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1. Kafli - Inngangur 

1.1. Okkar nálgun 
 

Hugtakið sjálfbær þróun skaut upp kollinum í almennri umræðu á 9. áratug síðustu aldar. Með 

sjálfbærri þróun er átti við að ekki megi nýta auðlindir jarðar það mikið að komandi kynslóðir 

geti ekki tekið við jörðinni í jafn góðu eða betra ástandi en hún var undir okkar stjórn. Á 

undanförnum árum hefur sjálfbærni orðið órjúfanlegur hluti aðalnámskrár Eistlands og á Íslandi 

er sjálfbærni ein af sex grunnstoðum menntunar sem Aðalnámskrá byggir á. Þess vegna vinna 

kennarar í báðum löndum hörðum höndum að því að innleiða hugtakið í kennslu. 

 

Hingað til hefur sjálfbærni þó að mestu verið innleidd í kennslu í raungreinum s.s. líffræði, en 

sjálfbærni á þó ekki aðeins að kenna í raungreinum því hugtakið hefur einnig mikilvægu 

hlutverki að gegna í hugvísindum. Þótt framfarir í raunvísindum færi okkur nýja tækni og aðrar 

nýjungar sem geta hjálpað okkur að lifa á sjálfbæran hátt, er það hlutverk hugvísinda að þróa 

framtíðarsýn og finna markmið sem leiðbeina okkur í átt að sjálfbærri framtíð. Hver og einn þarf 

að líta á samfélagið gagnrýnum augum og ígrunda hvert það stefnir. Tilgangur hugvísinda er að 

kenna nemendum að gagnrýna viðtekin sannindi og að hægt sé að finna valkost við núverandi 

ástand. 

 

Ríkjandi efnahagskerfi heimsins, kapítalisminn, hefur fært gríðarlega hagsæld til hluta 

mannkyns, en stærstur hluti íbúa heims er þó enn fátækur. Í hugvísindum er mikið fjallað um 

ójöfnuð, en ójöfnuður er einnig umhverfismál. Fólk sem neyðist til að lifa frá degi til dags hefur 

hreinlega ekki efni á að skipuleggja fram í tímann og hugsa um umhverfisáhrif lífsbaráttunnar. 

Fólk í neyð mun rækta mat á túnum og engjum, jafnvel þó það viti að það mun valda uppblástri 

síðar, einfaldlega vegna þess að þörfin fyrir mat er brýn. Hugvísindi fjalla ennfremur mikið um 

grunnástæður þess að samfélag okkar er ósjálfbært. Græðgi, óhófleg neysla, lítilsvirðing fyrir 

siðferðilegum gildum og mörg önnur tengd efni heyrir allt undir hugvísindi.  

 

Sjálfbær þróun þarf ekki að leiða til þess að við tökum upp lifnaðarhætti fyrri alda. Fæstir munu 

sætta sig við framtíðarsýn þar sem lífskjör okkar versna og við þurfum að segja skilið við 

þægindi sem við erum vön. Það er ekki sú framtíðarsýn sem við viljum kynna fyrir nemendum, 

enda höldur á hversu móttækileg þau eru fyrir slíkri framtíðarsýn. Mannkynið á þó og verður að 

geta fundið annan, sjálfbæran grunn til að byggja samfélag á til framtíðar enda höfum við ekkert 

vel. Núverandi ástand gengur ekki. Það er hlutverk hugvísindanna að skapa þá framtíðarsýn sem 

við viljum stefna að. 

 

Hlutverk hugvísinda er að búa til nýja orðræðu og finna upp nýja nálgun á lifnaðarhætti okkar og 

vandamál samtímans. Hugvísindi geta breytt gildismati, komið á framfæri nýrri nálgun sem getur 

komið bæði umhverfinu og samfélaginu öllu til góða. Þau geta verið arkitektar nýs samfélags, 

þess vegna höfum við ákveðið að kalla verkefnið okkar: „Búum til nýja jörð“ eða „Let´s make a 

New Planet“. 

 

Höfundar verkefnisins vona innilega að verkefnið og leiðbeiningar til kennara sem finna má í 

þessari bók og á vefsíðu okkar verði sem flestum kennurum til gagns við að innleiða sjálfbæra 

þróun í kennslu. 
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1.2. Undirstöður verkefnisins, markmið og niðurstöður 
 

Markmið verkefnisins var að finna leiðir til að innleiða hugtakið sjálfbærni í sem flest fög á 

framhaldsskólastigi. Fögin sem mest áhersla var lögð á eru þau fög þar sem sjálfbærni og 

mikilvægi sjálfbærrar þróunar er ekki oft á dagskrá þ.e. tungumál og félagsgreinar. 

 

Verkefnið var gert fyrir kennara í móðurmálskennslu og bókmenntum, sögu, félagsfræði og 

ensku í þeim skólum sem tóku þátt í verkefninu. Eitt af aðalmarkmiðum verkefnisins var auka 

færni þeirra kennara sem tóku þátt, þannig að þeir hafi skýra mynd af því hvernig hægt sé að 

kenna um sjálfbæra þróun í eigin fagi.  

 

Verkefnið á einnig að auka gæði, sköpun og nýjungar á framhaldsskólastigi. Samstarf á milli 

kennara í Eistlandi og á Íslandi gerir þeim það kleift að öðlast meiri skilning á hugtakinu sjálfbær 

þróun. Einnig að kynnast þeim kennsluaðferðum sem notaðar eru á Íslandi, fá ábendingar og ráð 

auk þess að kasta fram tillögum um ákveðin verkefni fyrir nemendur.   

 

Kennsluefnið sem kennarar sömdu í verkefninu og sú reynsla sem þeir öðluðust í þátttökunni 

mun einnig stuðla að því eftirfarandi markmið eistnesku aðalnámskrár framhaldsskóla munu 

nást: 

 

 

1. Þverfagleg verkefni "Umhverfi og sjálfbær þróun": Þetta markmið leitast við að móta 

umhverfisvitund nemenda og auka vitund þeirra um eigin áhrif á samfélagið sem þeir starfa í. 

Einnig að þeir tileinki sér ábyrgan lífsstíl og geti fundið lausnir á vandamálum sem tengjast 

umhverfinu og stuðli að sjálfbærri þróun. 

 

Nemendur eru hvattir til að: 

 Meta líffræðilega og menningarlega fjölbreytni (þ.m.t. umhverfi) og sjálfbærni vistkerfisins.  

 Mynda eigin skoðanir í umhverfismálum og taka þátt í ákvarðanatöku sem varða 

umhverfismál. Eiga frumkvæði að því að leysa umhvefisvandamál hvort sem þau varða 

nemandann sjálfan, nærumhverfið eða samfélagið allt. 

 Skilja að náttúran er heildstætt kerfi, að maðurinn er háður umhverfinu og náttúruauðlindum 

 Skilja gagnkvæm tengsl á milli ýmissa menningarlegra, félagslegra, efnahagslegra og 

tæknilegra þátta á og umhverfislega áhættu sem fylgir athöfnum mannsins. 

 Taki ábyrg skref í átt að sjálfbærri þróun og tileinki sér gildi og viðmið sem styðja við 

sjálfbæra þróun. 

 

 

2. Tungumál:  Tungumála- og bókmenntakennsla þjálfar grundvallarfærni nemenda eins og að 

greina og túlka mismunandi tegundir texta, að greina á milli staðreynda og skoðana, að leita að 

upplýsingum úr mismunandi heimildum og nota þær á gagnrýninn hátt. Í kennslu erlendra mála 

læra nemendur einnig að skrifa frumsaminn texta og móta og rökstyðja sínar eigin skoðanir.  

 

Markmið með tungumálakennslu: 

 Að nemendur þjálfi skapandi og gagnrýna hugsun. 

 Að nemendur leiti markvisst að upplýsingum og meti þær á gagnrýnan hátt. 

 

 

3. Félagsgreinar: Nemendur læra um umhverfið sem heild, áhrif mannsins á umhverfið, hugsi 

um lausnir umhverfisvandamála, skilji tengslin á milli mismunandi menningarlegra, félagslegra, 
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efnahagslegra og tæknilegra einkenna mannsins, umhverfislega áhættu sem fylgir athöfnum 

mannsins, móta eigin skoðun á málefnum umhverfisins og mikilvægi beinna aðgerða.  

Markmiðið með félagsgreinum er að hjálpa nemendum að:  

 Skilja félagslegar breytingar í mannkynssögunni en einnig í nútímasamfélagi og orsök og 

afleiðingar mikilvægra atburða. 

 Öðlast framtíðarsýn, gera áætlanir fyrir framtíðina og hrinda þeim áætlunum í framkvæmd.   

 Fá áhuga á eigin þroska og þróun lands síns, samfélags og veraldarinnar, mynda eigin 

skoðanir og lifa og starfa sem ábyrgt fólk.  

 Öðlast þekkingu og færni sem stuðlar að eigin þroska sem heilbrigðir og sjálfstæðir 

einstaklingar með jákvætt viðhorf til sjálfs sín og annara.      

. 

 

Afurðir verkefnisins eru: 
1. Kennsluefni til að kenna um sjálfbærni í tungumálum og félagsgreinum (umræðuefni, 

hugmyndir, aðferðir, nálganir, vinnuskjöl, kennsluleiðbeiningar og aðrar leiðbeiningar). 

2. Vefsíða þar sem allt kennsluefni sem gert var í verkefninu er aðgengilegt á þremur 

tungumálum fyrir alla kennara sem áhuga hafa á efninu: 

https://makeanewplanet.wordpress.com/ - á ensku;  

https://makeanewplanetru.wordpress.com/ - á rússnesku; 

https://makeanewplanetest.wordpress.com/ á eistnesku. 

 

 

 
  

 

https://makeanewplanet.wordpress.com/
https://makeanewplanetru.wordpress.com/
https://makeanewplanetest.wordpress.com/
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2. Kafli - Sjálfbærni 

2.1. Aðalnámskrá framhaldsskóla 
– Almennur hluti 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið) 

 

(2) Almenn menntun  

(2.1.2)  Sjálfbærni 

 

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að 

samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags.  

 

Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum 

umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og við leitumst við að 

mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum 

sínum. Hér er einnig stuðst við þá skilgreiningu að sjálfbærni sé jafnvægisástand og sjálfbær 

þróun sé breytingarferlið þegar verið er að breyta þjóðfélagi, eða minni einingu, og færa það til 

sjálfbærni. Munur á hefðbundinni skilgreiningu og skilgreiningunni, sem hér er notuð, er fremur 

áherslumunur en merkingarmunur. Þessi áherslumunur hefur þó þá þýðingu í skólastarfi að 

leggja má áherslu á að margt smátt gerir eitt stórt, ekki þarf að bíða eftir stóru breytingunum til 

að geta fagnað þeim smærri.  

 

Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt samfélag. Sjálfbær þróun getur ekki átt sér 

stað nema innan þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja okkur. Því er skilningur á þeim 

takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og hringrásum í náttúrunni, mikilvægur grundvöllur þess 

að okkur takist að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Þannig þurfa nemendur að 

þekkja, skilja og virða náttúruna, bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún innir 

af hendi við mannfólkið. Umhverfisvernd, loftslagsbreytingar og lífbreytileiki eru dæmi um 

úrlausnarefni.  

 

Í samfélagslegu tilliti snýst hugmyndafræðin um jöfnuð, innan kynslóðar og á milli kynslóða. Til 

þess að ná jöfnuði þurfum við að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa skilning á fjölbreytileika 

mannlífs og tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé gert jafn hátt undir höfði. Í 

margbreytileika felst styrkur sem getur unnið bug á fátækt, stuðlað að friði og tryggt lífsskilyrði 

og lífsgæði fyrir alla hvar í heiminum sem þeir búa. Að gera sér grein fyrir mikilvægi eigin 

velferðar og annarra er forsenda sjálfbærrar þróunar.  

 

Efnahagslegur þáttur sjálfbærrar þróunar er nátengdur bæði umhverfis- og samfélags- þættinum. 

Efnahagskerfi samfélaga skipa stórt hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu auðlinda og 

sanngjarnri skiptingu þeirra. Þannig er mikilvægt að efnahagsvöxtur byggist hvorki á, né leiði til, 

óhóflegs ágangs á náttúruna. Framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir þættir samfélags og um leið 

efnahags hvers einstaklings. Skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga og þjóða stuðlar að 

sjálfbærri þróun og hófsemi. Neytendafræðsla og fjármálalæsi eru því mikilvæg forsenda þess að 

geta metið þarfir okkar í nútíð og framtíð.  

 

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.  

Í sjálfbærnimenntun felst einnig að börn og ungmenni takist í námi sínu á við margvísleg 

álitamál og ágreiningsefni. Kennsla og starfshættir innan skólans skulu fléttast saman við það 

viðhorf að markmið menntunar sé geta til aðgerða. Í því felst þjálfun í lýðræðislegum 
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vinnubrögðum og því að stuðlað sé að áhuga og vilja til þess 

að börnin og ungmennin taki þátt í samfélaginu. 

3. Kafli - Horfin samfélög 
 

Leiðbeiningar fyrir kennara 
 

Verkefnið skiptist í nokkur stig og er púslaðferðin notuð. 

Nemendur eiga að skrifa stutta ritgerð og gera kynningu. Hver 

hópur skilar ritgerð og kynningu en ekki þarf að flytja hana fyrir allan hópinn. Þau gera aftur á 

móti aðra stutta kynningu síðar sem er flutt í lok verkefnisins. 

 

Í fyrsta tíma er byrjað á að skipta öllum í 4-5 manna hópa, Kennari metur hvort betra sé að fjórir 

eða fimm séu í hópunum en hóparnir verða að vera jafn stórir svo púslið gangi upp. Kennari þarf 

einnig að skrifa hjá sér hverjir eru saman í hóp. 

 

Í fyrstu tímunum er hver nemandi í hópnum að rannsaka samfélag, því það er ekki fyrr en síðar 

sem heill hópur fjallar um hvert samfélag. Nemendur velja hvaða samfélag þeir rannsaka en öllu 

máli skiptir að verið sé að rannsaka sömu samfélögin í öllum hópunum, annars gengur púslið 

ekki upp. Dæmi: Ef fjórir eru í hópunum verða allir hópar að sleppa Rúanda. Það gengur ekki að 

einn hópur sleppi Rúanda og annar Páskaeyjum. Ef einhverju samfélagi er sleppt má hugsanlega 

geyma það og láta þá sem mæta ekki í fyrsta tíma verkefnisins skoða það síðar. Fyrsti tími 

verkefnisins er svo nýttur þannig að hver og einn skoðar sitt samfélag og ber lauslega saman við 

hin samfélögin með félögum sínum. Hver og einn nemandi skrifar hjá sér punkta um sitt 

samfélag og undirbýr ritgerðina og kynninguna.  

 

Í næsta tíma er svo hópunum skipt upp þannig að núna eru allir sem völdu að fjalla um 

Páskaeyjar saman í hóp, allir sem völdu Norræna menn á Grænlandi saman og svo framvegis. 

Næstu tímum er svo varið í að „sérfræðingahóparnir” vinna saman að því að skrifa ritgerð og 

gera kynningu um sitt samfélag. Þegar því er lokið fara allir í sína upprunalegu hópa og segja 

hverjir öðrum frá sínum helstu niðurstöðum úr sérfræðingahópunum. 

 

Þegar þessu er lokið gera nemendur verkefnið “Kynslóðin mín” sem fjallað er um hér að neðan 

og kynna fyrir félögum sínum.  

 

 

 

3.1. Horfin samfélög – Hvað getum við lært af þeim? 
(Stefán Svavarsson, Menntaskólinn í Kópavogi) 

 

Við ætlum að skoða nokkur horfin samfélög og samfélög í vanda til að reyna að átta okkur á því 

hvað leiddi til þess að þau hurfu. Þið gerið stutta ritgerð og kynningu um hvert samfélag. 

Samfélögin sem við skoðum eru: 

 

Rapa nui samfélagið á Páskaeyju 

Rapa nui fólkið er þekktast fyrir að hafa reist gríðarstórar styttur sem enn standa á Páskaeyju. 

Fornleifafræðingar telja að um 15.000 manns hafi búið á Páskaeyju þegar mest var. Samt voru 

þar aðeins um 2000-3000 manns þegar Evrópumenn sigldu þangað fyrst á 18. öld. Hvað gerðist? 

Af hverju fækkaði íbúunum svona mikið?  
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Mayamenningin í Mið-Ameríku 

Mayar réðu lögum og lofum á svæðinu sem núna er Mexíkó, Belís, Guatemala og Hondúras. Þeir 

stóðu framarlega á sviði vísinda og byggðu glæsileg mannvirki. Samt voru flestar borgir þeirra 

tómar og yfirgefnar mörgum öldum áður en Spánverjar lögðu ríki þeirra undir sig á 16. öld. 

