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Lærum hvert af öðru – virkjum grunnþættina 

Í sameiginlegum hluta aðalnámskrár er kveðið á um sex grunnþætti sem mynda 

kjarna nýrrar menntastefnu. Þeir varða starfshætti skóla, inntak og umhverfi náms og 

er ætlað að vera leiðarljós og skapa samfellu í öllu skólastarfi.  

 

1. Hvernig má tryggja að grunnþátturinn SJÁLFBÆRNI komi fram og 

endurspeglist í? 

a) Inntaki námsgreina / námssviða og kennslufræði þeirra 

b) Starfsháttum skóla og menningu þeirra 

 

 

... Hugtakið skilgreint, Efla gagnrýna hugsun, virk í þáttöku, efla gagnkvæma 

virðingu. Ekki skerða lífsgæði annarra, fara yfir  

VERÐUR að skilgreina hugtakið  betur/ í það minnsta hafa svipaða merkingu 

fyrir flesta kennara. Flækjustigið orðið of hátt. Hugtakið notað á víðtækan hátt, 

þarf að vera skiljanlegt bæði kennurum og almenningi.  

Þarf að vera hluti af öllum námsgreinum og lita allt skólastarf 

Einnig gott að hafa frjálsar hendur til að túlka vissa þætti. 

Skólinn í okkar höndum, grænfáninn, ART, UTÁ eru dæmi um góð verkefni. 

 

 

 

 

 

 

2 Hvað þarf til þess að öflug menntun í sjálfbærni eigi sér stað? (Reynsla, 

hugmyndir og leiðir) 

Áhugi uppfræðra er mikilvæg, ígrundun, fjölbreytni í kennsluaðferðum, áhugi 

sem kemur innanfrá. Ungmennin þurfa að fá menntun sem nýtist á næsta stigi. 

Fjölbreytni er lykilhugtak, enginn einn sannleikur í menntun, skapa jafnvægi í 



Málþing mennta- og menningarmálaráðuneytis 31. ágúst 2012 
Umræður í málstofum – SJÁLFBÆRNI Í SKÓLASTARFI 

2 

aðstæðum. Umræður séu innihaldsríkar, fagkennarar þurfa að hafa víðtæka 

reynslu í sínu fagi og hvernig hún tengist samfélaginu 
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3 Hugmyndir um aðferðir til að auka sjálfbærni þvert á 

námsgreinar/námssvið? 

Gera nemendur færa um að leita upplýsinga, gerir nemendur færari um að 

takast á við lífið í samfélaginu.  

Hugsa í lausnum og prófa sig áfram í aðstæðum. Nauðsynlegt að efla 

meðvitund um samskipti og... 

Kennarinn þarf að kveikja löngun ´hjá nemandanum til að afla sér þekkingar og 

hvernig hann getur sótt sér hana 

Verkmennt þarf að gera hærra undir höfði og leiðir til sköpunar þurfa að vera 

fjölbreyttari. 

Henda út stundatöflu 

Samþætting námsgreina 

Vinna með fyrirtækjum í nágrenninu 

Þemavinna 

Sjálfboðastarf 
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4 Annað sem skiptir máli 

 

 

 

 

 

 

 


