfið sitt þegar útinámið er stöðugt og 

reglulegt (Nicol, 2014, bls. 455). Þessi tilfinningalegu tengsl barna við náttúruna er gífurlega 

mikilvæg fyrir verndun náttúrunnar (Chawla, 2020, bls. 619). Það fer þó eftir aldri nemenda 

hversu margar útikennslustundir þeir þurfa til að viðhalda þessum tengslum samkvæmt 

rannsókn Braun og Dierkes (2017, bls. 946) því nemendur á aldrinum sjö til níu ára virtust gefa 

meiri svörun þegar útiveran var um fimm kennslustundir á viku, en þeir eldri höfðu betri svörun 

þegar kennslustund var einungis einu sinni í viku.    

Annar af þremur punktum kennaranna í rannsókn Kristínar Norðdahl og Ingólfs Á. 

Jóhannessonar (2014, bls. 9) var staða mannsins gagnvart náttúrunni. Töldu viðmælendurnir 

að nemendur geti lært að aðgerðir þeirra geti haft bæði góð og slæm áhrif á umhverfið, ekki 

síst hvernig þeir geti nýtt það á jákvæðan og sjálfbæran hátt til dæmis með því að henda ekki 

rusli í náttúrunni (Kristín Norðdahl og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2014, bls. 10). Verkefnin sem 

sýna nemendum að þau geti verið drifkraftur breytinga þurfa þó ekki að vera stórtæk. Jafn 

einföld verkefni og að bera trjákurl á jarðveginn til að vernda trjárætur, sem kennarar í 

rannsókn Nazir og Pedretti (2016, bls. 298) gerðu, getur fengið nemendur til umhugsunar 

hvernig þau geti hjálpað til við að vernda umhverfi sitt. Sumir fræðimenn telja að heildræn 

menntun sé einnig góð leið til að gera nemendum grein fyrir að allt innan umhverfisins sé ein 

heild og þar af leiðandi staða þeirra í náttúrunni (Nazir og Pedretti, 2016, bls. 290). Með 

heildrænni menntun er átt við að heimurinn sé ein órjúfanleg heild sem manneskjan er partur 

af og markmið hennar er að tengja nemendur á líkamlegan, andlegan og tilfinningalegan hátt 

við umhverfi sitt (Nazir og Pedretti, 2016, bls. 290). 

Þriðja og síðasta atriðið sem íslensku kennararnir í viðtalshópnum sáu sem kost við 

útikennslu var að efla nemendur til þátttöku í samfélaginu. Sögðu þeir að með því að fara með 

nemendur út í sitt nánasta umhverfi myndu þeir læra að þekkja það og þar af leiðandi sjá hvaða 

umbóta væri þörf á (Kristín Norðdahl og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2014, bls. 10). Tóku þau dæmi 

af einum hópi leikskólakennara sem fór reglulega með börnin að ströndinni til að horfa á sjóinn. 

Bæjarfélagið hafi svo byggt varnargarð meðfram ströndinni sem gerði það að verkum að 

nemendurnir sáu sjóinn ekki lengur. Kennararnir hvöttu nemendur til að leggja fram tillögu til 

bæjaryfirvalda að byggja einhverskonar útsýnispall við varnargarðinn svo hægt væri að sjá yfir 

hann og njóta útsýnisins. Nemendur lögðu fram hugmynd sína og varð útsýnispallurinn að 
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veruleika, þannig sáu nemendur að þau gætu haft áhrif á sitt nærumhverfi (Kristín Norðdahl og 

Ingólfur Á. Jóhannesson, 2014, bls. 10). Þetta verkefni endurspeglar þriðju leiðina í 

árangursríkri sjálfbærnimenntun, „þátttaka og ígrundun“, sem Kozak og Elliot settu fram í sínu 

riti (2011, bls. 32) með því að valdefla nemendur svo þau sjái að hlustað sé á þeirra hugmyndir. 

Líklega mun þetta verkefni barnanna sitja í minningunni og þegar fram líða stundir munu þau 

vita að þau geti haft áhrif á umhverfi sitt.  