Enginn er viss hvað leiddi til falls Mayamenningarinnar en margar kenningar eru uppi um það. 

Hvað telja menn að hafi gerst? 

 

Haíti 

Þegar Haíti lýsti yfir sjálfstæði árið 1804 var landið eitt það ríkasta í heimi, þó auðnum væri 

skipt mjög óréttlátt. Í dag er Haíti lang fátækasta Ameríku og lífskjör með þeim verstu í 

heiminum. Jarðvegur eyjunnar, sem áður stóð undir stórum plantekrum, er nú ófrjór og eyjan svo 

gott sem ónýt til ræktunar. Ástæðurnar fyrir hruni Haíti eru vel þekktar en alls ekki einfaldar. 

Hverjar eru þær? 

 

Norrænir menn á Grænlandi 

Við þekkjum öll söguna um Eirík rauða og byggð Norrænna manna á Grænlandi. Um tíma stóð 

byggðin í miklum blóma og þaðan bárust dýrgripir eins og ísbjarnarfeldir og listmunir úr 

rostungstönnum til meginlands Evrópu. Byggðin hvarf þó einhvern tímann á 15. öld að talið er. 

Hvers vegna gátu norrænir menn ekki lifað af á Grænlandi líkt og á Íslandi? 

 

Rúanda 

Þetta land er alræmt í heiminum vegna hræðilegra þjóðernishreinsana sem áttu sér stað fyrir um 

20 árum. Rótin að þessum fjöldamorðum er djúpstæð og tengist meðal annars því hvernig 

maðurinn hefur gengið um náttúruna í gegnum aldirnar á þessu svæði. Hvernig tengjast þessir 

þættir? 

 

Ritgerðin og kynningin á að vera í tveimur hlutum: 

 

1. Uppgangur samfélagsins og styrkleikar þess 

Í þessum hluta ætlið þið að lýsa samfélaginu almennt og rannsaka uppgang þess og „gullöld“. 

Segið til dæmis hvar í heiminum samfélagið var og hvernig það óx og dafnaði. Fjallið um á 

hverju fólkið lifði og hvaða auðlindir það nýtti mest. Stóð samfélagið framarlega á einhverju 

sviði á sínum tíma svo sem vísindum eða tækni? Af hverju finnst fólki í dag það merkilegt? Í 

stuttu máli, almenna lýsingu á þessu samfélagi með áherslu á styrkleika þess.  

 

2. Veikleikar samfélagsins, hnignun þess og fall 

Þessi hluti skiptir mestu máli. Þið þurfið að skoða hvers vegna samfélaginu hefur hnignað og 

hvers vegna það hvarf. Urðu breytingar á umhverfinu? Gekk samfélagið ekki nógu vel um 

auðlindir sínar? Varð samfélagið fyrir innrás, var því ekki stjórnað vel eða urðu aðrir mannlegir 

þættir til þess að það féll? Hvaða veikleikar leiddu til fallsins? Ekki er víst að fræðimenn viti 

fyrir víst hvers vegna samfélagið féll og þá þarf að rekja mismunandi kenningar um það. Einnig 

geta verið margar ástæður fyrir falli samfélaga og þá þarf einnig að segja frá þeim. Hér skiptir 

miklu máli að vísa í heimildir. 

 

3.2. My Generation   
(Stefán Svavarsson, Menntaskólinn í Kópavogi 

Jelena Moisejeva, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Verkefni 
Er þinn lífsmáti sjálfbær? 

Styrkleikar - Veikleikar – Tækifæri 
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Nú hafið þið skoðað gömul samfélög sem ekki eru lengur til. Þau lentu öll í erfiðleikum vegna 

þess að þau voru ekki sjálfbær á einhvern hátt 

 

 Hvernig er ykkar samfélag í samanburði?  

 Mun ykkar menning vera eilíf? 

 Hvað hafið þið fram að færa til að bæta heiminn? 

 Er ykkar lífsmáti sjálfbær?  

 Hvert stefnið þið? 

 

Ræðið spurningarnar hér að neðan í hópum. Skrifið niður helstu niðurstöður og segið síðan 

bekknum frá. 

 

∙ Styrkleikar 

Að hvaða leyti standið þið betur að vígi en samfélögin sem við fjöllum um? En miðað við 

kynslóð foreldra ykkar? 

 

∙ Veikleikar 

Hvar standið þið verr að vígi en samfélögin sem við fjöllum um? En miðað við kynslóð foreldra 

ykkar? 

 

∙ Tækifæri 

Hvað getið þið gert til að bæta heiminn? Hvernig getið þið stuðlað að því að gera lífsmáta okkar 

sjálfbæran? Hvaða tækifæri hafið þið umfram horfnu samfélögin/umfram kynslóð foreldra 

ykkar? 

 

∙ Vandamál 

Hvaða hættum og vandamálum standið þið frammi fyrir sem horfnu samfélögin/kynslóð foreldra 

ykkar stóð líka frammi fyrir? Hvaða hættur stafa aðeins að ykkur? Hvernig leggið þið til að tekist 

verði á við þær? 

 

 

 

3.3. Svipmynd af minni kynslóð 
(Jelena Moisejeva, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Oft er sagt að til þess að breyta heiminum er nauðsynlegt að byrja á sjálfum sér. En áður en það 

er hægt þarf maður að skilja eigið hlutverk í heiminum, ákveða siðferðileg gildi og markmið. 

Markmiðið með þessu hópverkefni er að nemendur skoði eigin kynslóð utan frá, greini styrkleika 

hennar og veikleika, tækifæri og hættur sem að þeim steðja. 

 

Fyrsti hluti 

Undirbúningur í stofu 

1. Skilgreinið orðið “kynslóð”. 

2. Reynið að ákveða hvaða þættir hafa mest áhrif á þroska ungs fólks (vísindi, samfélag, saga, 

menning o.s.frv.) 

3. Reynið að ákveða hvaða þættir gera ykkar kynslóð sérstaka eða einstaka (tónlist, útlit, 

áhugamál, lífstíll, hegðun, talsmáti o.s.frv.). 

 

Annar hluti 

Hópvinna (í 4-5 manna hópum) 
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1. Gerið SWOT-greiningu á ykkar kynslóð (S - strengths, W – weaknesses, O – opportunities, T 

– threats). Treystið á eigin reynslu og ekki bera ykkur saman við aðrar kynslóðir. 

2. Notið niðurstöður ykkar til að gera svipmynd af dæmigerðum ungling á aldrinum 16-17 ára 

(tónlist, útlit, áhugamál, lífstíll, hegðun, talsmáti o.s.frv.). 

 

Þriðji hluti 

Hóparnir kynna SWOT-greiningu sína. 

Þegar allir hópar hafa kynnt sitt verkefni má ræða um niðurstöðurnar. Leitið sérstaklega að því 

sem fleiri en einn hópur nemenda minnist á og haldið til haga.  

 

Fjórði hluti 

Kynning á þeim sérkennum sem einkenna kynslóð nemenda.  

Umræður um þær svipmyndir sem nemendur gerðu um dæmigerðan ungling. Hvað er eins og 

hvað er ólíkt? 

 

Fimmti hluti 

Lesið ljóðið eftir Jonathan Reed "The Lost Generation" / "There is hope." (hægt er að lesa hlusta 

og horfa á: https://www.youtube.com/watch?v=MWSYPDh7O5Q ) 

 

Lesið ljóðið ofan frá og niður og síðan neðan frá og upp. 

I am part of a lost generation 

and I refuse to believe that 

I can change the world 

I realize this may be a shock but 

“Happiness comes from within” 

is a lie, and 

“Money will make me happy.” 

So in 30 years I will tell my children 

they are not the most important thing in my life 

My employer will know that 

I have my priorities straight because 

work 

is more important than 

family 

I tell you this 

Once upon a time 

Families stayed together 

but this will not be true in my era 

This is a quick fix society 

Experts tell me 

30 years from now, I will be celebrating the 10th anniversary of my divorce 

I do not concede that 

I will live in a country of my own making 

In the future 

Environmental destruction will be the norm 

No longer can it be said that 

My peers and I care about this earth 

It will be evident that 

My generation is apathetic and lethargic 

It is foolish to presume that 

There is hope. 
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And all of this will come true unless we choose to reverse it. 

Now read it again in reverse. 

Which generation do you belong to? 

 

Sjötti hluti 

Hverju myndir þú vilja beyta til hjá þinni kynslóð til þess að hún gæti breytt heiminum til hins 

betra?  

Hvað þarf ungt fólk að gera til þess að breyta sér til hins betra og hafa meiri áhrif til góðs í 

heiminum.  

 

Sjöundi hluti 

Kynningar á verkefnum og niðurstöðum. 
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3.4. Hvernig verð ég eftir 5 ár? 
(Ragnheiður Lárusdóttir, Eva Hrönn Stefánsdóttir, Menntaskólinn í Kópavogi) 

 

Semdu sögu eða ljóð þar sem þú segir frá hvernig þú sérð líf þitt fyrir þér að 50 árum liðnum. Á 

þessum tíma hefur þú lokið starfævi þinni. Hvaða breytingar heldur þú að hafi átt sér stað  

í lífi þínu? Í samfélagi þínu og í heiminum?  

Getur þú haft einhver áhrif á gang mála? Skiptir máli hvernig þú lifir lífinu? Hvað getur þú gert 

til að minnka mengun, matarsóun, stuðla að mannréttindum og betra samfélagi? 

Verkefnið skal vera u.þ.b. 1 bls. að lengd. Segðu frá í samfelldu máli. 

Verkefnið skal flutt munnlega, eða skilað á vídeói. Þú getur notað eftirfarandi punkta við að 

vinna verkefnið 

 

 Útlit/líkamlegt ástand 

 Andlegt ástand 

 Fjölskylduaðstæður, maki/makar, börn/barnabörn 

 Hvaða menntunar hefur þú aflað þér? 

 Tekjur/lífeyrir 

 Hvernig hefur ævistarf þitt verið?  

 Hvað hefurðu unnið/afrekað? 

 Hvað gerir þú núna árið 2065? 

 Þjóðfélagsbreytingar 

 Loftslagsbreytingar 

 Mengun 

 Tækniþróun 

 Framtíðarsýn þín árið 2065 

 Eitthvað annað sem þú vilt taka fram 

 

 

4. Kafli - Maðurinn og náttúran 

4.1. Auglýsingar 
(Jelena Moisejeva, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

  

Markmið 
Að sjá hvað mennirnir hafa gert rangt í umhverfismálum og hvað við getum lært af fyrri 

mistökum.  

  

Verkefnin 
Fylgjast með, umræður, búa til stuttar auglýsingar, skrifleg og munnleg skil á blaðagrein. 

  

Markmið 
1. Beina athygli nemenda að umhverfisvandamálum og áhrif mannsins á umhverfið. Tala um 

ábyrgð hvers og eins á því að vernda umhverfið. 

2. Kynna hugatkið auglýsingar á félagslegum málefnum fyrir nemendum og fræðast um tilgang 

þeirra. Æfa sig í að búa til slagorð. 

3. Þróa færni í að ræða og setja fram grundvallarhugmynd. 

4. Þróa færni í að ræða, setja fram og leysa vandamál á bæði munnlegu og skriflegu formi. 

5. Þróa færni í að gera úrdrátt og setja fram niðurstöður. 
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Fyrsta skref 

∙ Skoðið myndirnar. 

∙ Hverju eru þessar auglýsingar að reyna að vekja athygli á? 

 

Horrifying…    More horrifying … 

 
 

If you don’t pick it up they will 

 

 
 

 

 

Poachers with a tiger skin 
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Same cat, different owner      Same dog, different owner 

                  
 

Plastic bags kill 

 
 

What goes around comes around. Keeps the sea clean 

 

 
 

 

Forests are lungs of the planet. Before it’s too late 
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Save paper -save the planet 

 
 

Skrifið slagorð fyrir myndirnar hér að neðan. Búið til ykkar eigin auglýsingu. 

 

       
  

Annað skref 

∙ Er hægt að skipta þessum auglýsingum í einhverja flokka? 

∙ Hvaða vandamál er verið að vekja athygli á í þessum auglýsingum? 

  

Þriðja skref 

∙ Veljið eina af myndunum hér að neðan sem höfðu mest áhrif á ykkur. 

∙ Rökstyddu valið. 

  

Fjórða skref 

∙ Skrifaðu stutta blaðagrein sem lýsir því umhverfisvandamáli sem tekið er fyrir í myndinni 

sem þú valdir. 

 

Fimmta skref 

∙ Kynntu greinina munnlega fyrir framan bekkinn og skilaðu skriflega til kennara. 

 

Endurgjöf 
Ræða niðurstöður verkefnisins. 

 

4.2. Menguðustu staðir jarðar 
(Olesja Stefanovitš,  Julia Simson, Ríkisskólinn í Narva) 

Þetta verkefni er ætlað fyrir þverfaglegan áfanga. Einnig má kenna þetta verkefni í landafræði 

eða í kennslu erlendra tungumála. 

 

Markmið:  
∙ Að vekja athygli nemenda á efninu og ýta undir skynsama nýtingu á náttúruauðlindum.  

 

Inngangur 
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Spilið upptöku af umhverfishljóðum úr náttúrunni í kennslustofunni (niður í öldum, á eða hljóð 

úr skógi eða annað svipað) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKFTSSKCzWA 

https://www.youtube.com/watch?v=eKFTSSKCzWA 

 

Að neðan eru nokkrar myndir frá menguðustu stöðum jarðar til að sýna nemendum, t.d. á tjaldi. 

Á meðan hljóðið er spilað, skoða nemendur myndirnar og velja þá mynd sem höfðar mest til 

þeirra (2-3 nemendur mega vinna saman með sömu mynd). 

 

Verkefni 
1. Nemendur eiga að setja sig í hlutverk persóna eða hluta sem sjást á myndinni t.d. trés, 

ruslabings, bíls, orkuvers, reyks, moldar, yfirgefins leikvallar o.s.frv. Þeir búa síðan til samræður 

á milli manneskjanna og hlutanna á myndunum. 

2. Nemendur kynna samræðurnar fyrir öðrum nemendum. 

3. Hér að neðan er listi yfir lönd þar sem finna má 14 menguðustu staði jarðar og myndir af 

þeim.: 

1. Indónesía   6. Argentína   11. Kyrgyzstan 

2. Brasilía   7. Mexíkó   12. Bangladesh 

3. Haíti   8. Tansanía   13. Kongó 

4. Azerbaidjan   9. Indland   14. Úkraína 

5. Kína    10. Íran 

 

4. Nemendur eiga að para sína mynd sem þeir völdu í upphafi verkefnisins við löndin á listanum. 

 

 

    Citarumá í Indónesíu    Riachuelo vatnasvæðið, Argentínu 
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Mailuu-Suu, Kyrgyztan    Rondonia, Brasilíu 

     
 

 

Mexíkóborg        Dhaka 

    
 

 

Port-au-Prince, Haíti    Dar el Salaam, Tansaníu 

  
 

Brazzaville, Kongó     Sumgayit, Azerbaidjan 
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Yamunaá, Indland     Chernobyl, Úkraína 

    
 

 

 

 

 

Linfen, Kína 

 

 
 

5. Nemendur gera grein fyrir vali sínu og segja síðan frá sinni skoðun (í hóp eða tveir og tveir 

saman) og kennari aðstoðar ef þarf. 

 

6. Hver hópur nemenda skoðar kort af landinu sem hann er með og leitar að upplýsingum um 

efnahag, veðurfar, þróunarmál og umhverfi landsins. Niðurstöðurnar settar upp í hugarkort og 

kynntar fyrir öðrum nemendum. 

 

7. Nemendur segja frá hvers vegna þeir telja að umhverfismál séu í svo slæmu ástandi í þessum 

löndum.  

 

8. Til að draga efnið saman í lokin má ræða þessar spurningar með nemendum: 

∙ Hvernig hafa umhverfismál áhrif á íbúana í löndunum og hvernig tengist íbúafjöldinn 

ástandi umhverfisins?  

∙ Hvernig hefur ástandið í löndunum í dag áhrif á umverfið? 

 

Aukaverkefni 

Ef tími og áhugi er fyrir hendi má biðja nemendur um að skrifa ritgerð um þessi efni: 

∙ „Hvernig er að búa á þessum stað í einn dag“  

∙ „Daglegt líf á staðnum“  

∙ „Hvernig verður lífið á þessum stað eftir 10 ár?“  

 

Heimild: http://be2ati.com/cover.html  
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4.3. Hanttræn vandamál 
(Anatoli Grigorjev, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Fyrsti tími. Kolanámur 

 

1. Innngangur 

Þrátt fyrir framfarir í tækni og vísindum er námugröftur enn víða stundaður á óumhverfisvænan 

hátt. 

