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Áfangalýsing Einingar 3  
 

Hæfniþrep 2  
 

Vor 2019 Lýsing á verkferlum GF 

Námsefni: 
● Á grænni grein – Leiðarvísir um framkvæmd verkefnisins Skólar á grænni grein, 

sjálfbærnimenntun og grunnþætti aðalnámskrár. Höf: Katrín Magnúsdóttir 

● Vistfræði og umhverfismál. Höf: Margrét Auðunsdóttir 

 
Auk þess verður annað lesefni sem nemendur ýmist afla sér sjálfir eða kennarar leiðbeina um.  
 

Námslýsing: Í áfanganum kynnast nemendur verkferlum umhverfisstjórnunar og læra að nýta sér 
þætti umhverfisstjórnunarkerfis sem verkefnið Skólar á grænni grein byggir á. Nemendur ganga 
þannig í gegnum sjö skref umhverfisstjórnunar, sem er alþjóðlega viðurkennd aðferð og notuð um 
allan heim. Þau eru eftirfarandi:  
 
1) að stofna umhverfisnefnd, 2) að meta stöðu umhverfismála, 3) að útbúa aðgerðaráætlun í 
umhverfismálum, 4) að sinna eftirliti og endurmati, 5) að búa til námsefni og tengja við 
aðalnámskrá, 6) að upplýsa og fá aðra með og 7) að semja umhverfissáttmála og umhverfisstefnu. 
Nemendur velja sér jafnframt þema til að vinna með af þeim þemum sem í boði eru innan 
verkefnisins. 
 
Áfanginn verður í grunninn nemendastýrður. Kennari hefur utanumhald með áfanganum og kemur 
að honum sem leiðbeinandi og aðstoðarmaður en nemendur sjá fyrst og fremst um alla 
framkvæmd. Við áfangann verður hugtakið geta til aðgerða haft að leiðarljósi. Í getu til aðgerða er 
lýðræðislegum vinnubrögðum beitt í námi svo nemendur geti haft áhrif á hvernig, hvenær, hvar og 
hvað þeir læra. Einnig felst í því að virkja nemendur til aðgerða innan skólans eða síns 
nærsamfélags. Í áfanganum geta nemendur því beitt áhrifum sínum á aðgerðamiðaðan hátt í átt að 
aukinni sjálfbærni innan skólans og jafnvel nærsamfélags. Nemendur fá jafnframt dýpri innsýn inn í 
fjölmörg málefni sem tengjast sjálfbærni og umhverfismálum.  
 

Efnislýsing: 
Sjálfbærni, sjálfbær þróun, umhverfisvernd, umhverfismál, umhverfisstjórnun, lýðræði, jafnrétti, 
mannréttindi, sköpun, heilsa, velferð, umhverfismál, neysla, úrgangur, orka, vatn, lýðheilsa, 
loftslagsbreytingar, lífbreytileiki, hnattrænt jafnrétti, náttúruvernd, vistheimt, Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna. 
 

 

 

 

 

https://menntuntilsjalfbaerni.is/wp-content/uploads/2023/03/Umhverfisstj_afangalysing-1.pdf
https://www.canva.com/design/DAFT40asW7E/c6btjQ4fYqrPvD_zhN40kQ/view?utm_content=DAFT40asW7E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Vika Efni  Námsefni Verkefni Annað  

14.-18. 
janúar 

Skref 1: umhverfisnefnd, 
hlutverk og markmið 
Kynning frá kennara á 
áfanganum, Skólum á grænni 
grein (SGG), skrefunum sjö og 
þeim þemum sem eru í boði 

Á grænni grein bls. 
6-21 

  

21.-25. 
janúar 

Sjálfbærni, menntun til 
sjálfbærni og geta til aðgerða. 
 
Þemu Skóla á grænni grein 
 

Lesefni um valið 
þema í bókinni Á 
grænni grein, 
nemendur afla sér 
ítarupplýsinga um 
þemað 

Í hópum: Nemendur 
velja sér þema, gera 
300 orða samantekt 
og kynningu um 
valið þema 

 

28.  jan. - 
1. febrúar 

Skref 2: Umhverfismat  
Kynning frá kennara á 
umhverfismati. Nemendur 
nálgast umhverfismat fyrir valið 
þema á heimasíðu SGG. 