Fái nemendur tækifæri til að þróa með sér þessa hæfni sem talin hefur verið upp hér að 

ofan gæti það haft gífurleg áhrif á viðhorf þeirra til sjálfbærni. Umræða um stöðu umhverfisins 

einkennist oft af miklu vonleysi og er ekki ólíklegt að börn sjái ekki fram á að hægt sé að breyta 

stöðunni. Með einföldum verkefnum eins og þeim sem komið hafa fram er hægt að búa til von 

í hjarta nemenda, breyti þau rétt þá geti þau haft áhrif þrátt fyrir núverandi stöðu 

umhverfismála (Nazir og Pedretti, 2016, bls. 298).  

 

Umhugsunarefni varðandi útikennslu 

Oft á tíðum er meiri áhersla lögð á skemmtanagildi útikennslu frekar en námsgildi hennar 

og lítið lagt upp úr því að tengja námsefnið sem kennt er inni í kennslustofu við útiveruna, þar 

af leiðandi er ólíklegt að útinámið hafi erindi sem erfiði (Nicol, 2014, bls. 253). Þess vegna verða 

kennarar að gera sér grein fyrir því að þegar þeir fara með nemendur út í náttúruna þá tengist 

útiveran ekki sjálfkrafa við það námsefni sem tekið hefur verið fyrir í kennslustofunni (Nicol, 

2014, bls. 453) jafnvel þó að undirbúningur hafi átt sér stað, það er í verkahring kennarans að 

mynda þessa tengingu í huga nemendanna. Það eru einnig einhverjir kennarar sem treysta sér 

ekki í útikennslu meðal annars af ótta við geta ekki tryggt öryggi nemenda utandyra (Kristín 

Norðdahl og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2014, bls. 4). Það má þó líklega búast við að þessi 

hugsunarháttur viðgangist frekar meðal kennara erlendis heldur en á Íslandi eins og gefið er til 

kynna í rannsókn Kristínar Norðdahl og Ingólfs Á. Jóhannessonar (2014, bls. 8-9), en þar segja 

kennarar til dæmis að hægt sé að nýta hættur í umhverfinu til þess að auka sjálfstraust 

nemenda og kenna þeim að takast á við þær en ekki aðeins að forðast þær. Til þess að börn 

læri að átta sig á hættum náttúrunnar þurfa þau að fá að sjá með eigin augum hvar þær felast 

og æfa sig í að takast á við þær. Besta leiðin til þess er að leyfa þeim að prófa sig áfram en í 

fylgd fullorðinna sem geta gripið í taumana ef aðstæður verða börnunum um megn. 

Það læra börnin sem fyrir þeim er haft. Þetta orðatiltæki er í samræmi við það sem 

félagsmiðuð námskenning byggir á, mannleg hegðun stjórnast að mestu leyti af því sem 
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einstaklingar læra af fyrirmyndum sínum (Prince, 2017, bls. 162). Þar af leiðandi þurfa kennarar 

og aðrir fullorðnir í lífi ungmenna að gefa gott fordæmi fyrir börnin sem þau umgangast til þess 

að námið skili einhverjum árangri. Cooper (1998, bls. 123) segir einnig að það sé mikilvægt að 

leiðbeinendur séu viljugir til þess að bæta ráð sitt sem og að hvetja börn til að ígrunda hvað 

þau geti sjálf gert til þess að vera sjálfbærari í sínu lífi. Það geti þeir til að mynda gert með því 

að biðja nemendur um að setja fram tillögur um aðgerðir sem þau geti framkvæmt, hvort sem 

er í skólanum, þegar þau eru úti að leika sér eða heima með fjölskyldunni sinni. 