 

2. Dæmi: Opin kolanáma á Kuznetsk vatnasvæðinu, í 

Rússlandi. Hún lítur svona út: 

http://activatica.org/uploads/images/.thumbs/x/thumb_u

ploads_images_Problem_252_918d5b4415f76deed8a23

840d78f933b__.png 

 

Fyrir utan að valda óafturkræfu tjóni á svæðinu þar sem 

náman er, losar kolabruni mörg hættuleg efni út í 

andrúmsloftið. Þar ber helst að nefna koltvíoxíð sem er 

sú lofttegund sem veldur gróðurhúsaáhrifum. 

 

Nemendum er sýnd mynd (hlekkur hér að neðan) og ræða síðan þau félagslegu vandamál og 

umhverfisskaða sem fram kemur í henni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ljeobc6B4o 

 

3. Umræðuefni tengd myndinni 
∙ Hvaða áhrif hefur námuvinnsla í opnum námum á umhverfið? 

∙ Veist þú um einhverja staði í heiminum þar sem þessi aðferð við námuvinnslu er stunduð? 

∙ Af hverju er þessi aðferð ennþá notuð? 

∙ Hvaða önnur vandamál hefur þú lært um í myndinni? 

(Myndin segir einnig frá Shor þjóðinni sem eru frumbyggjar svæðisins, en hætta er á að einkenni 

þjóðarinnar, tungumál og önnur sérkenni hverfi) 

Upplýsingar um Shor þjóðina:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Shors 

 

4. Samantekt 
∙ Sérðu einhverja leið til að leysa núverandi vandamál? 

∙ Telur þú möguleika á að banna námugröft eins og sýndur var í myndinni? 

∙ Hvað er það fyrsta sem þú myndir gera ef þú réðir? Til hvaða ráða myndir þú taka? Við hvern 

myndir þú tala til þess að leysa vandamálin sem eru sýnd í myndinni? 

∙ Er umhverfisvandamálið sem sýnt er í myndinni bundið við Rússland eða er þetta hnattærnt 

vandamál.  

∙ Til hvaða ráða myndir þú grípa til að bæta lífskjör Shor fólksins? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9ljeobc6B4o


20 
 

Annar tími. «Eldar sem brenna á jörðinni» 

 

1. Inngangur. Kort af eldum sem brenna á jörðinni. 

http://fires.kosmosnimki.ru/ 

 

 
 

http://ecowars.tv/info/2150-karta-pozharov.html 

 

Tafla sem sýnir breytingar á meðalhita á jörðinni og hvernig hann hækkar:

 
http://www.greenpeace.org/international/en/ 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 

http://earth-chronicles.ru/news/2012-09-02-29866 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2015/16-09-

arctic-minimum/ 

http://activatica.org/blogs/view/id/1497/title/lesa-i-bolota-

kto-dlya-klimata-vazhnee 

 

Spurning fyrir nemendur: Hvar í heiminum hækkar 

meðalhitastig hraðast? 
http://temperatures.ru/articles/record_temperatura 

http://activatica.org/blogs/view/id/384/title/globalnoe-poteplenie-osoboe-mnenie-rossiyskih-

uchenyh 

 

2. Hver eru áhrif hnattrænnar hlýnunar á jörðina? Nýjustu dæmin frá ýmsum stöðum á 

jörðinni: 
Myndir, myndbönd, dæmi, tölfræði. Nemendur gera allt á tölvur og á netinu. 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/climate/ 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/climate/consequences/ 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/10/blog/54078/ 

 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/54026/ 

http://www.wildfield.ru/caei/tetrad/02.htm 

 

3. Umræður. 
Gerum við okkur öll grein fyrir hvaða áhrif hnattærn hlýnun mun hafa á jörðina? 

http://fires.kosmosnimki.ru/
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Hvað getur þú sagt um þær aðgerðir sem þegar hefur verið gripið til. Eru þær nægar? 

а) Stök lönd 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2015/12-12-COP/ 

 

b) Alþjóðlegt samstarf 

http://activatica.org/blogs/view/id/1505/title/klimaticheskiy-sammit-v-parizhe-o-chem-

umolchali-prezidenty 

 

c) Alþjóðasamtök, þar á meðal samtök sem einbeita sér að umhverfismálum. 

 

Taktu sérstaklega eftir því hvert almenningsálitið er (hér er dæmi um mótmæli við leiðtogafund 

Sameinuðu þjóðanna í New York http://isecunda.com/climate-march/) og hlutverk fjölmiðla við 

að fjalla um málefnið.  

 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/54917/ 

 

 

Grein "The environmentalists from 150 countries staged a demonstration in the run-up to the 

UN climate summit" 

 

4. Samantekt 
Nemendum skipt í hópa og útbúa plaköt sem væri hægt að nota til að vekja fólk til vitundar um 

umhverfismál. Nemendur gætu einnig gert slagorð eða gert stutt myndband í sama tilgangi. 
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5. Kafli – Að versla á sjálfbæran hátt 
 

5.1. Almenningur hefur lykilinn að betri heimi 
 

Þáttaröðin „The Story of Stuff“ notuð til að sýna hvernig hægt er að versla á 

sjálfbærari hátt 
 

Kennslustund 1: The story of Bottled Water 

Kennslustund 2: The story of Cosmetics 

Kennslustund 3: The story of Electronics 

Kennslustund 4: The Story of Stuff Project 

 

Skólastig: Framhaldsskólastig  

Tími: 45 mínútur 

Hér að neðan er lýsing á verkefni sem nota má í enskukennslu. Verkefnin voru búin til í kringum 

þáttaröðina „The Story of Stuff” sem fjallar um ýmis málefni sem tengjast umhverfinu og 

sjálbærri þróun. 

Nemendur tala um sjálfbærni og stöðu umhverfismála í heiminum í dag í pörum eða hópum, 

horfa á myndband, gera sína eigin kynningu eða stutt myndbönd um sjálfbær innkaup. 

Kennarar mega ráða því hvaða efni þeir vilja nota í kennslunnni. Ekki er nauðsynlegt að nota alla 

þættina. 

 

5.1.1.  The story of Bottled Water 
(Olga Gortsakova, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Leiðbeiningar kennara 

1. skref 

Skrifið „sustainability” á töfluna og biðjið 

nemendur um að skilgreina það.   

 

2. skref 

Skiptið nemendum í pör og biðjið þá um að ræða 

eftirfarandi spurningar: 

 Is sustainability important in life? If so why? 

 What can we do to cultivate sustainable 

approach towards life? 

 

3. skref 

Fáið viðbrögð frá bekknum um hvers vegna sjálfbærni er mikilvæg og hvað er hægt að gera til að 

ýta undir sjálfbærni. 

 

4. skref 

Látið nemendur fá blað með tilvitnunum um sjálfbærni (að neðan).  

 

QUOTES TO DISCUSS 

 We endeavour to meet the needs of the present without reducing the possibilities of 

future generations. 

 Little things mean a lot, and it is not necessary to wait for big changes in the society to be 

able to rejoice in the smaller. 



23 
 

 Sustainability is understanding the limits of ecosystems as an important basis for 

successful working. 

 Sustainability is understanding the importance of one’s own welfare and that of others. 

 Sustainability is the need for us not to exploit earth´s resources to the extent that we will 

be unable to leave the planet to future generations in the same or in a better state we 

received it.  

 

Biðjið nemendur um að lesa tilvitnanirnar og athuga hvort þeirra svör við hvað 

sjálfbærnihugtakið þýðir hafi verið eitthvað í líkingu við þær.  

 

5. skref 

Biðjið nemendur um að skoða tilvitnanirnar aftur og ræða saman tvö og tvö hvað þær þýða og 

hvort þau séu sammála eða ósammála. 

 

6. skref 

Ræðið tilvitnanirnar öll saman og fullvissið ykkur um að allir skilji þær. 

 

7. skref 

Segið nemendum að þeir muni horfa á stutt myndband (8:05) sem segir frá vatni á flöskum. Á 

meðan þau horfa þurfa þau að svara þessari spurningu: 

Why is it important to be sustainable in the terms of water consumption? 

Spilið myndbandið tvisvar og aðstoðið nemendur með orðaforða ef þarf. 

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0 

 

8. skref 

Skiptið nemendum í litla hópa og látið þá ræða sín svör. 

 

9. skref 

Hafið almennar umræður í tíma þar sem eftirfarandi spurningar eru ræddar: 

 Where should we nurture sustainability? 

 What is the relationship between consumption and sustainability? 

 How does industry relate to sustainability? 

 

Heimavinna 

Biðjið nemendr um að gera sína eigin kynningu eða einnar mínútu myndband um sjálfbæra 

vatnsdrykkju. 

 

 

5.1.2.  The story of Cosmetics 
(Olga Gortsakova, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

 Leiðbeiningar kennara 

1. skref 

Skrifið „sustainability” á töfluna og biðjið 

nemendur um að skilgreina það.   

 

 

2. skref 

Skiptið nemendum í pör og biðjið þá um 

að ræða eftirfarandi spurningar: 

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0
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 Is sustainability important in life? If so why? 

 What can we do to cultivate sustainable approach towards life? 

 

3. skref 

Fáið viðbrögð frá bekknum um hvers vegna sjálfbærni er mikilvæg og hvað er hægt að gera til að 

ýta undir sjálfbærni. 

 

4. skref 

Látið nemendur fá blað með tilvitnunum um sjálfbærni. 

 

QUOTES TO DISCUSS 

 We endeavour to meet the needs of the present without reducing the possibilities of 

future generations. 

 Little things mean a lot, and it is not necessary to wait for big changes in the society to be 

able to rejoice in the smaller. 

 Sustainability is understanding the limits of ecosystems as an important basis for 

successful working. 

 Sustainability is understanding the importance of one’s own welfare and that of others. 

 Sustainability is the need for us not to exploit earth´s resources to the extent that we will 

be unable to leave the planet to future generations in the same or in a better state we 

received it.  

 

Biðjið nemendur um að lesa tilvitnanirnar og athuga hvort þeirra svör við hvað 

sjálfbærnihugtakið þýðir hafi verið eitthvað í líkingu við þær.  

 

5. skref 

Biðjið nemendur um að skoða tilvitnanirnar aftur og ræða saman tvö og tvö hvað þær þýða og 

hvort þau séu sammála eða ósammála. 

 

6. skref 

Ræðið tilvitnanirnar öll saman og fullvissið ykkur um að allir skilji þær. 

 

7. skref 

Segið nemendum að þeir muni horfa á stutt myndband (8:18) sem segir frá notkun á snyrtivörum 

Á meðan þau horfa þurfa þau að svara þessari spurningu: 

Why is it important to be sustainable in the terms of using cosmetics? 

Spilið myndbandið tvisvar og aðstoðið nemendur með orðaforða ef þarf. 

https://www.youtube.com/watch?v=buSJTzCuFWQ    

 

8. skref 

Skiptið nemendum í litla hópa og látið þá ræða sín svör. 

 

9. skref 

Hafið almennar umræður í tíma þar sem eftirfarandi spurningar eru ræddar: 

 Where should we nurture sustainability? 

 What is the relationship between consumption and sustainability? 

 How does industry relate to sustainability? 

 

Heimavinna 

Biðjið nemendr um að gera sína eigin kynningu eða einnar mínútu myndband um sjálfbæra 

notkun á snyrtivörum.  

https://www.youtube.com/watch?v=buSJTzCuFWQ
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5.1.3.  The story of Electronics 
(Olga Gortsakova, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Leiðbeiningar kennara 

1. skref 

Skrifið „sustainability” á töfluna og biðjið nemendur um að skilgreina það.   

 

 

2. skref 

Skiptið nemendum í pör og biðjið þá um 

að ræða eftirfarandi spurningar: 

 Is sustainability important in life? If so 

why? 

 What can we do to cultivate sustainable 

approach towards life? 

 

3. skref 

Fáið viðbrögð frá bekknum um hvers vegna sjálfbærni er mikilvæg og hvað er hægt að gera til að 

ýta undir sjálfbærni. 

 

4. skref 

Látið nemendur fá blað með tilvitnunum um sjálfbærni (að neðan).  

 

QUOTES TO DISCUSS 

 We endeavour to meet the needs of the present without reducing the possibilities of 

future generations. 

 Little things mean a lot, and it is not necessary to wait for big changes in the society to be 

able to rejoice in the smaller. 

 Sustainability is understanding the limits of ecosystems as an important basis for 

successful working. 

 Sustainability is understanding the importance of one’s own welfare and that of others. 

 Sustainability is the need for us not to exploit earth´s resources to the extent that we will 

be unable to leave the planet to future generations in the same or in a better state we 

received it.  

 

Biðjið nemendur um að lesa tilvitnanirnar og athuga hvort þeirra svör við hvað 

sjálfbærnihugtakið þýðir hafi verið eitthvað í líkingu við þær.  

 

5. skref 

Biðjið nemendur um að skoða tilvitnanirnar aftur og ræða saman tvö og tvö hvað þær þýða og 

hvort þau séu sammála eða ósammála. 

 

6. skref 

Ræðið tilvitnanirnar öll saman og fullvissið ykkur um að allir skilji þær. 

 

Step 7 

Segið nemendum að þeir muni horfa á stutt myndband (7:46) sem segir frá framleiðslu raftækja. 

Á meðan þau horfa þurfa þau að svara þessari spurningu: 

Why is it important to be sustainable in the terms of electronics? 

Spilið myndbandið tvisvar og aðstoðið nemendur með orðaforða ef þarf. 

https://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78 

https://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78


26 
 

 

8. skref 

Skiptið nemendum í litla hópa og látið þá ræða sín svör. 

 

9. skref 

Hafið almennar umræður í tíma þar sem eftirfarandi spurningar eru ræddar: 

 Where should we nurture sustainability? 

 What is the relationship between consumption and sustainability? 

 How does industry relate to sustainability? 

 

Heimavinna 

Biðjið nemendr um að gera sína eigin kynningu eða einnar mínútu myndband um sjálfbæra 

notkun á snyrtivörum.  

 

5.1.4.  The Story of Stuff  Project 
(Anna Fedyukhina, Narva Vanalinna State School) 

 

Skólastig: Framhaldsskólastig  

Tími: 45 mínútur 

Hér að neðan er lýsing á verkefni sem nota má í enskukennslu. Verkefnin voru búin til í kringum 

þáttaröðina „The Story of Stuff” sem fjallar um ýmis málefni sem tengjast umhverfinu og 

sjálbærri þróun. 

Nemendur tala um sjálfbærni og stöðu umhverfismála í heiminum í dag í pörum eða hópum, 

horfa á myndband, gera sína eigin kynningu eða stutt myndbönd um sjálfbær innkaup. 

Kennarar mega ráða því hvaða efni þeir vilja nota í kennslunnni. Ekki er nauðsynlegt að nota 

allt. 

 

Leiðbeiningar fyrir kennara 

Fyrsta skref 

Kynnið alþjóðlegan „Ekki kaupa neitt daginn“ fyrir nemendum. Hann er síðasta föstudaginn í 

nóvember á hverju ári, sem vill til að er hinn svokallaði „Black Friday“ í Bandaríkjunum. Í 

öðrum löndum er haldið upp á daginn síðasta laugardaginn í nóvember. 

„Ekki kaupa neitt dagurinn“ (EKND) er alþjóðlegur baráttudagur gegn ofneyslu og efnishyggju. 

Kanadíski listamaðurinn og leikarinn Ted Dave hélt fyrsta EKND árið 1992 því hann vildi að 

einn dag á ári gæti fólk sniðgengið allar vörur og allar verslanir. 

 

Annað skref 

Kynnið hugökin „consumer“ og „consumerism“. Sýnið þeim hvernig þessi hugtök tengjast 

hugmyndinni um EKND.  

 

Þriðja skref 

Áður en horft er á myndina „Story og Stuff Project“ leggið eftirfarandi spurningar fyrir 

nemendur: 

● Are we also the nation of consumers? 

● Should we do anything with all this stuff? 

● Do we need to reduce the consumption of goods? 

● Would you like to join Buy Nothing Day? 

 

Fjórða skref 

Horfið á myndina “The Story of Stuff Project”.  
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http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/ 

 

Fimmta skref 

Látið nemendur svara spurningunum hér að neðan og skiptast á skoðunum, 

 Are we also the nation of consumers? 

 Should we do anything with all this stuff? 

 Do we need to reduce the consumption of 

goods? 

 Would you like to join Buy Nothing Day?  

 How to buy nothing? 

 Study these pieces of advice. Are they 

suitable for you? 