Á grænni grein bls. 
12, upplýsingar 
um umhverfismat 
á heimasíðu SGG 

Í hópum: Nemendur 
sinna umhverfismati 
fyrir valið þema 
innan skólans 

Nemendur 
kynna sitt þema 
fyrir 
samnemendum 
í tíma. 
Umræður.  

4.-8. 
febrúar 

Vetrarfrí    

11.-15. 
febrúar 

Skref 3: Markmiðssetning og 
skref 4: Eftirlit og endurmat 
Nemendur byrja að vinna að 
markmiðssetningu.  

Á grænni grein bls. 
12 og 13, 
upplýsingar um 
markmiðs-
setningu á 
heimasíðu SGG 

Í hópum: Nemendur 
vinna að markmiðs-
setningu innan 
valins þema. 

 

18.-22. 
febrúar 

Skref 5: Námsefnisgerð og skref 
6: Að upplýsa og fá aðra með 
Nemendur huga að kynningu 
markmiða og þema fyrir 
samnemendum og starfsfólki. 
Ath. ábyrgð kennara í að koma 
þemum að í kennslu. 

Á grænni grein bls. 
14 og 15 

Í hópum: Nemendur 
vinna að kynningu 
fyrir samnemendum 
og starfsólki. Byrja 
skipulagningu 
viðburðar. 

Nemendur 
kynna markmið 
fyrir 
samnemendum 
í tíma. 
Umræður.  

25. feb.- 
1. mars 

Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna. Umræða um 
tengingu við þemu og markmið. 

Á grænni grein bls. 
26. Heimasíða 
félags SÞ á Íslandi, 
www.un.is og SÞ 
www.un.org/susta
inabledevelopmen
t/sustainable-
development-
goals/  
 

Finna hvaða 
markmið tengjast 
þema og hvernig má 
vinna með þau 
samhliða. 
Markviss vinna að 
markmiðum og 
aðgerðum. 

Hér geta 
nemendur 
unnið verkfni 
sem tengjast 
Heimsmarkmið-
unum með 
einhverjum 
hætti.  

http://www.un.is/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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4.-8. mars Vinnutími: Áframhaldandi vinna 
og skipulagning á markmiðum 
og aðgerðum, upplýsingagjöf 
og tengingu við Heimsmarkmið 
SÞ.  

 Markviss vinna að 
markmiðum og 
aðgerðum 

 

11.-15. 
mars 

Skref 7: 
Umhverfissáttmáli/Umhverfisst
efna 
Nemendur vinna í hópum að 
umhverfisstefnu fyrir skólann 

Á grænni grein bls. 
17 

Hugmyndir að 
umhverfisstefnu. 
Markviss vinna að 
markmiðum og 
aðgerðum 

 

18. – 22. 
mars 

Vinnutími: áframhaldandi vinna 
við markmið, aðgerðir og 
umhverfisstefnu/sáttmála 

   

25. – 29. 
mars 

Greinargerð. Innlögn frá 
kennara. Nemendur byrja vinnu 
við greinargerð. 

Á grænni grein bls. 
20-21 
Upplýsingar um 
greinargerð á 
heimasíðu SGG 
 

Í hópum: Skrifa kafla 
3 og 4 
(markmiðssetning 
og eftirlit og 
endurmat) 

 

1. – 5. 
apríl 

 

Vinnutími: Nemendur ljúka við 
sinn þátt greinargerðarinnar. 
Kennari tekur allt saman, setur 
í eina greinargerð og sendir til 
Landverndar. Nemendur fylla 
út rafræna umsókn og senda til 
Landverndar.  

 Í hópum, skrifa kafla 
6 (að upplýsa og fá 
aðra með) 

 

8.-12. 
apríl 

Grænfánaúttekt  Starfsmaður 
Landverndar tekur 
út umhverfisstarfið 

 

15.-23. 
apríl 

Páskafrí Páskafrí   

24.-26. 
apríl 

 

Afhending grænfánans!  Skipulagning 
afhendingar.  

 
 
 

29. - 
30.apríl 
 

Samantekt    
 

 