Nú, þegar farið hefur verið léttilega yfir hvað átt er við með hugtökunum sjálfbærni, 

sjálfbærri þróun, sjálfbærnimenntun og útikennslu, er viðeigandi að kafa aðeins dýpra í hvernig 

skólar á Íslandi fjalla um þessi hugtök í sínum námskrám og hvort gert sé ráð fyrir þeim í 

kennslu. Fjallað verður nánar um þetta í næsta kafla.  
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Tengsl útikennslu og sjálfbærnimenntunar í skólastefnum nokkurra 

grunnskóla 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 268) segir að nám í náttúrugreinum eigi að 

stuðla að því að nemendur viti hvernig þeir geti haft áhrif á umhverfi sitt og bætt það. Þar segir 

enn fremur að þekking sé byggð upp á ýmsan hátt, meðal annars með upplifun og að 

nemendum verði að vera gefin tækifæri til þess að upplifa og skoða náttúruna (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 168). En hvernig er staðan í grunnskólum landsins, er lögð áhersla á að 

nemendur fari út í umhverfi sitt og læri hvernig þeir geti haft áhrif á stöðu síns nærumhverfis? 

Í þessum kafla verður greint frá athugunum mínum á skólanámskrám fjögurra skóla á 

Íslandi. Þeir skólar sem urðu fyrir valinu voru Akurskóli í Reykjanesbæ, Álftanesskóli í Garðabæ, 

Háteigsskóli í Reykjavík og Stapaskóli í Reykjanesbæ. Athugunin var gerð með það að leiðarljósi 

að skoða hvort og hvernig fjallað sé um útikennslu í tengslum við sjálfbærnimenntun í námskrá 

skólanna.  

 

Akurskóli 

Samkvæmt skólanámskrá Akurskóla er mikil áhersla lögð á útinám og umhverfismennt 

(Akurskóli, e.d., bls. 5). Þar er lögð áhersla á að nemendur læri að þekkja, skilja og virða 

náttúruna. Nánasta umhverfi skólans, þar á meðal útikennslusvæði hans Narfakotseyla, er nýtt 

til rannsókna og athugana, og útikennsla og þemavinna er samþætt milli náttúrufræði og 

annarra námsgreina (Akurskóli, e.d., bls. 9). Skólinn hefur sett sér umhverfisstefnu sem miðar 

til dæmis að því að efla umhverfisvitund nemenda, græða umhverfið, auka umhverfismennt 

með útikennslu og gera nemendur meðvitaða um umhverfisvæna ferðamáta (Akurskóli, e.d., 

bls. 31). Í hverjum árgangi er sér bekkjarnámskrá og ítarlegar farið í hvaða námsefni eigi að 

kenna og hvaða kennsluaðferðir eigi að nýta. Í öllum þessum bekkjarnámskrám er áætlað að 

nýta útinám.  

Ekki er fjallað með beinum hætti um að nýta útikennslu til aukinnar sjálfbærni en ef 

kennslufræðileg stefna og sýn skólans, eða FRÆ-in, eru skoðuð er nokkuð ljóst að það er 

markmiðið. FRÆ-in eru átta, þar á meðal eru heilbrigði og velferð, jöfn tækifæri til náms og 

náttúruvísindi, innan hvers flokks eru svo mismunandi áherslur (Akurskóli, e.d., bls. 9). Margar 

áherslur innan flokkanna eru nátengdar grunnstoðum sjálfbærni, svo sem náttúruvernd og 
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félagsleg velferð og er því hægt að gera sér í hugarlund að Akurskóli leggi mikla áherslu á að 

efla sjálfbærni í skólastarfinu. 

 

Álftanesskóli 

Í skólanámskrá Álftanesskóla er bæði fjallað um sjálfbærni og útikennslu en hugtökin eru ekki 

samtvinnuð í námskránni. Greint er frá sjálfbærni í kafla sem fjallar um grunnþætti menntunar. 

Þar stendur: „Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á mikilvægi sjálfbærni, bæði með 

fræðslu, en ekki síður með virkri þátttöku í verkefnum sem skapa skilning og móta jákvæð 

viðhorf til umhverfisverndar og sjálfbærrar þróunar.“ (Álftanesskóli, e.d., bls. 12). 

Sagt er að áhersla sé lögð á útikennslu í sem flestum námsgreinum og að markmið hennar 

sé að fá nemendur til að njóta útiveru, kynnast umhverfi sínu, efla vitund og virðingu þeirra á 

því, læri að bera virðingu fyrir lífverum og umhverfi þeirra ásamt fleiru (Álftanesskóli, e.d., bls. 