 Invent your own steps how to become a 

wise consumer. 

http://www.wikihow.com/Buy-Nothing 

 

Sjötta skref 

Ef nemendur telja það vera góða hugmynd að prófa að taka þátt í EKND, ræðið þá hvernig best 

sé að koma því í framkvæmd. 

 

Sjöunda skref 

Ef nemendur eru mjög áhugasamir um EKND má benda þeim á stefnuyfirlýsingu Ekki kaupa 

neitt dagsins. 

 

The Manifesto of Buy Nothing Day is about freedom 

Freedom from consumerism. Freedom from corporations. Freedom from debt and overspending. 

Freedom from the need to shop to be happy. Freedom from the use of shopping as therapy or 

stress relief. Freedom from shopping as a way to connect with others. Freedom from buying to 

show our love for others. Freedom from sales and holiday madness and malls and huge chain 

stores and crazy shoppers. Freedom from overuse of resources, from wasted packaging, from 

wasted fuel to ship all that junk to the store. 

 

We are more than consumers. We don’t need to buy gifts to celebrate the holidays with each 

other — we can get together, make delicious food, go outside and do something fun, play games, 

talk, tell jokes, tell stories, give hugs. 

We are alive, and don’t want to waste the hours we have in chain box stores and malls buying 

things we don’t really need. 

 

We know that just because stores have massive sales doesn’t mean we need to buy what they’re 

selling. Sales don’t mean we’re saving money — it means we’re spending it. We used precious 

life hours earning our money, and we want to use that to live, not buy. 

We are free from buying, and free to live. 

Join us on Buy Nothing Day. 

 

Kynning á PowerPoint og spurningablað til nemenda má finna á vefíðsunni 

makeanewplanet.wordpress.com 

 

Kynnið þessi ráð fyrir nemendum og ræðið hvort einhver þeirra henti ykkur. Þau eru tekin 

af vefnum: http://www.wikihow.com/Buy-Nothing 

 

 

http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
http://www.wikihow.com/Buy-Nothing
http://www.wikihow.com/Buy-Nothing


28 
 

1  

Examine your spending habits. Are your buying decisions motivated by your own values or by 

advertisements? Don't be influenced by consumerism and an obsession with spending. 

2 
Stay home. If you don't need to shop, don't go shopping simply because you are bored. Don't use 

shopping as a recreation or amusement.  

3 
Leave the money at home. The easiest way to not buy anything is simply not to take any cash, 

checks, debit cards, or credit cards with you when you go out. 

4 
Avoid plastic. Try putting your credit card in a container with some water and freezing it. That 

way you have it for holidays and emergencies but not just to go buy stuff.  

5 
Buy used. If you really need something and haven't been able to beg or borrow, go to a thrift 

shop and get one for pennies on the dollar.   

6 
Pay cash. Studies show the average person spends less when paying with cash and much more 

when paying with credit, possibly because when you use a credit card it feels as though you are 

not parting with "real" money. 

7 

Make a budget and stick to it.  

8 
Make a list and stick to it. Make purchasing decisions at home, where your needs are apparent, 

instead of in stores where shelves are full of other products. 

9 
Ask yourself some questions. Will I use this every day? Will I use it enough for it to be worth 

buying? How many hours did I have to work to pay for this? 

10 
Repair, don't replace. If you shopped carefully and got good service out of something, don't 

assume you have to replace it when it breaks. A good repair shop might be able to restore it to 

"near-new" condition for less than the cost of a replacement, and you won't be adding to the 

landfill problem. 

11 
Try to get things you need or want for free.  Check local "free sales". Visit websites such as 

freecycle, Freesharing or Sharing is Giving.  Borrow. If you need a product for just a short time, 

why not borrow someone else's? 

12 
Avoid shopping malls, if possible. If you need to purchase something, go to a store that sells 

that thing. 

13 
Use the buddy system. If you go out with friends, you may find that you enjoy yourselves so 

much that you don't even feel like buying anything. You could all make a pact to prevent 

purchases. 

14 
Avoid unnecessary upgrades. Yes, that new toaster has a little chime and can toast eight slices 

at once, but seriously, how often do you need eight slices of toast at once?  

15 
Buy for durability. If you decide to purchase something, choose something that won't wear out, 

or won't wear out quickly. Also avoid purchasing items that will go out of fashion. 

16 
Buy for easy compatibility. If you really like an item, think carefully about how well it will 

work with what you have already. 

http://www.wikihow.com/Go-Grocery-Shopping
http://www.freecycle.org/
http://freesharing.org/
http://www.sharingisgiving.org/
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17 
Use the "Rule of 7." If something you want is over 7 dollars, wait 7 days and ask 7 trusted 

people whether this is a good purchase. 

18 
Make gifts for people. Use your own skills (or learn a new skill) to make gifts that people will 

remember long after they've forgotten store-bought presents. Don't forget that gifts needn't be 

wrapped. You can make a gift of time or skills, too. Remember the lesson of The Gift of the 

Magi: it really is the thought that counts. Money can't buy you happiness or self-respect or any 

friends worth having. 

19 
Tax yourself. Every time you make a purchase over $10 (or $50 or whatever limit you choose), 

take 10% of the price and put it into your savings or your 

investments.  

20 
Grow your own food. If you have even a small garden, it's easy 

to grow your own food. 

21 
Ask Yourself the 3 Questions - want, need and afford. Can I 

afford it? Do I Need it? and Do I Want it? If your answer is 

YES to all the 3 questions then you can buy it.  

22 
Try to be a smart shopper. If you want to buy something for someone's birthday, buy 

something that looks more expensive than the price you bought it for. Also remember that 

something personal and meaningful can have much more impact than something expensive or 

trendy. 
 

 

5.2. Hvað kosta ég og það sem ég á? 
(Ragnheiður Lárusdóttir, Eva Hrönn Stefánsdóttir, Menntaskólinn í Kópavogi) 

 

Inngangur  

Nemendur vinna einstaklingsverkefni um verðmæti þess sem þeir eiga og þess sem er í kringum 

þá. Látið nemendur taka saman og reikna: 

A. Hvað það kostar að kostar að klæða sig og fæða og hversu mikill kostnaður felst í þeim 

tækjum, bókum o. fl. sem þarf til að stunda nám í framhaldsskóla.  

B. Hve miklum fjármunum er varið í matarinnkaup á heimili þeirra í eina viku og hversu miklu 

er hent. 

 

A. Hvað kostar það sem ég þarf daglega í skóla? 

Nemendur taka saman hvað þau föt sem þau eru í kosta (úlpa, skór, sokkar, nærföt, buxur o.s.fr.). 

Næst áætla þau gleraug, skartgripi, síma, tösku og allt innihald töskunnar (tölva, bækur, 

pennaveski o.s.fr.). Að lokum áætla þau kostnað við þann mat sem þau borða og kostnað við að 

komast í skólann þann daginn. 

Nemendur bera síðan niðurstöðuna saman við bekkjafélaga og finndu út meðalkostnað. Útkoman 

sem þau fá má líta á sem fastan kostnað framhaldsskólanemanda. 

  

B. Hversu mikil matarsóun á sér stað á þínu heimili? 

Fyrir næsta lið þurfa nemendur að halda dagbók yfir matarinnkaup heimilis síns. Þau þurfa 

einnig að áætla hversu miklum mat er hent daglega á heimilinu og reikna þann kostnað (til 

dæmis sem hlutfall af vikulegum kostnaði). 
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Nemendur halda dagbók yfir innkaup heimilisins í eina viku, reikna daglegan kostnað við 

matarinnkaup og leggja svo saman alla vikudagana og til að fá heildarkostnað fyrir vikuna. 

Síðan taka þeir saman hversu miklu af mat er hent á heimilinu daglega og reikna hvað það 

kostar. Síðan eru allir vikudagar lagðir saman. 

Umræðuefni: 

Hvað kosta vikuleg innkaup á þínu heimili? 

Hversu miklu er hent og hvað kostar það? 

Hvernig gæti áætlun um hvernig má spara fjármuni á heimili þínu og koma í veg fyrir matarsóun 

litið út? 

  

C. Nemendur áætla verðmæti þess sem finna má í óskilamunum í sínum skóla 

Nemendur vinna saman í hópum, 4-6 saman í hóp. Byrjað er á að finna stað nærumhverfi t.d. 

skóla eða íþróttahús þar sem safnað hefur verið saman týndum fötum. Leyfi er fengið til að fara 

þangað inn og skoða fötin sem þar eru.  

Því næst eru fötin flokkuð t.d. í buxur, peysur, yfirhafnir og smáhluti á borð við sokka, boli og 

annað smálegt. Hver hópur tekur síðan um það bil 20 flíkur og reynir að áætla verð hverrar 

flíkur. Allir hópar verða að hafa einhverjar flíkur úr öllum flokkum. Verðmætið er skráð niður en 

internetið notað til að fletta flíkum upp og finna út hvað þær kostuðu eða finna verð fyrir 

sambærilega flík ef ekkert nákvæmara finnst.  

Niðurstöðurnar settar upp í skjali þar sem hver flokkur hefur sinn dálk. 

 

Umræðuefni 

Ræðið að lokum hvað er hægt að gera við þessar flíkur?  

Hvernig er hægt að skapa úr þeim verðmæti? 

Er hægt að auka virðingu fyrir verðmætum og koma í veg fyrir að föt hlaðist upp í íþróttahúsum 

og skólum í miklum mæli? 

Hvað fór mikið af hráefnum í að búa þessi föt til og koma þeim til Íslands? 

 

5.3. Food INC 
(Aleksandra Kojic, Eva Hrönn Stefánsdóttir, Menntaskólinn í Kópavogi) 

 

Nemendur horfa á myndina Food Inc. og ræða síðan spurningarnar hér að neðan í hópum. 

Nemendur skoða líka vefsíðuna: http://www.ecoliteracy.org/ 

 

Kynnið nemendur fyrir þessum hugtökum:  

Matvælaöryggi: er tryggt þegar matur er meðhöndlaður, matreiddur og geymdur þannig 

að hættan á matarsjúkdómum er í algjöru lágmarki. Matvælaöryggi fjallar um það að 

matvælin séu örugg til neyslu. Trygging matvælaöryggis felst í því að fylgja 

venjubundnum eða stöðluðum verkferlum til að forðast heilsutjón neytandans. Matur 

getur borið sjúkdóma milli manna auk þess að vera gróðrarstía fyrir örverur sem geta 

valdið matareitrun. 

Fæðuöryggi: þegar allir íbúar, hafa alltaf aðgang að nægum, öruggum og næringarríkum 

matvælum til að uppfylla næringarþarfir sínar og óskir með, til að geta lifað virku og 

heilsusamlegu lífi. 

 

1. Hafa dýr rétt á einhverjum ákveðnum lífsgæðum? Hvaða lífsgæði eru það? 

 

 

2. Hefur fólk rétt á að vita hvað er í matvælum? Hvers vegna? 

 

http://www.ecoliteracy.org/
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3. Hver ber ábyrgð á því að matvælin okkar séu örugg? 

 

 

4. Á aðgengi að hollum mat að vera réttur allra, óháð efnahag? 

 

 

5. Þegar við ákveðum hvað við ætlum að borða, hversu mikið eigum við að íhuga aðbúnað og 

kjör landbúnaðarverkafólks, verksmiðjufólks, flutningafólks, verslunarfólks og annarra sem 

koma við sögu matarins?  Skiptir það máli, eða eigum við bara að líta á verðið? 

 

 

6. Skiptir það ykkur máli hvaða matvælafyrirtæki framleiðir matinn ykkar? Ef svo er, hvers 

vegna? 

 

 

8. Eiga framleiðslufyrirtækin að hafa vald til að ákveða hvaða innihaldsupplýsingar eru gefnar 

neytendum á matvælaumbúðum? 

 

Nemendur svara spurningum og bera niðurstöður saman við aðra hópa.  
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6. Kafli – Menn og samfélag 

6.1. Afskiptaleysi 
(Anatoli Grigorjev, Jelena Moisejeva, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Kennslugrein: Félagsgreinar 

Tími: 45 mínútur 

Aldur nemenda: 16-18 

 

Leiðbeiningar kennara:  
 

Fyrsta þrep 

Útskýrið fyrir nemendum að til þess að vinna að sjálfbærri þróun þarf fólk að taka meðvitaða 

ákvörðun um breyta núverandi lifnaðarháttum og taka virkan þátt í ákvarðanatöku samfélagsins.  

 

Annað þrep 

Kennari ræðir um hvernig börn eru háð fullorðnum og breyskleikum þeirr. Þegar fullorðið fólk 

gerir mistök, þurfa börn oft að gjalda fyrir það. 

 

Sýnið börnunum mynd af bronsstyttunum Börn eru fórnarlömb ódyggða fullorðinna eftir 

rússneska listamanninn Mikhail Chemiakin. Stytturnar standa í garði við Bolotnayatorg  í 

Balchug um kílómeter frá Kremlin. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Mihail_Chemiakin) 

 

 
 

      
 

 

 

Þriðja skref 

Látið nemendur skilgreina orðið dyggð. 
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Fjórða þrep 

Ræðið með nemendum hvað stytturnar eiga að tákna og hvers vegna listamaðurinn setti þær upp 

eins og hann gerði. 

  

Fimmta þrep 

Lesið fyrir nemendur útskýringar listamannsins á verkinu: 

„Verkið var gert til að vekja fólk til vitundar um mikilvægi þess að vernda komandi kynslóðir. 

Sem listamaður, bið ég fólk að staldra við og horfa í kringum sig, til að horfa og hlusta á það sem 

er að gerast. Það er kominn tími til að heiðarlegt og skynsamt fólk hugsi sinn gang.“ 

 

Sjötta þrep 

Spilið myndband sem sýnir afskiptaleysi: 

https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac 

 

   
 

Sjöunda þrep 

Nemendur segja frá eigin upplifun af afskiptaleysi eða dæmi um afskiptaleysi sem þau vita um. 

 

Áttunda þrep 

Segið nemendum frá hlutlausum áhorfendum (e. bystander). Notið sem dæmi Þýskaland 

nasismans og seinni heimsstyrjöld. 

 

Níunda þrep 

Látið nemendur fá textann hér að neðan á blaði, leyfið þeim að lesa og gera athugasemdir. 

 

„…Þeir voru hvorki böðlar (eins og nasistar og samverkamenn þeirra), né fórnarlömb (eins og 

gyðingar), þeir voru bara áhorfendur þjóðarmorðs.  

Það er ekki til neitt ákveðið orð í íslensku fyrir enska orðið „bystander“. „Bystander“ þýðir 

bókstaflega einhver sem stendur hjá, getur einnig þýtt að einhver gefur samþykki sitt með þögn 

eða aðgerðarleysi líkt og margir stóðu hjá og gerðu ekkert á meðan gyðingar voru myrtir í 

Helförinni. Margir sagnfræðingar vilja halda fram að miklu færri fórnarlömb hefði verið myrt í 

útrýmingarbúðum ef meirihluti almennings hefði ekki verið hlutlaus áhorfandi. 

Af þeim þrem hópum sem taldir voru upp hér að ofan; fórnarlömb, böðlar og hlutlausir 

áhorfendur, þá var sá síðastnefndi langstærstur. 

Það sem verið er að ræða um er ekki bara einhver óhlutbundin persóna, heldur ákveðin 

manneskja – fyrrum nágranni, góður vinur, kennari, listamaður, ríkur eða fátækur, stundum vel 

menntaður og stundum ekki. Að hve miklu leyti gátu þau varðveitt mannlegt eðli?“  

 

Tíunda þrep 

Látið nemendur fá texta númer 2 og 3 á prentuðu blaði. Nemendur lesa tilvitnanirnar og gera 

athugasemdir um þær og taka dæmi úr sögunni. 

 

Texti 2: 
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Martin Niemöller (1892–1984) var áhrifamikill lúterskur prestur í þýskalandi á tímum nasista. 

Hann gagnrýndi Hitler og stefnu nasista opinberlega og var að lokum settur í fangabúðir þar til í 

stríðslok.  

Niemöller er þekktastur fyrir að hafa samið þetta ljóð: 

 

Fyrst tóku þeir kommúnistana, en ég sagði ekki neitt 

því ég var ekki kommúnisti. 

Síðan tóku þeir sósíalistana, en ég sagði ekki neitt 

því ég var ekki sósíalisti. 

Síðan tóku þeir verkalýðsforingjana, en ég sagði ekki neitt 

því ég var ekki verkalýðsforingi. 

Síðan tóku þeir gyðingana, en ég sagði ekki neitt 

því ég var ekki gyðingur 

Síðan tóku þeir mig, en þá var enginn eftir 

til að mótmæla fyrir mína hönd. 