55). 

Þó ekki sé talað um hugtökin í tengslum við hvort annað í námskránni er þó hægt að ímynda 

sér að með útikennslunni sé hugsunin að efla viðhorf nemenda til sjálfbærni með því að ýta 

undir virðingu þeirra gagnvart náttúrunni og virðingu fyrir öðrum lífverum sem er, eins og 

komið hefur fram, nákvæmlega það sem tengsl útikennslu og sjálfbærni ganga út á. 

 

Háteigsskóli 

Háteigsskóli hefur ekki gefið út eiginlega skólanámskrá heldur er hver og einn árgangur með 

bekkjarnámskrá. Á öllum bekkjarstigum (að 2. bekk undanskildum) er fjallað um samspil 

náttúru og manns að einhverju leiti, hvergi er talað beint um sjálfbærni en mörg markmiðanna 

er hægt að tengja menntun og grunnstoðum sjálfbærni. Hins vegar er einungis gert ráð fyrir 

útikennslu í fyrsta, áttunda, níunda og tíunda bekk. Í þriðja og fjórða bekk er stefnt á 

vettvangsferðir en ekki koma fram ítarlegri útlistanir á hverskonar vettvangsferðir ræðir um 

(Háteigsskóli, e.d.). 

Í bekkjarnámskránum er lögð áhersla á nokkur hæfniviðmið í tengslum við útikennslu. Að 

nemendur geti framkvæmt einfaldar athuganir inni og úti, að þeir geti tekið eftir og rætt atriði 

í umhverfi sínu, þeir geti gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði íbúa og taki þátt í að skoða, 

skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru (Háteigsskóli, e.d.). Við fyrstu sýn kann að virðast 

sem að ekki sé lögð mikil áhersla á útikennslu í námskrám skólans. Sé þó tekið tillit til þess að 
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eitt af hæfniviðmiðunum, sem lögð er hvað mest áhersla á, sé að taka þátt í að skoða, skilgreina 

og bæta eigið umhverfi þá má ætla að einhverskonar áhersla sé á útikennslu. 

 

Stapaskóli 

Líkt og í Háteigsskóla þá er ekki eiginleg skólanámskrá sem fjallar um hæfniviðmið og 

kennsluaðferðir heldur er fjallað um þær í bekkjarnámskrám og er hver árgangur með sérstaka 

námskrá fyrir hvert fag. Í 1. – 4. bekk er náttúrufræði og samfélagsfræðigreinar settar saman 

undir einn hatt en aftur á móti er sitthvor námskráin fyrir þessar námsgreinar frá fimmta bekk 

og upp úr. Gert er ráð fyrir útikennslu á öllum bekkjarstigum í náttúrufræði og mikil áhersla 

lögð á umhverfisvernd. Í samfélagsfræðigreinum er gert ráð fyrir útikennslu en þar er þó 

nokkuð fjallað um sjálfbæra þróun og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (Stapaskóli, e.d.).  

Enn og aftur eru tengslin á milli útikennslu og sjálfbærnimenntunar ekki mjög skýr, 

bekkjanámskrárnar í náttúrufræði gera allar ráð fyrir útikennslu og umhverfismennt en 

hugtakið sjálfbærni kemur hvergi fram í því samhengi. Líklega er það þó hugmyndin hjá 

Stapaskóla líkt og í hinum skólunum þar sem umhverfismennt spilar stórt hlutverk í menntun 

til sjálfbærni. Til þess að sjá tengslin á milli útikennslu og sjálfbærnimenntunar þarf því oft að 

lesa á milli línanna en tengslin eru hvað mest áberandi í námskrá um náttúrufræði. 

 

Samantekt 

Í þessari grófu athugun kom í ljós að útikennsla virðist vera áhersluatriði í þremur af fjórum 

skólum. Sé þó lesið á milli línanna er hægt að ímynda sér að hún sé stunduð í þeim öllum þar 

sem allir skólarnir fjalla að einhverju leyti um umhverfisvernd og tengsl nemenda við náttúruna.  

Ekki eru þó augljós tengsl útikennslu við sjálfbærnimenntun eins og komið hefur fram. Aftur 

á móti ef litið er til þess að útikennsla sé ofarlega á lista yfir nálganir í kennslu og að hæfniviðmið 

skólanna eru nátengd grunnstoðum sjálfbærrar þróunar; verndun umhverfis, efnahagsþróun 

og félagslegri velferð, þá má draga þá ályktun að markmið útikennslunnar sé að efla vitund 

nemenda um sjálfbærni og þá sérstaklega verndun náttúrunnar.  

Eftir skoðun á skólanámskránum komu upp vangaveltur um hverjar menntastefnur 

bæjarfélagana væru og voru þær því athugaðar í framhaldi. Menntastefnurnar í 

bæjarfélögunum þremur sem skólarnir tilheyra, Reykjavík, Reykjanesbæ og Garðabæ, leggja 

mismikla áherslu á hugtökin sjálfbærni og útikennsla. Þótti það einkar áhugavert að sjá í 
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menntastefnu Reykjavíkurborgar að hvergi var minnst á hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun 

og ekki er heldur að finna orðin útikennsla eða útinám (Reykjavíkurborg, 2018). Í stefnu 

Garðabæjar er hvergi fjallað um útikennslu en þó nokkuð almennt um útiveru en þá helst í 

tengslum við heilbrigði en ekki sem námstækifæri (Garðabær, 2014). Ekki er minnst á sjálfbærni 

í kennslu heldur einungis í tengslum við mat á starfsháttum skóla bæjarfélagsins (Garðabær, 

2014). Reykjanesbær er eina sveitarfélagið af þessum þremur sem fjallar um útinám í tengslum 

við menntun til sjálfbærni (Reykjanesbær, 2016, bls. 10). Skólanámskrár skólanna endurspegla 

því að nokkru leyti menntastefnur sveitarfélaganna sem þeir tilheyra. 

Þessi niðurstaða veitir þá vonarglætu að skólar landsins séu meðvitaðir um mikilvægi 

útináms á leið til sjálfbærara lífs og betri framtíðar fyrir komandi kynslóðir. Sökum þess hve 

óljós tengingin er á milli útikennslu og sjálfbærnimenntunar í námskránum geti það gefið 

kennurum skólanna rými til að túlka þær á annan hátt en hér hefur verið gert. Hafi kennari því  

lítinn áhuga á útinámi geti hann hæglega litið svo á að ekki sé ætlast til þess að hann styðjist 

við það. 
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Lokaorð 

Í ritgerðinni var leitast við að skoða hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun, fjalla um menntun 

til sjálfbærni og hvernig útikennsla tengist þessum hugtökum. Óhætt er að segja að um stór 

málefni sé að ræða og hægt væri að kafa enn dýpra í efnið enda á mörgu að taka.  

Við skoðun á greinum fræðimanna kom í ljós að hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun eru 

ekki eins einföld og ætla mætti. Sjálfbær þróun snýst vissulega að stóru leyti um hugmyndina 

að skila jörðinni af sér til næstu kynslóða á þá vegu að ekki skerðist möguleikar þeirra til að 

mæta sínum þörfum en það felur einnig í sér ótal margt annað. Heimsmarkmiðin sautján fyrir 

sjálfbærri þróun kafa dýpra í hugtakið og má sjá á þeim að mikið meira liggur að baki heldur en 

að huga einungis að jörðinni og umhverfinu. Forsendur sjálfbærrar þróunar fela til að mynda 

einnig í sér útrýmingu á fátækt, jafnri menntun, auknum jöfnuði og aðgerðum í loftslagsmálum. 