 

Texti 3: 
„Ekki vera hrædd við óvini ykkar – þeir geta bara drepið ykkur, ekki vera hrædd við vini ykkar - 

þeir geta bara svikið ykkur. 

Verið rædd við þá sem er alveg sama – þeir drepa hvorki né svíkja, en vegna þöguls samþykkis 

þeirra fremja aðrir svik og morð. Bruno Yasenski 

 

Ellefta þrep 

Fáið nemendur til að ræða hvernig þeir hefðu hagað sér í svipuðum aðstæðum. 

 

6.2. Félagsleg tilraun 
(Jelena Moisejeva, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Tilgangur 
Að gera nemendum kleift að átta sig á vandamálum í þróunarríkjunum sem eiga rót sína í 

efnahagslegum þáttum. 

 

Verkefni 
Áhorf, umræður, gera litla félagslega tilraun, munnleg og skrifleg. 

  

Markmið 
1. Að vekja athygli nemenda á erfiðleikum í þróunarríkjum og hvernig löngun í efnisleg gæði og 

gott siðferði skarast. 

2. Að kenna nemendum hugtakið félagsleg tilraun og markmið með þeim.  

3. Þróa sköpun og þróa eigin félagslega tilraun. 

4. Þróa getu til að ræða og setja fram eigin hugmyndir. 

5. Þróa getu til að gera úrdrátt og draga ályktanir. 

  

Fyrsta þrep 

Inngangur 
Hvernig líður manneskju í nútímanum? 

Hvaða vandamál blasa helst við fólki í nærsamfélaginu? 

Hver á að leysa þessi vandamál? 
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Annað þrep 

Horfið á stutt myndband The 2 Euro T-shirt - A Social Experiment 

 (https://www.youtube.com/watch?v=KfANs2y_frk ) 

 

 
 

Hvað fannst þér um myndina? 

 

Þriðja þrep 

Hver heldur þú að hafi verið markmiðin með þessari tilraun? 

 

Fjórða þrep 

Hvað spurningar vöknuðu við áhorf myndarinnar? Skrifaðu þær hjá þér.  

 

Fimmta þrep 

Lesið greinina: (http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3057499/Watch-moment-shoppers-

offered-chance-buy-two-euro-T-shirts-vending-machine-shown-shocking-images-women-paid-

9p-HOUR.html ) 

Hefur greinin svarað einhverjum spurningum varðandi tilraunina? 

Hverju hefur hún ekki svarað? 

 

Sjötta þrep 

Hvað myndir þú gera ef þú hefðir tekið þátt í þessari tilraun? Hefðir þú keypt bolinn? Rökstyddu. 

 

 
 

Sjöunda þrep 

Hvaða samtímavandamál endurspeglast í myndinni? 

Hvað er á bakvið tjöldin og er ekki útskýrt frekar? 
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Áttunda þrep 

Skilur þú um hvað þessi félagslega tilraun er? 

Finndu myndbönd sem sýna aðrar félagslegar tilraunir og sýndu bekkjarfélögum þínum. 

Útskýrðu vandamálin sem myndböndin vekja athygli á. 

 

Níunda þrep 

Finndu nokkur félagsleg vandamál sem hrjá samfélagið í dag. 

Reyndu að finna félagslega tilraun til að vekja athygli á þessum málefnum. 

1. Ákvarðaðu tilganginn með tilrauninni. Hvert er markmiðið með henni? 

2. Lýstu hvernig tilraunin færi fram. 

3. Hefur þú tök á að framkvæma hana? Hvernig? 

4. Prófaðu að gera tilraunina í skólanum. 

5. Kynntu niðurstöðurnar fyrir bekkjarfélögum þínum. 

6. Náðir þú markmiðum þínum? 

 

Til umhugsunar 
Hvað lærðir þú á verkefninu? 

Að hvaða niðurstöðum hefur þú komist? 

 

6.3. Fjölmiðlar og áhrif þeirra  
Tungumálakennsla 

(Olesja Stefanovitš,  Julia Simson, Ríkisskóinn í Narva) 

 

Efni: Auglýsingar 

Markmið:   

∙ Að nemendur læri um mikilvægi sjálfbærrar þróunar. 

∙ Að búa til auglýsingu 

Hópvinna, nemendur horfa á myndir eða teiknimyndir.

 
http://be2ati.com/art.html  

http://be2ati.com/art.html
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Nemendur gera eigin auglýsingu þar sem þeir vekja athygli á verndun náttúrunnar og skynsama 

notkun á auðlindum jarðar.  

Nemendur meta sjálfir auglýsingar annara nemenda. 

 

Endurgjöf 
Nemendur kynna verkefni og niðurstöður. 
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7. Kafli – Sjálfbærni og vinnumarkaðurinn 

7.1. Launamunur kynjanna í Eistlandi 
(Olga Gortšakova, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Launamunur kynjanna 

Verkefni til að nota í enskukennslu. Launamunur kynjanna er tekinn fyrir, því eins og kom fram í 

inngangi verkefnisins stendur launamunur kynjanna í vegi fyrir því að við nálgumst sjálfbæra 

þróun. 

Nemendur lýsa og bera saman myndir sem tengjast kynjamismunun, læra orðaforða sem varða 

launamun kynjanna, ræða staðhæfingar sem tengjast efninu í pörum og hópum, lesa greinar um 

launamun kynjanna í Eistlandi og þróa hæfni í ritun um þetta efni.  

Stig: Efra stig í framhaldsskóla 

Tími: 45 mínútur 

 

Leiðbeiningar kennara 

Fyrsta skref 

Látið nemendur vinna í pörum og biðjið þá um að lýsa og bera saman myndirnar hér að neðan.  

             
 

               
 

Ræðið myndirnar með nemendum. 

 

Annað skref 

Biðjið nemendur um að skilgreina og þýða orðin hér að neðan sem tengjast launamun kynjanna. 

Aðstoðið ef þess þarf. 

 

Explain the following words and phrases: 

 Pay gap 

 Digitally savvy 

 Brush under the carpet 

 Underrepresentation 

 Whopping 

 Iron Curtain 

 Gross hourly earnings 

 Labour market 

 Wage discrepancy 

 Downplay seriousness 

 More demanding jobs 

 Educational attainment 

 Political empowerment 

 Opinion leader 

 A sign of change 

 Awareness of the issue 

 Acknowledge the problem 

 Implement gender equality 
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Þriðja skref 

Nemendur ræða þessar spurningar í pörum:  

 What is the gender pay gap? 

 What is the gender pay gap in Estonia? 

 What is the gender pay gap in the UK? 

 Do employers have the right to pay women less than men for the same work? 

 What causes the gender pay gap? 

 Why should we close the gender pay gap? 

 What should we do to close the gender pay gap? 

 

Ræðið þessar spurningar með öllum hópnum. 

 

Þriðja skref 

Nemendur lesa greinina „It is time to deal with Estonia’s disgraceful gender pay gap”  

http://estonianworld.com/opinion/editorial-it-is-time-to-deal-with-estonias-disgraceful-gender-

pay-gap/ 

 

 

Handout materials’ 
 

It is time to deal with Estonia’s disgraceful gender pay gap 

(From estonianworld.com; April, 2015) 

 

Estonia has the highest gender pay gap in Europe. In the Global Gender Gap Index 2014, Estonia 

is at 62
nd

 position, behind Thailand and just ahead of Zimbabwe. Estonian World calls the next 

Estonian parliament and government to pay more attention to the issue. 

 

Estonia has, in last 23 years, taken a great pride in its achievements and become one of the most 

digitally savvy and forward-looking countries on earth. Estonian World has for over two years 

written about many great Estonian success stories. However, there are issues that have constantly 

been brushed under the carpet in the Estonian society. One of them is the gender pay gap and the 

general underrepresentation of women in key positions and in the parliament. 

According to the latest figures by Eurostat, the gender pay gap in Estonia was a whopping 

29.9%. True, the gender pay gap exists in every country across the European Union – the 

analysis shows that women earned on average 16,4% less than men did in 2013. Yet Estonia’s 

figure is almost double the average, and largest in the EU. 

 

What’s interesting is that many other countries, which were formerly on the east side of the Iron 

Curtain, are doing much better when it comes to gender pay gap. For example, Slovenia has the 

lowest gender pay gap in Europe (3.2%). In Poland (6.4%), Croatia (7.4%), Romania (9.1%) and 

Lithuania (13.3%), the gender pay gap is less than the EU average. 

 

What is even more worrying, Estonia stands out as one of the countries where the gender pay 

gap has actually worsened: between 2008 and 2013, it increased by 2.3 percentage points. 

The gender pay gap represents the difference between average gross hourly earnings of male 

paid employees and of female paid employees as a percentage of average gross hourly earnings 

of male paid employees. Differences between females and males in the labour market do not 

only concern wage discrepancies but also and along with it, the type of occupations held. 

 

The latter fact is usually brought up as a counterargument in Estonia by those who downplay the 

seriousness of the gender pay gap issue – they argue that men simply work on more demanding 

http://estonianworld.com/opinion/editorial-it-is-time-to-deal-with-estonias-disgraceful-gender-pay-gap/
http://estonianworld.com/opinion/editorial-it-is-time-to-deal-with-estonias-disgraceful-gender-pay-gap/
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jobs, avoiding the low-paid service sector, for instance. That may partly be true, but it fails to 

take into account two aspects: 1) Women in top and managerial positions tend to be paid less as 

well, despite the fact that they are as highly qualified (statistics shows that Estonian women are 

on average actually better qualified); 2) Part of the reason why only relatively few women are 

working in top positions in Estonia is simply because they have not been promoted, despite 

having necessary skills and qualifications. 

 

Estonia’s poor showing in the World Economic Forum’s Global Gender Gap index is also partly 

caused due to the fact that despite good educational attainment, women in Estonia have relatively 

little political empowerment. In the last parliament, only 24 MPs were women, out of 101, the 

recent elections brought only a marginal improvement when 25 women were elected. 

 

What’s more, the gender gap does not only reflect in wages and top positions; there is a visible 

lack of female representation in the Estonian media as well. Although there is no shortage of 

intellectual female opinion leaders in the Estonian society, it is a rule rather than an exception 

that the majority of guests at the topical debates on TV and radio are usually men. This lack of 

female representation has repeatedly been pointed out, lately the criticism was pointed directly at 

ERR, the national broadcaster, but so far there has not been any sign of change. 

 

The EU has also drawn attention to Estonia’s gender pay gap, but this is clearly one area where 

finding a solution is in the hands of national government and society. 

Estonian World offers concrete steps, which should be taken in order to solve the issue: 

 

1. Increase the awareness of the issue 

Solving starts with acknowledging the problem. Currently, the gender gap issues have largely 

been ignored in the Estonian society or even ridiculed by some opinion leaders and some in the 

media. Involve open-minded opinion leaders from various fields – both men and women – to 

raise awareness. At least once a year, publish a report that measures the progress in 

implementing gender equality and equal pay, in comparison with other European countries. 

Raise the awareness that equal pay is everyone´s legal right, and how to act if you get a lower 

salary than your male colleagues do. Create a nationwide programme for schools as well as 

general public. 

 

2. Ensure equal pay for work of equal value 

This publication is against unnecessary bureaucracy that would harm private enterprise, but it 

could be ensured that equal pay for work of equal value is implemented at least in public sector 

and call private sector to follow suit. 

 

3. Develop a national strategy to tackle gender segregation (unequal distribution of men and 

women in the occupational structure). This means addressing the issue of low paid jobs in 

medicine, education and social sphere (community provided services like childcare, social 

welfare) and rising minimum salary. Monitor every year carefully and take action accordingly. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Fimmta skref 

Nemendur vinna 3-4 saman og ræða hvort þeir séu sammála eða ósammála staðhæfingunum hér 

að neðan.  

In Estonia we can come across the cases of the gender pay gap. 

This gender pay gap can be closed easily. 

People themselves are responsible for being equally paid for their work. 

If we could totally eliminate gender pay gap, it would bring us closer to a better new planet. 
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Ræðið efnið með nemendum 

 

Sjötta skref 

Nemendum sett fyrir heimavinna. Þeir eiga að skrifa grein þar sem þeir lýsa eigin reynslu af 

launamuni kynnjanna á ensku. (200-250 orð) 

 

7.2. Próf um réttindi barna. „The Dark Side of Chocolate“ 
(Anna Fedyukhina,Ríkisskólinn í Narva) 

 
Þetta stutta próf er notað á sama tíma og 

kvikmyndaverkefnið með heimildamyndinni „The 

Dark Side of Chocolate“. Það er hægt að nota það 

eitt og sér en mælt er með að horft sé á myndina 

fyrst. Á vefsíðu verkefnisins 

www.makeanewplanet.wordpress.com má finna 

glærur með spurningum og seðla sem er hægt að 

prenta og gefa má sem vinninga. 

 

Heimildamyndin „The Dark Side of Chocolate“ sýnir hversu algeng barnaþrælkun er við ræktun 

kakóbauna og hversu lítið er gert til að sporna við því. Á áðurnefndri vefsíðu má finna blað fyrir 

nemendur sem má prenta út og leyfa þeim að skoða á meðan horft er á myndina, glærur með 

inngangi og kynningu auk leiðbeininga til kennara.. 

 

Leiðbeiningar kennara 

Fyrsta þrep 

Byrjið á að ræða við nemendur um súkkulaði og hvaða hugrenningartengls orðið vekur að þeirra 

mati. 

  

Annað þrep 

Horfið á myndina „The dark side of the chocolate”.  

http://topdocumentaryfilms.com/dark-side-chocolate/ 

 

Þriðja þrep 

Spyrjið nemendur hvaða hugrenningartengls orðið súkkulaði vekur hjá 

þeim núna. 

  

Fjórða þrep 

Látið nemendur vita um European Campaign for Fair Chocolate og 

hvað hún leggur af mörkum í ýmsum löndum. Ef átakið er enn í gangi 

má bjóða nemendum að taka þátt og skrifa undir áskorunina. 

http://makechocolatefair.org/ 

 

 Átakið Make chocolate fair! hófst þann 12. júní árið 2013. Dagurinn er alþjóðlegur dagur 

gegn barnaþrælkun. Ýmsir viðburðir voru haldnir í Þýskalandi, Austurríki og Eistlandi. 

 Barnaþrælkun er enn vandamál í kakórækt. Make chocolate fair! krefst betri kjara fyrir 

kakóbændur.  

http://www.makeanewplanet.wordpress.com/
http://topdocumentaryfilms.com/dark-side-chocolate/
http://makechocolatefair.org/
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 Þegar átakið var kynnt í Eistlandi var megináhersla lögð á að koma boðskapnum á framfæri á 

samfélagsmiðlum. Þrjú slagorð voru búin til í vinnustofu í Loesje og voru þau notuð á 

veggspjöld og borða á vefnum. 

 Þann 12. júní ræddu aðgerðarsinnar óréttlætið sem finna má í kakórækt og dreifðu plakötum  

víða um borgirnar Tallinn, Tartu, Pärnu and Kärdla.  

 

Fimmta þrep 

Á meðan verið er að vinna í þessum verkefnum mætti spyrja nemendur og biðja þá að athuga 

hvort réttindi barna séu virt eða ekki við ræktun á kaffi. 

  

Sjötta þrep 

Ef nemendur hafa takmarkaða þekkingu á efninu þarf að kynna fyrir þeim Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið þýddur á íslensku. Nemendur 

geta einnig skoðað myndasýningar sem eru aðgengilegar á vef 

Barnhjálpar Sameinðuð þjóðanna. 

http://www.unicef.org/photoessays/30048.html 

http://www.unicef.org/photoessays/30556.html 

 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, eða Barnasáttmálinn eins og hann 

er oft kallaður, var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989. 

Samningurinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn þarfnist sérstakrar verndar 

umfram hina fullorðnu. 

 

Sjöunda þrep 

Látið nemendur ræða í hópum hver þeirra réttindi eru og hvaða réttindi þau myndu helst ekki 

vilja missa. 

 
Blað fyrir nemendur: 
 

Lestu um þessi grundvallarréttindi barna. Hver þeirra eru virt að vettugi í myndinni „The Dark 

Side of The Chocolate“? 

 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, eða Barnasáttmálinn eins og hann er oft 

kallaður, var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989. Samningurinn felur í 

sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu. 

Sáttmálinn ákvarðar réttindi barna í 54 greinum og tveimur valkvæðum siðareglum. Öll börn 

ættu að njóta þessara grundvallar mannréttinda. 

 

1. grein: Barn er einstaklingur undir 18 ára aldri, nema lög heimalands þess segi annað. 

 

2. grein: Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra 

aðstæðna þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra. 

 

3. grein: Allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skulu byggðar á því sem er 

börnum fyrir bestu. 

 

http://www.unicef.org/photoessays/30048.html
http://www.unicef.org/photoessays/30556.html


43 
 

5. og 18. grein: Aðildarríki eiga að virða ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra til að veita börnum 

sínum leiðsögn og stuðning í samræmi við þroska þeirra. [...]Foreldrar bera sameiginlega ábyrgð 

á uppeldi barna sinna og skulu taka mið af því sem börnunum er fyrir bestu. Stjórnvöldum ber að 

veita foreldrum viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar og sjá til þess að byggðar 

séu upp stofnanir og þjónusta veitt til umönnunar barna. 

 

6. grein: Sérhvert barn á meðfæddan rétt til lífs og skulu aðildarríkin tryggja að það megi lifa og 

þroskast. 

 

7. og 8. grein: Börn skal skrá við fæðingu. Þá eiga þau einnig rétt á nafni og ríkisfangi og að 

þekkja og njóta umönnunar foreldra sinna eftir því sem unnt er. [...] Aðildarríkjum er skylt að 

virða rétt barns til að halda persónulegum auðkennum sínum svo sem ríkisfangi, nafni og 

fjölskyldutengslum. 

 

9. og 10. grein: Aðildarríki skulu tryggja að börn verði ekki skilin frá foreldrum sínum nema  ef 

velferð barnanna verður ekki tryggð með öðru móti. [...] Barn sem á foreldra búsetta í 

mismunandi ríkjum á rétt á að halda persónulegum tengslum við þá báða ef mögulegt er. 

 

12.-14. grein: Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að 

tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. [...] Börn eiga rétt 

á að tjá sig nema það brjóti gegn almennu siðgæði, skaði mannorð eða brjóti gegn réttindum 

annarra. [...] Aðildarríki skulu virða rétt barna til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar. 

 

16. grein: Börn eiga rétt á vernd gegn gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum af einkalífi 

sínu, fjölskyldu, heimili, bréfum og gegn árásum á mannorð. 

 

19. grein: Börn eiga rétt á vernd gegn hvers kyns líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi, 

misnotkun, skeytingarleysi og vanrækslu, innan eða utan heimilis. Stjórnvöld skulu veita börnum 

sem sætt hafa illri meðferð og fjölskyldum þeirra viðeigandi stuðning. 

 

20. og 21. grein: Barni sem getur ekki búið hjá fjölskyldu sinni, tímabundið eða til framtíðar, 

skal tryggð önnur umönnun, s.s. fóstur, ættleiðing eða vistun á stofnun sem annast börn. [...] 

Þegar börn eru ættleidd innanlands eða á milli landa skal það gert með leyfi stjórnvalda. Alltaf 

skulu hagsmunir barnanna hafðir að leiðarljósi. 

 

22. grein: Börn sem telja sig vera eða eru talin flóttamenn eiga rétt á vernd og stuðningi hvort 

sem þau eru ein eða í fylgd foreldra eða annarra. Jafnframt skal börnunum tryggð aðstoð við að 

leita uppi foreldra eða fjölskyldu. 

 

23. grein: Andlega eða líkamlega fötluð börn eiga að búa við aðstæður sem tryggja virðingu 

þeirra og stuðla að sjálfsbjörg þeirra og virkri þátttöku í samfélaginu.  

 

24. grein: Börn eiga rétt á njóta besta mögulegs heilsufars sem hægt er að tryggja, s.s. með 

læknisaðstoð og heilbrigðisþjónustu. Aðildarríki skulu gera ráðstafanir til að draga úr 

barnadauða, berjast gegn sjúkdómum og vannæringu, stuðla að fræðslu um heilbrigt líferni og 

reyna að ryðja úr vegi hefðum sem eru skaðlegar heilsu barna.  

 

27. grein: Börn eiga rétt á að búa við aðstæður sem stuðla að líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þroska og bera foreldrar höfuðábyrgð á lífsskilyrðum og framfærslu barna sinna. 

Aðildarríki skulu tryggja foreldrum fjárhagsaðstoð og stuðningsúrræði ef þörf krefur. 
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28. og 29. grein: Börn eiga rétt á grunnmenntun án endurgjalds og skulu eiga kost á 

framhaldsmenntun og upplýsingum og ráðgjöf um nám og störf.  Aðildarríkjum ber að koma á 

skólaskyldu, gera ráðstafanir sem stuðla að reglulegri skólasókn og reyna að draga úr brottfalli 

nemenda. [...] Menntun á gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða og þjóðernishópa. 

 

30. grein: Í ríkjum þar sem minnihlutahópar hafa myndast vegna sérstakra þjóðhátta, trúarbragða 

eða tungumála, eða þar sem frumbyggjar eru, skal barni sem heyrir til slíks hóps ekki meinað að 

njóta eigin menningar, játa og iðka eigin trú, og nota eigið tungumál í samfélagi með öðrum í 

hópnum. 

 

31. grein: Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og 

skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum. 

 

32. og 36. grein: Aðildarríki viðurkenna rétt barns til að vera verndað fyrir arðráni og vinnu sem 

líklegt er að því stafi hætta af eða komið gæti niður á námi þess eða skaðað heilsu þess eða 

líkamlegan, sálrænan, andlegan, siðferðislegan eða félagslegan þroska. [...]Aðildarríki skulu 

vernda börn gegn hvers kyns annarri notkun sem á einhvern hátt getur stefnt velferð þeirra í 

hættu. 

 

33. grein: Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir, ...til verndar börrnum gegn 

ólöglegri notkun ávana- og fíkniefna... og til að koma í veg fyrir að börn séu notuð við ólöglega 

framleiðslu slíkra efna og verslun með þau.   

 

34. grein: Aðildarríki skuldbinda sig til að vernda börn fyrir hvers kyns kynferðislegri notkun 

eða misnotkun í kynferðislegum tilgangi. 

 

35. grein: Aðildarríki skulu gera allt sem við á, bæði innanlands og með tvíhliða og marghliða 

ráðstöfunum, til að koma í veg fyrir brottnám barna, sölu á börnum og verslun með börn í hvaða 

tilgangi sem er, og hvernig sem slíkt á sér stað. 

 

37. grein: [...] Ekkert barn sé látið sæta pyndingum eða annarri grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Ekki skal ákveða dauðarefsingu eða lífstíðarfangelsi án 

möguleika á lausn fyrir afbrot sem yngri menn en 18 ára hafa framið. 

 

40. grein: Barn skal álitið vera talið saklaust þar til það er fundið sekt að lögum.  

 

42. grein: Aðildarríki skuldbinda sig til að kynna meginreglur og ákvæði samnings þessa víða 

með viðeigandi og virkum hætti, jafnt börnum og fullorðnum. 

 

43. grein: Til þess að kanna hvernig aðildarríkjum miðar við að koma í framkvæmd þeim 

skuldbindingum sem þau taka á sig með samningi þessum skal setja á stofn nefnd um réttindi 

barnsins, er fer með þau verkefni sem hér á eftir segir. 

Article 54: Frumrit samnings þessa, en arabískur, enskur, franskur, kínverskur, rússneskur og 

spánskur texti hans eru jafngildir, skal komið til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna til 

varðveislu. 
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7.3. Leikur: „Störf, starfsferill og atvinnuleit“ 
(Anna Fedyukhina, Ríkisskólinn í Narva) 

 

Inngangur 
Þetta verkefni fléttar saman enskukennslu og vitund um störf sem geta lagt af mörkum til 

sjálfbærrar þróunar. Það er fjöldi starfa í boði þar sem ungt fólk getur unnið að sjálfbærri þróun 

og allir starfsmenn geta komið með tillögur um hvernig fyrirtækið eða stofnunin getur verið 

umhverfisvænni. Fyrir utan það er mikill vöxtur í þeim geira vísinda og tækni sem vinna að því 

að gera lífsmáta okkar sjálfbæran. Þessi leikur fær nemendur til að velta fyrir sér ýmsum 

mögulegum störfum og hvaða starfsframa þeir geta hugsað í framtíðinni. Einnig reynir á sköpun 

þar sem nemendur lenda í nýjum aðstæðum (atvinnuviðtali) þar sem þau þurfa að geta svarað 

hratt og örugglega.  

Byrja má á að sýna nemendum störfin hér að neðan og athuga hvað fólk í þessum störfum gerir: 

 

● Chief Sustainability Executives 

● Natural Sciences Managers 

● General and Operations Managers 

● Chemical Engineers 

● Atmospheric and Space Scientists 

● Industrial Production Managers 

● Environmental Engineers 

● Civil Engineers 

● Health and Safety Engineers (excluding Mining Safety Engineers and Inspectors) 

● Industrial Engineers 

 

(May 2011 data from the Bureau of Labour Statistics 

http://www.bls.gov/green/sustainability/sustainability.htm) 

 

 

Verkefni 
 

Leiðbeiningar kennara 

  

Hér að neðan er listi yfir ýmis störf sem sýna má nemendum til að koma umræðum af stað. 

Spyrja má nemendur að eftirfarandi: 

  

What is important when choosing a career?  

Is the profession you are thinking about a sustainable one? 

 

Látið hvern nemanda fara yfir eina línu til þess að vera viss um að allir skilji orðin. Aðstoðið 

eftir þörfum. 

Eftir það les kennarinn upphátt textann í línu eitt og nemendur finna starfið sem passar við 

lýsinguna í sömu línu. 

 

A game “Find a job” 

 

Jobs, career and employment 

1. A teacher, a doctor, a cook, a chef, a driver, a businessman, a cleaning lady,  

2. a hairdresser, a shop assistant, a singer, an actor, an actress a headmaster, a manager,  

3. a postman, a lecturer, a president, a professor, a librarian, an engineer, a computer 

4.  operator, an IT man, a PR specialist, a gardener, a security man, a baker, a farm worker, 
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5.  a barman, a pilot, a tax inspector, a police officer, a secretary, an accountant, 

6. a travel agent, an administrator, a welfare, a heart surgeon, a ballerina, 

7.  a nurse, a dentist, a GP, u guard, a detective, an interior designer, a basketball coach, 

8. a trainer, a journalist, a painter, an artist, a boat captain, a bank manage, a teller,  

9. a system analyst, a photographer, a newspaper editor, a reporter, a chemist, a chemical 

10. engineer, an ambulance man, a public health inspector, a fisherman, a psychologist,  

11. a psychiatrist, a lawyer, a barrister, a solicitor, a sailor, a general, a private, a captain, 

12. a lieutenant, a sergeant, an admiral, a chiropodist, a broker, a vicar , a priest, a pope,  

13. an architect, a driving instructor, a an antique dealer, a scrap metal dealer,  

14. an undertaker(funeral director), an electrician, an estate agent, a glazier, a carpenter, 

15.  a mason, a plumber, a marketing specialist/director, a prison officer, a pastry cook,  

16. a sales representative, a welder, a midwife, a laboratory technician, a layout man,  

17. a publisher, a packer, a bricklayer, a refuse collector, (dustman)a filler, a plasterer,  

18. a consultant, a bleacher, a dyer, a kitchen hand, a road sweeper, matron, a musician, 

19.  a conductor, a landlady, a demographer, a scientist, a worker, a farm hand, a speech 

20.  therapist, a prosecutor, an MP, a PM, a clerk, a senior specialist. 

 

Line 1: Find a job dealing with the vehicles. a driver 

Line 2: Find a job that students often mix up with “an artist”. an actor 

Line 3: Find a job, which is the highest teacher’s rank. a professor 

Line 4: Find 2 jobs with abbreviations. an IT man, a PR specialist 

Line 5: Find a job for which the knowledge of Maths is essential. an accountant or a tax 

inspector 

Line 6: Find a job that is the first by the alphabetical order. an administrator 

Line 7: Find a job that all the children are afraid of. a dentist 

Line 8: Find a job that is “all-the-boys” dream. a boat captain 

Line 9: Find 3 jobs that deal with mass media. a photographer, a newspaper editor, a reporter 

Line 10: Find a job which is the most difficult to read. a psychologist 

Line 11: Find 2 jobs that are synonyms for “a lawyer. a barrister, a solicitor 

Line 12: Find a job that you would never have. (your own) 

Line 13: Find a job that is the last by the alphabetical order. a scrap metal dealer 

Line 14: Find a job that is the most fragile. a glazier 

Line 15: Find a job that is the most old-fashioned. a mason 

Line 16: Find a job whose representative you see first when just born. a midwife 

Line 17: Find a job that is the hardest- physically. a bricklayer 

Line 18: Find a job that a lazy student is threatened with by the parents. a road sweeper 

Line 19: Find a job whose representative knows all about the country’s population. a 

demographer 

Line 20: Find a job that is only for the British citizens. an MP 

  

Hlutverkaleikur: Starfsviðtal 
Eftir að hafa gert æfinguna hér að ofan er hægt a ræða spurninguna 

 

What are you supposed to do before, during and after a job interview?  

 

Nemendur geta farið í hlutverkaleik, undirbúið sig fyrir og farið í atvinnuviðtöl. Hér að neðan 

eru nokkur dæmi um störf sem nemendur geta þóst sækja um. 

 

Waitress needed at American Pie Restaurant 

Hours: Monday – Friday   4pm – 10pm 

Location: 
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Requirements:  Must be friendly and hardworking.  A good knowledge of English is a must!  

Our restaurant serves everything American style and many of our clients are foreigners.  A basic 

understanding of American food and culture is required and will be assessed at the time of 

interview.  Must be able to lift loads of up to 15 kg.  Experience is a plus. 

Salary: 8 dollars per hour - plus tips 

 

 

Computer Network Engineer needed at Pi-Rex Company INC. 

Hours: Monday-Friday 9am-5pm 

Location: 

Requirements:  This job is an internship, no experience in computer maintenance is necessary 

but applicant must be willing to learn and take instruction.  This position will provide the 

applicant with training opportunities and a remuneration while they shadow and study under a 

trained computer network engineer’s supervision.  A good memory and an ability to type at least 

40 words per minute is required. 

Salary: 4,000 dollars per month 

 

HR Manager needed for Ford Motor Company 

Hours: Monday – Friday 8am – 4:30pm 

Location: 

Requirements: This position calls for an upbeat and sociable individual with good time 

management skills.  They must work well with people and be able to take charge and make 

critical decisions.  The position will involve managing relations between employees at the 

Tianjin branch of Ford Motor Company and their counterparts in the United States.  Good 

telephone skills are a must.  Excellent English language skills are required for this position. 

Salary: 100,000 dollars per year 

  

Manager’s position needed for Ipip International 

Hours: Monday – Friday 8am – 6pm 

Location: 

Requirements:  This position calls for a young and energetic individual willing to take charge in 

a new start-up IT Company.  Our company currently has three offices in Tianjin and the 

manager’s position would be to open a new office in Beijing.  We provide high-tech software 

solutions for company databases.  Past management experience would be a plus but a willingness 

to work hard and deliver for our customers is our main concern.  Must be willing to work long 

hours.  A B2 level of English is required.  This position provides room for advancement within 

our fast-growing company. 

Salary: Available upon further request 

  

Hostess – needed for K-drop star company 

Hours: Friday – Sunday 5pm – 2am 

Location: 

Requirements:  We are in need of young and beautiful ladies with talent and ability to help 

serving drinks and entertain clients at our newly opened stylish nightclub in our sparkling 

downtown. Applicants must be over 18 years of age. As many of our clients are foreigners, a 

high level of English is a must.  Knowledge of other languages and an ability to dance would 

also be a plus. 

 Salary: 25 dollars per hour 

  

Sales Worker needed for Pickle IQ Company 

Hours: To be determined 

Location: 
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Requirements:  Our Company is looking for smart energetic people to help selling our products 

in China and on the World Market.  Our company has been in the business of developing and 

manufacturing labels for jars and bottles for the past 10 years.  We are now seeking to expand 

further onto the global stage and are seeking bright active young workers to fill our many open 

positions.  Workers will receive a 20% sales commission on all new clients.  While our 

manufacturing plant is located in Tianjin, this position will require a lot of travelling to and from 

China.  A high level of English is required along with an ability to be personable and persuasive. 

Salary: 2000 dollars per month + sales commissions  

 

English Teacher – needed at Happy Bears English School 

Hours: Tuesday – Saturday 7am – 2pm 

Location: 

Requirements:  We are looking for a happy energetic person to teach English to our primary 

school children of 6 to 12.  This position requires someone with a University degree in English 

and a lot of patience and energy!  Our school will supply materials but it will be the teachers’ roll 

to design classroom activities and games for the students.  An ability to sing would be a major 

bonus. 

Salary: 25 dollars per hour 

 

Job Interview Questions 
1.      What circumstances brought you here today? 