Þó eru ekki allir á sama máli um hvort sjálfbær þróun sé nóg. Sem dæmi þá telur Cooper (1998) 

að aðgerðir til sjálfbærrar þróunar séu eins og að setja plástur á beinbrot, ekki sé nóg að 

betrumbæta núverandi ástand heldur þurfi allsherjar og róttækar breytingar til að hægt sé að 

sjá einhverskonar framfarir í umhverfismálum. Hann segir að sjálfbær þróun sé ekki nóg heldur 

þurfum við hreinlega að verða sjálfbær. Áhugavert væri að ímynda sér hvernig dagurinn okkar 

yrði ef við myndum taka fullkomið tillit til sjálfbærni í einn dag. Hvað myndum við borða, úr 

hverju væru fötin okkar gerð, hvernig myndum við ferðast á milli staða og hvað þyrfti 

hugsanlega að finna upp til að við getum haldið lífi okkar áfram á sjálfbæran hátt án þess að 

það hafi mikil áhrif á okkur (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 47-48).  

Þegar sjónir beinast að menntun til sjálfbærni er greinilegt að útikennsla er mikils metin 

meðal fræðimanna. Telja margir hverjir að til að efla sjálfbærni viðhorf nemenda sé afar 

mikilvægt að þeir fái tækifæri til að komast í snertingu við náttúruna, mynda tilfinningaleg 

tengsl við hana og það sé forsenda þess að börnin verði á endanum viljug til þess að vernda 

hana með öllum ráðum. Þetta hafa ýmsar rannsóknir staðfest líkt og sú sem Louise Chawla stóð 

fyrir (2015, bls.435). Þar kemur meðal annars fram að hafi börn möguleika á útiveru þá tengjast 

þau náttúrunni og þróa með sér umhyggju fyrir henni fyrir lífstíð (Chawla, 2015, bls. 435). Þrátt 

fyrir að flestir fræðimenn séu þeirrar skoðunar telja þó aðrir að þetta fari ekki alltaf hönd í 

hönd, það er að segja að ekki sé gefið að tilfinningaleg tengsl við umhverfið myndist við það 

eitt að verja tíma í því og þar af leiðandi viljinn til að vernda það. Líklega fer það þó eftir hverjum 

og einum nemanda fyrir sig þar sem þeir eru eins misjafnir og þeir eru margir. Einnig er það að 
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miklu leyti undir kennaranum komið að fjalla um mikilvægi þess að vernda náttúruna og hjálpa 

nemendum að mynda þessi tilfinningalegu tengsl.  

Náttúran er síbreytileg og fer ekki að vilja mannsins og getur því upplifun okkar á henni 

aldrei verið fullmótuð (Páll Skúlason, 1994, bls. 9), það er einmitt vegna þessa sem höfundur 

þessarar ritgerðar telur útikennslu vera mikilvægt tól og hreint út sagt forsenda þess að 

nemendur myndi tengsl við umhverfi sitt. Við þurfum sífellt að endurnýja tengslin við náttúruna 

því sama hversu oft við förum út í hana þá er hún aldrei eins, nýjir hlutir bíða okkar til 

uppgötvunar og mikilvægt er að velta fyrir sér hvað breyttist og hvernig það gerðist. 

Við skoðun á skólanámskrám fjögurra skóla á Íslandi, Akurskóla, Álftanesskóla, Háteigsskóla 

og Stapaskóla, og könnun á hvort og hvernig sé fjallað um tengsl sjálfbærni og útikennslu kom 

í ljós að ekki eru augljós tengsl á milli hugtakanna tveggja. Skólarnir virtust leggja áherslu á 

útikennslu en hvergi var fjallað um hana í tengslum við menntun til sjálfbærrar þróunar. 

Skólarnir lögðu þó allir áherslu á umhverfismennt og hæfniviðmið þeirra eru nátengd 

grunnstoðum sjálfbærrar þróunar og er því hægt að túlka þær svo að markmið útikennslunar 

sé að efla vitund nemenda um sjálfbærni.  

Náttúra jarðar er mikilvæg auðlind fyrir okkur mannfólkið. Það er því mikilvægt að við 

göngum um hana af virðingu og stuðlum að vistvænni nýtingu auðlinda. Við þörfnumst 

náttúrunnar og gætum ekki án hennar lifað en hún kemst vel af án okkar. Aukin vitund um 

sjálfbærni er öllum gagnleg og mikilvægt að komandi kynslóðir hafi þá þekkingu í farteskinu 

hvernig sé best að hlúa að jörðinni.  
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