2.      How would your best friend describe you? 

3.      What are your strengths? -  What are your weaknesses? 

4.      Why should we hire you?  

5.      What can you do for us that other candidates can't?  

6.      What are your goals?  

7.      Where do you see yourself in five years?  

8.      Why do you want to work here? 

9.      What salary are you seeking? 

10.  If you were an animal, which one would you want to be? 

11.  How do you alleviate stress? 

12.  What is your typical way of dealing with conflict? 

13.  What tools or habits do you use to keep organized? 

14.  What was a major obstacle you were able to overcome in the past year? 

15.  Tell me about two memorable projects, one success and one failure. 
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9. Kafli – Búum til nýja plánetu 

9.1. „Years of living dangerously“ 
(Anna Fedyukhina, Ríkisskólinn í Narva) 

 

Verkefnið er kvikmyndaverkefni til að nota í enskukennslu. Glærur og efni til að dreifa til 

nemenda er á vefsíðu verkefnisins www.makeanewplanet.wordpress.com 

 

Leiðbeiningar fyrir kennara 

  

Fyrsta þrep 

Ræðið hugtakið SUSTAINABLE DEVELOPMENT með fyrstu glærunni sem finna má aá 

vefsíðunni.  

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS… 

∙ Stop damaging the World! 

∙ Using technology for an ecological work 

∙ Leaving in harmony with nature and the World 

∙ Creating new visions 

∙ Looking at ourselves and changing daily routine 

∙ Being responsible for the future generations 

∙ Not harming 

∙ Thinking green and ecologically in all spheres of life 

MAIN OBJECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

∙ To save the planet 

∙ To keep the planet clean and safe 

∙ To understand your role and your influence on nature 

  

Annað þrep 

Skiptið nemendum í 3-4 manna hópa og ræðið með þeim hvers vegna er svona erfitt fyrir 

ráðamenn að ná samkomulagi um draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og mengun úthafanna. 

Er það bara af efnahagslegum ástæðum eða líka af menningarlegum? 

 

Þriðja þrep 

Segðu frá myndinni “Years of Living Dangerously” sem nemendur munu horfa á. Ræðið hvort 

þau þekki leikarana sem koma fram í henni og sagt er frá í glærunum (Harrison Ford, Don 

Cheadle, Thomas L. Friedman). 

http://www.huffingtonpost.com/brendan-demelle/years-of-living-dangerous_b_5107651.html 

 

   
 

 

 

 

http://www.makeanewplanet.wordpress.com/
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Fjórða þrep 

Myndinni er skipt í kafla og hefur hver kafli sínar glærur á vefsíðunni. Nemendur geta þannig 

séð orðaforðann sem þeir þurfa að kunna til að skilja myndina. Ræðið orðaforðann með 

nemendum áður en horft er á hvern kafla myndarinnar. 

  

Fimmta þrep 

Eftir að horft er á myndina, biðjið nemendur um að skrifa stutta ígrundum um myndina. 

Setningar í ígrunduninni gætu byrjað til dæmis á: “This film made me think… “, “People 

should/shouldn’t… .” 

  

Sjötta þrep 

Bjóðið nemendum að að skiptast á hugmyndum í hópum um efni myndarinnar og sjáið hvort 

einhverjar eru sameiginlegar. Lesið upp og farið saman yfir þær hugmyndir sem nemendur eru 

með. 

  

Glærukynningin og dreifirit til nemenda sem er hér að neðan má einnig hlaða niður af vefsíðu 

verkefnisins. 

 

Students’ handout. 
Introduction 5 min. 

 Harrison Ford- a jet plane / NASA /measuring green house gases in the atmosphere 

 Don Cheadle- Plainview, Texas / a meat packing plant / 3 year drought 

 Thomas L Friedman- a border Syria – Turkey/ the Khabur River 

8.42 

 NASA / actual situation with drought / starting from 1950 / temperatures are rising / 20% 

of emissions come from deforestation / every two years the forest covering Germany is 

lost / in Indonesia- cut down trees and clean the territory by the fire / palm tree oil / 

harmful is the way it is produced / Harrison Ford  

 

12.51 

 Don Cheadle / Texas / 2300 jobs were killed in one day / 70 churches / 20-year circle / “I 

take it Biblical” 

17.25 

 Syrian trouble / a drought- 4 years before revolution / farmers moved to the cities / 1 mln 

people were moved / 2mln became extremely poor / a connection between the drought 

and the civil war? 

20.35 

 Drought, flood, food shortage, water scarcity / the increase of human insecurity, poverty / 

contribute to the conflict / “ If the drought bad enough, it can push the stressed society to 

the breaking point”. 

21.45 

 Sumatra, Indonesia 

 Smog / smoke / fire- the cheapest way to clean the territory/ palm trees grow for 25 year 

then cut down, burned, replaced / a remote piece of forest / a thick layer of mud- peat- 

rich in carbon dioxide / peat fires are impossible to extinguish / whet peat burns- billions 

of tones of carbon dioxide are released into the air / after 5 years of struggle- still no 

rights for the land / a forestry sector corruption 

27.25 

 Texas drought 2/3 of the continental US 

 Suspects of high temperatures: 

 Natural cycles 
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 The sun 

 The orbit 

 Geology 

                   ALIBIE 

31.00 

 Turkey – Syria 

 2006-2010 - the most horrible drought / no one helped / government put them in prison, 

then released and told to keep mouths shut / they were forced to join the revolution 

35.02 

 Indonesia- history 

 Dictators, companies levelled the forests / a moratorium to destruct the forest / 

sustainable managing / National parks / conflicts with oil palm companies / poisoned 

groups of up to 20 elephants 

37.55 

 Texas 

 How to combine faith and science? 

 “By studying science, we see what God meant when he created the world” 

41.00 

 Next step is to leave Plainview for St Antonio- there’s no job 

44.00 

 Is it possible to explain climate change not involving politics or religion? 

44.17 

 Syria 

 Akcakale refugee camp- 36.000- the most dangerous place for the journalist at the 

moment 

 

 

46.19 

 Harrison Ford, Indonesia 

 18.000 hectare of good forest in the national park / the Ministry of forestry is in charge 

49.00 

 Texas 

 Families leave / school district lost 200 students 

 Atmosphere- a blanket / 60 degrees warmer / with more carbon dioxide we are adding 

one more layer that is not meant to be here / climate’s changing because of what we are 

doing/ maybe, take off that layer 

53.45 

 Syria 

 Signs of war everywhere / my cousins are all failed farmers / humans are like chameleons 

– they adapt to different climate and circumstances / someone in charge of you may turn 

to you with his back / this is the revolution of freedom, of hungry people 

 

Conclusion:  Students’ impression of the film: 

This film made me think 

 that humanity is responsible for recent climate change, and we are suffering because of it; 

 about God, that faith is very important to people; 

 about how terrible life could be. We always think that we have most horrible problems, 

but some people have more complicated problems and they can do nothing with that. 

They just try to survive; 

 that every person has his own influence on the environment; 
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 that people are guilty for all natural disasters, that everything is interconnected; 

 about nowadays people who are trying to accuse everybody except themselves. They are 

trying to accuse God, politicians in global warming, but they don’t want to think that they 

are polluting environment themselves. 

 When people are in disaster they want to find the 

reason why this or that situation has happened. 

Some of them think that God decides, others think 

that people themselves are guilty for some 

situations. It was very good that the film has 

shown a variety of opinions. 

 After watching the film I understood that people’s 

actions can have really bad consequences. 

Pollution happened not because of God’s will. People and especially the governments 

have to make right decisions and forget the greed. 

People  

 should be more caring to nature. We must find the ways to stop the temperature 

increasing;  

 should do something in order to save nature;  

 rule the world and it is our responsibility to save our planet from the drought;  

 should not endanger the environment;  

 should work this problem out as soon as possible. Changes start not around us but inside.  

 The content of the film made me feel guilty for my actions and inspired me to care more 

about the world around me even if it is far away. 

 Three stories about searching for the reasons of climate change do not actually give tips 

how to behave to change the situation. Only words about that it is people’s responsibility. 

 Great scenes and atmosphere. A beautiful piece of work. Some great views. But still too 

general about a problem of climate change. 

 Should humankind do anything with that? 

 Should the problem be solved only on the governmental level? 

 Can every individual influence the situation or it is impossible? 

 How can sustainable development be involved into the process? 

 

9.2. Heimssamfélagið 
(Aleksandra Kojic, Ragnheiður Lárusdóttir, Eva Hrönn Stefánsdóttir, Menntaskólinn í 

Kópavogi) 

 

Vinnið tvö og tvö saman. Skrifið ritgerð um  hvernig samfélagi þið viljið búa í. Notið 

skýringarmyndir og kaflaskiptið verkefninu, munið að setja ritgerðina upp skv. réttum 

leiðeiningum um heimildaskráningu.  

 

Hvaða þættir eru það sem skapa gott samfélag? Takið tillit til eftirfarandi þátta og atriða. 

Nefnið fleira sem ykkur dettur í hug og þið teljið að nauðsynleg í fyrirmyndar samfélagi.  

 

HLUTI A 

 

Menntun  
Hvernig skipuleggið þið menntakerfið? Hverju þarf að huga að er kemur að menntun fólks.    

Samgöngur og atvinnuvegir? Hvernig er samgöngum háttað? Hvernig búið þið til verðmæti í 

samfélaginu og hvaða atvinna er til staðar fyrir fólkið? 
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Heilbrigði  
Hvernig velferðarkerfi  og heilbrigðiskerfi viljið þið hafa og hvað um þá sem geta ekki séð um 

sig sjálfir. Hver hugsar um þá, t.d. veika, gamla, öryrkja og fleiri. 

 

Orkumál  
Hvaða orka er notuð til framleiðslu, þ.m.t. matvælaframleiðslu, húsahitunar, lýsingar til að knýja 

vélar í bífreiðum, flugvélum, skipum o.fl. 

 

Sjálfbærni  
Hvernig getið þið gert samfélag ykkar sjálfbært, þannig að þið gangið ekki um of á auðlindir 

landsins og getið skilið landinu í góðu ástandi til afkomenda ykkar. 

 

Mannréttindi og jafnrétti  
Hvernig tryggið þið mannréttindi og jafnrétti allra hópa í ykkar samfélagi og tilgreinið 

mismunandi menningarhópa. Munið að fólk er ólíkt hvað trúarbrögð, litarhátt, kynhneigð og 

annað varðar.   

 

Stjórnarfar  
Hvernig er stjórnkerfið og hver er það sem ræður?  Hvernig kemst fólk til valda? Hvað þarf að 

vera til staðar í samfélagi þar sem allir lifa í sátt og samlyndi? 

 

Menning 

Hvernig er matarmenning, klæðaburður og hvaða siðir og venjur eru í samfélaginu og munið að í 

ykkar samfélagi búa margir menningarheimar með mismunandi trúarbrögð. Takið tillit til þess. 

Hvað með afþreyingu og menningu? Hvernig mætið þið þörfum fólks fyrir íþróttir, tónlist, 

leikhús, kvikmyndir, bókmenntir, útivist o.fl. Munið að allir þessir þættir innihalda ótal stíla og 

tegundir. 

 

 

HLUTI B 

 

Samfélag ykkar þarf að taka á móti flóttamönnum. Þið megið velja hvaðan þeir koma en þið 

þurfið að skipuleggja móttöku þeirra og kenna þeim á samfélag ykkar.  

 

Ræðið eftirfarandi:  

Hvaða atriði mynduð þið leggja áherslu á? Hvaða ráðstafanir þarf að gera til að flóttamenn geti 

aðlagast  samfélaginu. 

  

Ræðið hvort að það sé rökrétt að okkar samfélag geti verið alveg „íslenskt“ eða einhverrar 

annarrar þjóðar og hvað felst í því. Er það hægt í nútímasamfélagi? Hér skuluð þið skoða og 

skilgreina hugtök eins og flóttamaður og athugið að það er ekki að sama og innflytjandi. Skoðið 

og skilgreinið hugtök eins og þjóðernishyggja, ættjarðarást og ríksifang.  

 

Að lokum:  

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að þegnar samfélagsins fjármagni allt ofangreint. Er þetta greitt 

með opinberum sjóðum sem fást með skattheimtu eða með einkareknu kerfi. 
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9.3. Að búa til sína eigin borg 
 (Irina Kolotygina, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

 

Verkefni 
 

Leiðbeiningar kennara   
Til eru alls konar borgir. Gott borgarskipulag getur breytt umhverfinu til hins betra. Allar borgir 

hafa áþreifanlegt, efnahagslegt, pólitískt og menningarlegt umhverfi en einnig þarf að taka til 

greina umhverfislega þætti. 

 

 Áþreifanleg einkenni borgarinnar segja til um hvort borgin sé þéttbygð eða 

strjálbyggð. Auðvelt er að sjá jaðar á þéttbýlli borg. 

 Efnahagslega er borg staður þar sem finna má búðir, banka, markaði og fleira því um 

líkt. Efnahagsleg virkni borga hefur líka áhrif út fyrir borgina og í sveitarfélögin í kring. 

Þar af leiðandi hafa allar borgir efnahagssvæði sem er stærra en þær sjálfar. 

 Hvað stjórnmál varðar þá er borg stjórnsýslueining sem stjórnar eigin málum. 

 

 Fyrir íbúa borgarinnar er borgin félagsleg og menningarleg miðstöð þar sem nýjar 

hugmyndir, fyrirtæki, tíska og menning verður til. 

 

 Umhverfisþættir þýðir það hvernig borgin hefur áhrif á umhverfið. 

 

Markmið verkefnisins: 
1. Að kynna hugtakið borgarumhverfi fyrir nemendum. 

2. Að sýna hversu mikilvægt er að skipuleggja vel hvernig borgir eru byggðar.  

3. Að ýta undir sköpun. 

4. Að meta hvaða áhrif heimaborg nemenda eða heimabær hefur á umhverfið. 

 

Áætlun: 

Fyrsta stig 
1. Hver nemandi (eða nemendahópur) er úthlutað 1.000 hekturum af landi þar sem hann/hún getur 

skipulagt borg. Allt að 55.000 manns geta búið í borginni (fyrir hverja 1.000 íbúa þurfa að vera 

54 pláss í dagvistun og 140 pláss í grunnskóla).  

2. Nemandi velur hvar í heiminum hektararnir hans/hennar eiga að vera (hvar sem er á jörðinni), 

skráir hjá sér hnitin og útskýrir hvers vegna þessi staður varð fyrir valinu.  

 

Annað stig. Unnið í hópum eða hver fyrir sig 
Nemendur skipuleggja borgarmódel og merkja svæði fyrir eftirfarandi starfsemi: 

 Viðskipta- og verslunarhverfi 

 Iðnaðarhverfi 

 Íbúðarhverfi (fyrir fólk með litlar, miðlungs og háar tekjur) 

 Opinber hverfi (skólar, leikskólar, leikhús, spítalar o.fl.) 

 Græn svæði (almenningsgarðar, styttur, gosbrunnar o.fl.) 

 

Hægt er að gera verkefnið hvort sem er í tölvu eða á blaði. 

 

Þriðja stig 
Kynning á verkefninu. 

1. Nemendur eða hópur nemenda kynnir verkefni sitt í tíma, útskýrir hvers vegna þeirra borg er 

skipulögð eins og hún er og svara spurningum nemenda. 
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2. Ræða verkefnin sem voru kynnt og bera saman við markmiðin sem sett voru í upphafi, Náðust 

markmiðin? 

         
 
Samantekt 
1. Leynileg atkvæðagreiðsla á meðal nemenda á milli verkefnanna til að velja það sem talið var 

best heppnað. 

2. Nemendur mega rökstyðja val sitt ef þeir vilja. 

3. Kennari tekur saman niðurstöðu allra verkefna, bendir á það sem vel var gert og það sem má 

bæta. 

 

9.4. Að eignast nýja vini 
(Niina Sidorenko, “Teamo” Student Company, Tallinna Õismäe Vene Lütseum) 

  

Nemendur stofna fyrirtæki 

 

Hér að neðan er samantekt á ensku um frumkvöðlaverkefni sem nemendur í samstarfsskóla 

verkefnisins í Tallinn gerðu. Nemendur stofnuðu fyrirtæki sem veitti sérhæfða þjónustu í 

borginni, þ.e. að efla samskiptahæfni barna á aldrinum 6-11 ára. Neðst í þessari samatekt er 

hlekkur á skýrslu verkefnisins í fullri lengd. 

 
Since its launch in 1919, the Company Programme has been teaching students how to take a 

business idea from concept to reality. They form their own real enterprise and discover first-hand 

how a company functions. They elect a board of directors from amongst their peers, raise share 

capital, and market and finance a product or service of their own choice. At the end of the 

programme they present a report and accounts to their shareholders. 
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„Teamo“ Student Company Report 

 
EXECUTIVE SUMMARY 
 

Mission Statement 

To help people live a happier life by training children to communicate, express themselves freely 

and do teamwork already in childhood. 

 

Slogan 

Take my hand, be my friend! 

 

Service 

Student Company Teamo provides trainings aimed at students aged 6-11 with the purpose to 

teach them to express themselves with confidence and develop their communication and 

teamwork skills.  

This service is unique in Estonia, because no one deals with communication skills trainings for 

children of this particular age. 

Service Value 

 demand for the service 

 empty business segment  

 always renewing customer base 

 socially important service 

 potential for service development 

 innovation on two levels: content of trainings and a new market segment. 

 

Summary Statement 

When starting our company we set forth the following goals: 

 Earn profit 

 Gain self-confidence and improve presentation skills 

 Organise 8 trainings  

 Get at least 80% positive feedback from parents 

 Combine the desire to run a business and the wish to deal with children. 

 

The success of our company exceeded our expectations: we accomplished all our goals and have 

fulfilled the primary plan. By this time we have finished trainings in 15 groups (198 children) 

and held lessons both in Russian and Estonian. Our success is verified by the fact that we have 

not got negative feedback at all and over 70% of participated children and their parents 

expressed their wish and willingness to take part in advanced trainings. 

Our experiences, challenges and achievements have convinced us that our service is sustainable 

and we shall continue the work of Teamo as a real company!  

 

Summary of Financial Results 

Turnover   2603.40 EUR 

Profit     1024.58 EUR 

Profit Margin   39.4 % 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY  

 
We believe that our trainings help children to adapt, work in teams and through all this be 

happier members of society. After our first successful trainings when we saw that both children 
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and their parents were happy, we suddenly got an insight that not all families can afford such 

kind of trainings for their children because of their lower incomes. Some children even do not 

have parents to support and teach them. Due to the first financial success of our company we 

could deliver our service to those who have less fortune in their lives for free.  

 

In December we tried to offer a charitable training to Tallinn Children’s Home, but their 

management refused to accept it. This mistrust was a real setback but we analysed its possible 

reasons and decided not to give up our mission and look for new partners. Once we have gained 

enough experience we plan to approach them again to offer our program.  

 

Currently we have finished one free of charge course in Kadaka School for disabled children. 

Our wish was to make them more confident and increase their chances to succeed in their future 

lives. Hopefully we have reached our purpose as the feedback was overwhelmingly positive.  

However, we decided not to offer separate charitable trainings next year. Instead we will offer 

our service during every training for free to 1-2 children from underprivileged families and 

special needs schools. We believe that joining a regular training will be more beneficial than 

having a separate course - this way they learn to communicate with different new people. We are 

currently working together with Social Services of Tallinn to identify these children and offer 

them our services. 

 

For our materials we used recycled paper and our students draw and solve problems on the other 

side of used paper. We are aware that we will not change the world by doing it, but we feel it 

necessary to give our contribution. 

Full Student Company „Teamo“ Report you can find  on the Website 

https://makeanewplanet.wordpress.com/ 

  

https://makeanewplanet.wordpress.com/
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10. Kafli - Niðurstöður 

10.1. Mannlegt bókasafn 
 (Anna Fedyukhina, Katre Sisask, Ríkisskólinn í Narva) 

 

Bakgrunnur verkefnisins 
Verkefnið er hugsað til notkunar í enskukennslu. Aðalmarkmið verkefnisins er að ýta undir það 

að mannréttindi og mannleg reisn sé virt. Verkefni eins og þetta leyfir nemendum að tjá sig og 

viðra skoðanir sínar. 

 

„Mannlegt bókasafn” er eins og venjulegt bókasafn, eini munurinn er sá að safnkosturinn er fólk 

en ekki bækur. Þátttakendurnir geta verið fulltrúar ýmissa minnihlutahópa eða fólk með 

mismunandi bakgrunn og mismunandi reynslu í farteskinu. Í mannlega bókasafninu fær nemandi 

einn þátttakanda lánaðan til að ræða við hann um efni sem hann hefur áhuga á.    

 

Tilvalið er að gera þetta verkefni í upphafi kennslu á sjálfbærri þróun til þess að kynna hugtakið 

fyrir nemendum. Þó sjálfbærnihugtakið sé víða notað í fjölmiðlum er ekki víst að unglingar skilji 

það né geri sér grein fyrir mikilvægi þess. 

 

Með verkefninu fylgir: 
∙ Spurningar til að spyrja gesti 

∙ Glærur sem kynna verkefnið (á vefsíðu verkefnisins) 

∙ Dæmi um glærukynningu sem nemendur gerðu (einnig aðgengileg á vefsíðunni) 

  

Bjóða þarf 4-5 fullorðnum í skólann til að taka þátt í verkefninu með nemendum. Það gætu verið 

fulltrúar einhverra samtaka eða stofnunar sem vinna að sjálfbærri þróun. Þeir geta einnig sagt 

nemendum frá eigin reynslu í starfi og hvaða störf má tengja við sjálfbæra þróun. 

 

Markmiðið með verkefninu er: 
∙ Understand the connections between different features of cultural, social, economic, 

technological and human development; 

∙ See the risks involved in human activities; 

∙ Form personal opinion about environmental issues and the importance of social activism; 

∙ Develop their creative and critical thinking; 

∙ Acquire a vision for their own future, make plans and act according to them; 

∙ Take interest in their own development, their nation, community and the world; 

  

Framkvæmd verkefnisins: 

Undirbúningur (það sem þarf að gera áður en gestir koma) 
  

Fyrsta þrep 

Nemendur kynna sér lykilhugtök verkefnisins eins og sjálfbær þróun, neysluaukningarstefna o.fl. 

 

Annað þrep 

Nemendur eru hvattir til að hugsa um umhverfisvandamál í þeirra eigin nærumhverfi. Þeir ættu 

einnig að leiða hugan að hvaða möguleikar eru til sjálfbærrar þróunar í nærumhverfinu. 

 

Þriðja þrep 

Nemendum er skipt í 4-5 manna hópa (fer eftir fjölda gesta) svo þeir geti tekið þátt í samtali með 

gestunum. Nemendur eiga að búa til spurningalista áður en gestirnir koma. 
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Fjórða þrep 

Allir gestir fá spurningarnar sendar í tölvupósti áður en 

þeir mæta svo þeir geti undirbúið svör. 

  

Atburðurinn sjálfur 

 

Fimmta þrep 

Allir nemendahópar hitta gesti sína í eigin persónu og 

heyra reynslusögur þeirra. Þegar því er lokið geta 

nemendur spurt spurninga og spjallað við gestina. Á 

meðan fundinum stendur eru teknar myndir sem nota 

þarf í kynningunum sem fylgja á eftir. 

 

   
 

Sjötta þrep 

Eftir að allir nemendahópar hafa tekið viðtal við alla gestina, búa nemendur til stuttar kynningar 

á því sem þeir hafa lært af gestunum. Þeir mega líka gjarnan deila því ef þeim fundust viðtölin á 

einhvern hátt breyta viðhorfum þeirra til umhverfisins og framtíðarinnar.  

   
 

Sjöunda þrep 

Nemendur sýna kynningar sínar sama daginn ef þau eru búin þannig að allir sem tóku þátt fái 

endurgjöf eftir fundinn. 

 

Dæmi um samantekt nemenda 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS… 

* Stop damaging the World! 

* Using technology for a ecological work 

* Leaving in harmony with nature and World 

* Creating new visions 

* looking at ourselves and changing daily routine 

* Being responsible for the future generations 

* Not harming 

* Thinking green and ecologically in all spheres of life 
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ENVIRONMENTAL SITUATION IN ESTONIA: 

* Clean, fresh air 

* Lots of forests 

* Control ecological situation in Baltic Sea 

* Fights against pollution 

* Somewhere in the middle: can be better or worse 

* Depends on us 

* No huge industrial objects 

* We don`t take responsibility 

 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A SUBJECT 

* should be integrated in different subjects 

* should affect various topics 

* from 1st Grade 

* more like an ideology than a subject 

 

MAIN OBJECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

*To save the planet 

*To keep planet clean and safe 

*Understand your role and influence on nature 

*Let's Do It! 

 

THE BEGINNING OF HUMAN DEVELOPMENT AND RESPONSIBILITY 

* From beginning of life 

* From generation to generation 

* By giving choices to students 

* Can begin or not 
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Viðauki 1. Listi yfir kvikmyndir og gagnlega hlekki 
 

 

Titill 

 

Samantekt um minn 

Addicted to Plastic (2008) Kanadísk heimildamynd um það hversu háð plasti 

nútímasamfélagið er, öfgakennd notkun á því, áhrif þess á 

umhverfið og á okkur og hvar plastið endar eftir notkun. 

 

Banana split (2002) 

Kanada og Bandaríkin 

 

Myndin byrjar á því að sýna ys og þys á ávaxtamarkaði í 

Thunder Bay í Kanada, en endar á að segja frá harðindum 

daglegs lífs í Hondúras. Myndin var tekin upp í Kanada, 

Bandaríkjunum, Hondúras og Frakklandi og sýnir muninn á 

lífi neytenda í iðnvædda ríkinu Kanada og þeirra sem 

treysta á ræktun banana sér til lífsviðurværis.  

 

Disruption (2014) 

Kelly Nyks og Jared P. Scott 

Framleiddu og leikstýrðu 

„Þeir sem hafa völdin gefa þau aldrei eftir án mótþróa. Þeir 

hafa aldrei gert það og munu aldrei gera það.“ Frederick 

Douglass 

Dive! (2010) Nokkrir vinir í Los Angeles ákveða að borða aðeins mat 

sem þeir finna í ruslagámum. Á meðan uppgötva þeir 

hversu miklum óskemmdum mat er hent og verslanakeðjur 

vilja ekkert gera til að draga úr sóuninni. 

 

Food Inc (2008) 

Bandaríkin 

 

Matvælaiðnaðurinn rannsakaður og sýnt hversu slæm áhrif 

hann hefur á dýr, menn og umhverfið. 

Idiocracy (2006) 

Bandaríkin 

 

Bandarískur hermaður, Joe Bauers, er fenginn til að taka 

þátt í tilraun af þeirri ástæðu einni að hann er dæmigerður 

meðaljón. Svæfa á Joe í eitt ár en fyrir slysnis sefur hann í 

500 ár. Þegar hann vaknar hefur mannkyninu farið svo aftur 

að hann er gáfaðasti maðurinn í heiminum. Joe þarf einnig 

að takast á við umhverfisvandamál sem mannkynið hefur 

ekki náð að leysa enn. Satíra sem á alltaf vel við. 

 

Inside the Garbage of the 

World (2014) 

Þó að sorp hafi ekki mikil áhrif á daglegt líf, þá er það 

bókstaflega að kreista líftóruna úr vistkerfinu. Ástandið 

versnar með degi hverjum. Margir telja að heimilissorp 

hverfi á einhvern dularfullan hátt þegar ruslabíllinn kemur 

og sækir það, en ekkert er fjær sannleikanum. Sorpið er 

einfaldlega flutt á hauga eða á endurvinnslustöðvar. Sorpið 

endar líka í ræsum og vatnsfarvegum. 

 

Revenge of the Electric Car 

(2011) 

Myndin skoðar tækniþróun hjá fyrirtækjum eins og Nissan 

GM og Tesla Motors til að rekja endurvakningu 

rafmagnsbílsins. 

 

Samsara (2012) 

Þýskaland 

Sýnir margbreytileika mannkyns og umhverfisins Engin 

samtöl eru í myndinni og enginn þulur. Stórkostleg 

myndatakan er látin tala sínu máli. Sjón er sögu ríkari. 
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Sea the Truth (2010) Myndin greinir frá ástandi sjávar. Margir vísindamenn, þar 

á meðal Daniel Pauly telja að ef við höldum áfram að veiða 

jafn mikinn fisk og nú, verði engir fiskar eftir í sjónum eftir 

40 ár. Sjávarútvegur er nær stjórnlaus á mörgum svæðum. 

Stórir togarar skrapa sjávarbotninn og soga allt kvikt úr 

hafinu. Gríðarlegu magni meðafla er hent frá borði, fiski 

sem er dauður hvort sem er. 

 

The Dark Side of Chocolate 

(2010) 

Danmörk og Gana 

Blaðamenn rannsaka hvernig súkkulaðiræktun á 

Fílabeinsströndinni og víðar í Afríku er keyrð áfram á 

barnaþrælkun. Aðstandendur myndarinnar ræða við ýmsa 

aðila sem tengjast barnaþrælkun og súkkulaðiframleiðslu og 

nota falda myndavél til að sýna áhorfendum hvernig 

aðstæður á kakóplantekrum eru í raun og veru. 

 

Years of Living Dangerously 

(2014) 

Einstök heimildamynd sem sýnir hvernig hnattræn hlýnun 

hefur áhrif víða um heim. Áhorfendur sjá tjónið sem 

fellibylurinn Sandy olli árið 2012 og hvernig þurrkar í Mið-

Austurlöndum valda umróti á svæðinu. 

 

Wall-E  (2008) Bandarísk teiknimynd frá árinu 2008 eftir Pixar og Walt 

Disney Pictures. Myndin er vísindaskáldsaga sem gerist í 

framtíðinni og segir frá vélmenninu  WALL-E, sem er 

hannaður til að týna rusl á jörðinni sem mannkynið er löngu 

búið að yfirgefa. 

 

Waste Land (2010) Jardim Gramacho, í útjaðri Rio de Janeiro, er stærsti 

ruslahaugur í heimi. Fjöldi manna hefur lífsviðurværi af því 

að róta í haugnum í leit að einhverju nýtilegu. 

Listamaðurinn Vik Muniz segir okkur frá lífi og starfi 

nokkurra þeirra. 

 

 

Gagnlegir hlekkir 

 
1. Greenhunter:  brick from smog 

https://www.facebook.com/greenhunter.ru/posts/1223355307678401 

 

 
 

2. Social advertising 

 

https://www.facebook.com/greenhunter.ru/posts/1223355307678401
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https://buffer-pictures.s3.amazonaws.com/7af3276743b0decf6c3142ffd256a080.18ff2a81570d24aea900a9588222bece.gif 
 

3. What is the role of climate change in the conflict in Syria? 

http://www.upworthy.com/what-is-the-role-of-climate-change-in-the-conflict-in-syria 

 

 

 

4. Changing Education Paradigms 

 

 
 

5. http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/sep/02/say-goodbye-to-capitalism-

welcome-to-the-republic-of-wellbeing?CMP=share_btn_fb 

 

 
 

6. https://www.minds.com/blog/view/370619333145006080/bolivia-passes-law-of-mother-earth-

which-gives-rights-to-our-planet-as-a-living-system 

 

 
 

https://buffer-pictures.s3.amazonaws.com/7af3276743b0decf6c3142ffd256a080.18ff2a81570d24aea900a9588222bece.gif
http://www.upworthy.com/what-is-the-role-of-climate-change-in-the-conflict-in-syria
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/sep/02/say-goodbye-to-capitalism-welcome-to-the-republic-of-wellbeing?CMP=share_btn_fb
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/sep/02/say-goodbye-to-capitalism-welcome-to-the-republic-of-wellbeing?CMP=share_btn_fb
https://www.minds.com/blog/view/370619333145006080/bolivia-passes-law-of-mother-earth-which-gives-rights-to-our-planet-as-a-living-system
https://www.minds.com/blog/view/370619333145006080/bolivia-passes-law-of-mother-earth-which-gives-rights-to-our-planet-as-a-living-system
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7. http://www.nytimes.com/2015/09/13/opinion/sunday/the-next-genocide.html?smid=fb-

share&_r=1 

 

 
 

8. http://news.err.ee/v/politics/environment/73fbd0ed-5663-4849-8705-98ef85873ab3/estonian-

civic-movement-announces-plan-to-clean-up-entire-planet-in-single-day 

 

 
 

Let's Do It! 

 

9. https://www.facebook.com/groups/1377441489167442/ 

The Huffington Post 

 

 

http://www.nytimes.com/2015/09/13/opinion/sunday/the-next-genocide.html?smid=fb-share&_r=1
http://www.nytimes.com/2015/09/13/opinion/sunday/the-next-genocide.html?smid=fb-share&_r=1
http://news.err.ee/v/politics/environment/73fbd0ed-5663-4849-8705-98ef85873ab3/estonian-civic-movement-announces-plan-to-clean-up-entire-planet-in-single-day
http://news.err.ee/v/politics/environment/73fbd0ed-5663-4849-8705-98ef85873ab3/estonian-civic-movement-announces-plan-to-clean-up-entire-planet-in-single-day
https://www.facebook.com/groups/1377441489167442/

